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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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Utnûging Kritejûn 24 april 2020
Ha jo it al heard
Ha jo it al heard
Ferskaat
Fraachpetear
Fraachpetear
Advertinsje + gedicht
Bûsboekje

Waarhoanne
De hoanne op ’e toer woe net mear draaie;
hy hie foargoed syn nocht fan altyd waaie.
Sei: ” ’k Hâld der mei op!
Set myn frou der mar op;
kin har hin tenei kening kraaie.”
Jantsje Oost
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Derbûten
”Wêr bin ik thús?”
Op in dei foel myn each op dit moaie rymke:
It doarpke dêr’t ik hikke bin en tein
en fan myn mem yn ’e widze lein,
der’t heit foar ús it brea fertsjinne,
dêr lûkt myn herte faken hinne!

(Reinder Sierks Roorda

1894 - 1965)
It docht my wat.
Oan de Tsjerkebuorren yn de kom fan it doarp Drachtster Kompenije bin ik berne en ik
ha dêr lang wenne.
Dêr kaam de molkboer oan de foardoar, de bakker mei de koer efterom en iens yn ’e
safolle tiid belle de man mei negoasje oan. De doarpswinkel wie oan de oare kant fan de
wei en dêr koenen wy de boadskippen opskriuwe en oan ’e ein fan de wike betelle ús
mem.
Soms kaam Jan de Roos mei syn ferskesjongerij (en medaljes) om it doarp mei te ”fermeitsjen”. Ik hie as lyts famke altyd in hekel oan dy man ...
Eartiids wie ik mei oare bern oan it toutsjespringen, krythinkeljen, bokjespringen en
ilestykspringen op ’e strjitte. By’t winter learde ik it reedriden op houtsjes efterhûs op it
sleatsje. Ik koe net oars as rjochtút (it sleatsje is no omtrint ticht) en gong letter op ’e
feart efter de tsjerke of nei de iisbaan efter it kafee.
Mei freondinnen hynderkeboartsje (sa neamden wy dat) of geheime briefkes yn in holle
beam ferstopje by de pleats.
Hoe gemoedlik, fredich, noflik, te oersjen, feilich ensfh. wie dat doe.
Nei 23 jier nei de ’grutte stêd’ (Drachten). ”Wêrom moat dat?”, frege ús heit, ”ús famke
hat it thús dochs goed?”
No kom ik sa no en dan yn myn doarp, om’t myn beide broers dêr noch wenje en ús heit
dêr op it tsjerkhôf leit.
Der is in protte nijbou, mar lokkich ek noch in soad dêr’t ik fan tink: oh ja ………, of:
dat wie ek sa ……… en: neat feroare ………
Myn jongste broer wennet yn it hûs dêr’t ik berne bin. En as ik dan nei it húske gean en
de skoattel (fan doe noch) op ’e doar fersko en hear, dan fiel ik my sa thús.
Ik sjoch jim graach allegear op freed 13 maart o.s. by Jaap Klimstra, de ferhaleferteller út
Broeksterwâld en op 24 april o.s. by Bauke Kooiker, de fleurige muzikant út Boalsert, by
ús krite dêr’t ik my ek thús fiel.

Groetnis,
Teatske
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(Diskear gjin bernebrochjes, mar in ferhaaltsje)

Mûzen en studinten
Myn buorfrou, in alderaardichst minske fan sawat fyftich, kaam juster mei in moai ferhaal.
Har dochter studearret yn Grins en wennet (sa’t dat giet mei dy jonge froulju) op harsels
yn in studintewenning yn ’e stêd. Mei noch fjouwer famkes hâldt se ta yn in studintehûs
en dat rêdt him knap. ”No ja”, seit buorfrou, ”net te krekt sjen, want it giet wol mei de
Frânske slach. Wy hawwe ek jong west, is ’t net sa?!”
Koartlyn is it hûs befolke mei in nije studinte. Sy wie der noch mar in blaumoandei, doe’t
se seach dat der in mûs troch de gong rûn en der leine mûzekeutels op ’t oanrjocht. Net
bêst fansels …..; wat no? Der moast rie skaft wurde. ”Us dochter pakt troch”, sei
buorfrou, ”en sy frege my oft ik noch mûzefallen hie. De bistkes moasten mar goed útrûge wurde, sjoch, want foardat jo it witte is der in hiele koloanje”. Buorfrou stuts op ’e
fyts nei it winkelsintrum en helle twa faltsjes. De stikjes tsiis moasten de froulju sels mar
mei rêde. En nee: perfoarst gjin fergif, want dat soe in fierstente wrede dea wurde foar de
mûskes. Dêr wienen se it wol oer iens!!
De fallen gienen mei nei Grins en waarden troch de froulju mei ferdrach op it oanrjocht
set. Sy hawwe earst noch danich harsenskrabbe oft mûzen leafhawwer binne fan âlde of
jonge tsiis ….., mar it gie oan.
Buorfrou hie noch wol sein: ”Wit wêr’t jim oan begjinne, want as der in mûs yn ’e falle
sit, moat er der ek út…..”. Dêr hoegde mem fansels net oer yn te sitten! De froulju
soenen der wol mei rêde. In deade mûs docht ommers gjin kwea.
Nei ien nacht wie ’t al raak: yn eltse falle in grouwe mûs en sa fêst as in hûs. De iene wie
kroandea en waard (mei falle en al), ferpakt yn in âlde krante, begroeven yn it jiskefet.
Mar ……. de oare mûs libbe noch. Syn earmoedich piipjen gie de froulju troch alles
hinne. Net ien doarst troch te pakken en meitsje it bistke los.
Harren rie te’n ein bedarren se úteinlik op ’e fyts by de bisteklinyk. De feedokter konstatearre in brutsen nekke en in stikkene poat. Der wie gjin ferwin mear op en it mûzelibben fûn in fredich ein troch in spuitsje.
Buorfrou hat út goeder bêst it rekkentsje fan de bisteklinyk betelle. Studinten hawwe it
ommers net sa rom!
En de mûzepleach?? In doaske mei fergif hat dêr foargoed in ein oan makke …..

frou Hagema
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Foto’s stamppotbuffet 10 jannewaris 2020

It smakke mar wer tige bêst yn Hooghalen!

=====================================================
Grapkes
* Lytse Bouwe kaam op skoalle mei in grutte pleister op ’e holle. Juffer frege: ”Wat is er
met jou gebeurd, Bouwe?” ”Ik heef van de wagen gevallen, juf.” ”Bij wie zat Bouwe dan
op de wagen?” ”Bij Klaas, juf” (de man hjitte fan Siids). ”Nee, juf”, sei Klaas (Bouwe
syn bruorke) ”it was Sijs!”.
* Muoike (tsjin lytse Piter): ”Doe’t ik sa âld wie as do liigde ik noait tsjin myn âlden”.
Piter: ”Wannear is muoike dêr dan mei begûn?”.

Wa oars?
Se binne oars, dat sjochst wol oan har klean.
Se ite oars, dat kinst fan fierren wol rûke.
Se dogge oars mei alles wat se brûke.
Se prate oars, do kinst har net ferstean.
Se hawwe inkeld noch har faai bestean
en binn’ troch leed en lijen slim ferbûke.
Hoe’t har ek bylden fan ’t ferline lûke,
der is gjin wei om nei dy tiid te gean.
Tink dy ris yn hoe ’t sokken har hjir fiele.
Se stjitte faak troch ûnbegryp de noas.
Gastfrijens kinn’ se hjir mei nimmen diele;
wat sy as earfol sjogge, is hjir loas.
Mar moatte wy in oar dan net skewiele?
En sa besjoen, binn’ sy of wy no oars?
Atze Bosch
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Fjouwer wedstriden op ien middei
Yn 1989 skreau Hans de Jong (de waarman) it boek ”125 jaar ijssport Gorredijk e.o.”, in
útjefte fan de iisklup ”Hâld Moed”. Ien fan de stikjes út it boek ha ik hjirûnder yn ús
memmetaal neiferteld. It wie in prachtige reedrydmiddei op snein 19 febrewaris 1919.
Op de Gordykster iisbaan waarden net minder as trije wedstriden hâlden. Foar de
wedstriden foar froulju wiene mar seis dielnimmers, yn alle gefallen om’t de ferneamde
Martha Hemminga meiride soe. Dat 18-jierrige famke, in boeredochter út Sitebuorren
ûnder Grou, koe ride as in keardel en gjin frou koe it fan har winne.
By de manlju wiene 34 hurdriders en de priiswinner waard L. Glasz, twadde waard
F. Dijkstra en tredde L. Kniesenburg. Luitzen Glasz wie de soan fan in ”Sieuske skippermei-de-beltsjes-yn-’e- earen”, dy’t mei syn famylje op ’e Gordyk delstriek. ”Uze Loetzen
is ’n blaksem”, sei mem Glasz.
Op ’e bûtenbaan waard tagelyk in hurddraverij foar belsliden hâlden. H. Kielstra fan Lippenhuzen wûn de priis by dat belslydjeien, de preemje wie foar ”Bruor” Kielstra fan
Koartsweagen en tredde waard Eesge Veenland fan Lippenhuzen.
Nei ôfrin fan de wedstriden kaam de stunt fan de dei. It bestjoer makke bekend dat
Martha Hemminga en Luitzen Glasz tsjininoar ride soene!
Elkenien stie lâns de touwen en seach dat Glasz de earste rit wûn. De twadde rit wie
kamp en Martha wûn de tredde rit. Eins soe der noch in fjirde rit riden wurde moatte, mar
der waard besletten dat Martha en Glasz de helte fan de útloofde priis (tsien gûne) krigen
tabedield plus nochris treddeheal gûne foar ”har kranich wurk”.
Mei it muzyk foarop gie it nei Hotel Van der Zee, dêr’t de prizen troch twa foarsitters útdield waarden. De grutte seal wie grôtfol, doe’t Gerard Brons út namme fan de iisklup
”Eendracht” en de ”Harddraversvereniging” en Geert van der Zwaag de prizen útdielden
fan dit bjusterbaarlik barren mei fjouwer wedstriden op ien middei!
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Yn de lêste jierren fan Martha Hemminga har reedriderstiid moast sy it ferlieze fan de
doe opkommende stjer Janna van der Meulen fan Wergea. Op de riderij yn Wergea op 17
jannewaris 1924 sei Martha tsjin Janna: ”Do moatst it hjoed al wat skikke mei my, want
ik ha de hiele nacht ek al yn ’e baan west yn it bargehok, omdat de sûch bigje moast”..….


De foto’s fan Martha en Janna ha ik krige fia ús freondinne Adrie en har dochter
Janna de Boer, respektyflik skoandochter en beppesizzer fan Janna van der Meulen.
Anne Veenstra

Resept foar Dokkumer beantsjebrij
(de beannen moatte in nacht yn ’e weak, dat begjin op ’e tiid mei jo tariedings)
Yngrediïnten
500 gram brune beannen (net út blik)
prei, sipels, bleekselderij, laurierbledsjes
300 gram rikke spek (dobbelstientsjes)
’n bytsje flearbeiewyn of reade wyn

1½ liter wetter
2 ytleppels tomatesmots
sâlt, piper
2 stikjes bôle

It klearmeitsjen
De beannen in nacht yn ’e weak sette. Dan de beannen siede.
De bleekselderij, de prei en sipels snije en yn wat bûter brún bakke. It brúnbakte mingsel
by de beannen dwaan, mei de laurierbledsjes en de tomatesmots. Dy brei gearsiede.
It mingsel souje en it wat op smaak meitsje met it sâlt, piper en wyn. Undertusken de
spekjes bakke. De bôle yn lytse blokjes snije en goudbrún bakke.
It sop opskeppe, de spekjes en bôle apart opskeppe. Lekker ite!

AS NIMMEN SEACH
As nimmen seach, dan soe ’k it wier wol witte
en grif no’t de maitiid wer op kommen is.
Ik soe dy moaie kâns net slûpe litte
en wer ris dwaan wat ik sa lang al mis.
Wy Friezen, seit men, hawwe heech yn ’t findel
it frijheidsideaal fan ‘frij, froed, from’.
Wat bliuwt der distiid noch fan oer? O, blinder!
It spatte ommers útinoar as skom.
Mits net fermôge, raamde ’k út ’e skuorre
myn trouwe pols. De jokjes oan ’e lêch –
De sulv’ren sleatten oer, fier fan ’e buorren;
gjin AID, gjin eagen yn ’e rêch.
Klaas Feenstra
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Freed 13 maart 2020

-útnûging-

yn ’t Haolerhoes yn Hooghalen

Jaap Klimstra (ferhaleferteller)
Jacob (ropnamme Jaap) Klimstra waard berne yn Ljouwert,
mar groeide op yn Ljussens. Hy wennet no mei syn frou yn
Broeksterwâld.
Jaap Klimstra hâldt fan it Frysk, oargelspyljen en it skriuwen
fan ferhalen.
Yn 2009 skriuwt hy it boek Sibbeltsje
(skreaun ûnder de skûlnamme Jabik Jans
Klimstra), dêr’t op de webside fan It Nijs oer
skreaun waard: ”It boek jout in moai
tiidsbyld yn in taal mei prachtige útdrukkings, dy’t yn dizze iuw net sa faak mear
brûkt wurde.”
Omdat Klimstra graach fertelle mei, hat er in namme opboud yn it
fertelsirkwy; hy docht dat mei in protte faasje en humor. Hy hat each
foar de tragyk, mar ferjit de komyske aspekten seker net.
Eins ha ik al te folle of te min ferteld oer Klimstra en syn ferhalen en dêrom is it better dat
ik it wurd mar oerlit oan himsels, op freed 13 maart.

Oanfang fan dizze jûn is 19.45 oere
De doar giet iepen om 19.00 oere, sadat jim in moai plakje útsykje kinne.

Tagongspriis
Foar leden € 12,50 de man/frou (foar net-leden € 15,-- de man/frou).
Dêr binne twa bakjes kofje/tee en in hearlik stikje oranjekoeke by ynbegrepen.
Yn it skoft is der wer in ferlotting, delset 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 tillefoannûmers fan Hans Groenhof 0592-352932 en/of Teatske
Haanstra 0592-344920, dy’t jo skilje kinne foar ferfier.

Nocht oan in prachtige ’lústerjûn’?.… Komme!!!
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-útnûging-

Freed 24 april 2020
yn ’t Haolerhoes te Hooghalen

in muzikale jûn mei
Bauke Kooiker

Bauke Kooiker út Boalsert is toetsenist/pianist en sjonger yn ieren en sinen, kommend út
in muzikale famylje. Hy begûn op oargel, mar hie letter in mearsidich ferfolch op keyboards en piano. Steefêst hat Bauke ien doelstellling foarop:
goede kwaliteit muzyk meitsje en in fleurige noat sjonge en
dat alles nei jim tefredenheid .
Ek nimt Bauke fêst sjongboekjes mei en kinne wy sa no en
dan meisjonge.

Oanfang fan de jûn is 19.45 oere
mar de seal is iepen om 19.00 oere.

Tagongspriis
Foar leden € 12,50 de man/frou (net-leden betelje € 15,-- de man/frou).
Foar dy priis krije jim twa bakjes kofje/tee mei wat derby en in hiel noflike fleurige jûn
mei Bauke.
Minsken dy’t graach komme wolle op dy jûn en gjin ferfier hawwe, kinne belje nei
Hans/Metje Groenhof 0592-352932, b.g.g. Teatske Haanstra 0592-344920 en sy dogge
har bêst om jo yn Hooghalen te krijen.

Dus …net stinne, … der hinne.
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Ha jo it al heard …….…..
- dat nei tolve jier fan dreamen en wachtsjen op fergunnings, de ferfallen sâltloads yn
Laaksum wer omtsjoend is yn in fisksaak. Der binne dêr no twa fiskpaleizen.
- dat Snits de iennichste stêd fan Fryslân is mei in muorre deromhinne, ien meter boppe
seenivo leit èn fan augustus 1498 oant maart 1500 de haadstêd fan Fryslân wie!
- dat Dantumadiel it heechste persintaazje ynwenners fan de provinsje hat, Frysk as
memmetaal hat en se dêr tige goed Frysk prate. Alle offisjele plak- en strjitnammen yn
dy gemeente binne ek Frysktalich.
- dat de Skierstins yn Feanwâlden noch ien fan de seldsume stinzen is, dy’t noch yn ús
lân te sjen is. Hjoed-de-dei fungearret it gebou as kultureel sintrum foar eksposysjes en
lêzingen. ’t Is wol de muoite wurdich en bring der ris in besite oan.
- dat Saterlân, in Dútsk gebiet net fier oer de grins, ek wol de lytste taalenklave fan
Dútslân neamd wurdt. De bewenners binne Friezen, Saterfriezen en in part dêrfan, sawat
sa’n 2000, prate noch it âlde Frysk: it Saterfrysk of Sealtersk. It hat de status fan erkende
minderheidstaal. Yn Fryslân prate goed 440.000 minsken Frysk en dêrfan sa’n 350.000
as harren memmetaal.
- dat it Wilhelminapark it âldste stedspark fan Snits is. It park waard yn 1898 oanlein yn
Ingelske lânskipsstyl ta gelegenheid fan de ynhuldiging fan Keninginne Wilhelmina. It is
nei it Vonderpark yn Amsterdam it twadde park fan Nederlân.
- dat de Wetterpoarte yn Snits út 1613 it bekendste bouwurk is: in wrâldwiid bekend
monumint dat Snits mei grutskens útdraacht. De Wetterpoarte waard it symboal fan de
rykdom fan de stêd.
- dat yn de 17e en 18e iuw de walfiskfeart in spektakulêre bloeiperioade trochmakke.
Fryslân spile dêr in grutte rol fan besjutting yn. Alle maitiden stieken walfiskfarders út
Harns en Starum wei ôf nei Grienlân en Spitsbergen. Dat wie fan belang foar de
produksje fan walfisktraan, brûkt foar lampoalje, sjippe en kearsen. Mei harpoenen
waarden dan de walfisken deasketten. Dat wie wol apart!
- dat hoe bysûnder de namme fan it buorskip Nij Amearika ek klinkt, it is eins mar in
gewoane namme. Yn Nederlân binne mear as njoggentich buerten, buorskippen, wiken,
pleatsen en stikken grûn, dy’t allegear neamd binne nei Amearika. Dat wrâlddiel wie yn
de njoggentjinde iuw synonym oan hoop. Wat is no moaier as dy hoop ek thús te
ûnderstreekjen? Al dy Amearika’s wiene in echo op de grutte emigraasjebeweging dy’t
yn dy iuw op gong kaam. Yn Nederlân is de lânferhuzing om 1846/’47 hinne úteinset
mei it oerstekken fan de Atlantyske Oseaan.
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- dat dy muskusrôt dochs in fantastysk feltsje hie! Om 1900 hinne binne út Europa wei
spesjale jachtreizen nei Alaska en Kanada makke om op dat dierke te jeien. Op in kear
nimt in Tsjechyske graaf in pear rotten mei nei hûs ta om se út te setten yn in fiskfiver by
syn bûtenferbliuw. Hearlik. No kin er gewoan thús bliuwe om te jeien. Mar hy is net in
bêste skutter. Tsien jier letter rinne yn Tsjechië miljoenen rotten om.
- dat Sint-Piter, dy’t alle jierren op 22 febrewaris yn Grou betocht wurdt, deselde is as
Petrus. De tsjerke fan it fiskersdoarp is oan dy apostel wijd. Petrus is ek de beskermhillige fan de fiskers. De twa kalinderhilligen Sint-Piter en Sint-Marten hawwe wat meielkoar. Sint-Marten stiet oan it begjin fan de winter, Sint-Piter oan ’e ein.
- dat 50 jier lyn foar de havendammen fan Starum grutte iisbergen ûntstiene, mei in
hichte fan sa’n fiif meter. Op ferskate oare plakken op de Iselmar wie it iis begûn te
kruien. De yngong ta de Starumer haven waard troch it iis foar in part ôfsletten. Yn de
haven siet it kasko fan de fearpont Staeldiep fêst, dêr’t twa sleepboaten mei ûnderweis
wiene fan De Lemmer nei Makkum. Dy hawwe doe in goed hinnekommen sykje moatten
út it kruiende iis yn de omkriten fan Hylpen, om’t de Iselmar dêr mei in fjirtich sintimeter tsjokke iislaach oerdutsen wie.
- dat de measte Friezen de Ofslútdyk foaral sjogge as in dyk troch it wetter dy’t har fan
Noard-Hollân werom nei hûs ta bringt. Dochs binne der jierliks noch sa’n 300.000 bûtenlânske toeristen, ûnder oaren út Aziatyske lannen, Ruslân, Israel, Spanje en Skandinavië,
dy’t de wei nei de Ofslútdyk witte te finen en fan it útsicht genietsje. It hat fansels ek in
prachtich stik wurk west!
- dat oan it begjin fan de tweintichste iuw de minsken yn Nederlân mei munten betellen
dêr’t Keninginne (1890-1948) op te sjen wie. It ûntwerp fan dy munt wie makke troch
Pier Pander (1864-1919), in skipperssoan út Ljouwert. Pier kaam út in earme famylje,
mar it waard al gau dúdlik dat er keunstnerstalint hie en guon rike lju woenen syn keunstoplieding wol betelje.
- dat it tal briedende greidefûgels yn de ôfrûne jierren keldere is. Sûnt 2015 is it oantal
mar leafst mei 25% ôfnommen. Foaral foar de skries is dat in regelrjochte bedriging! Dy
greidefûgelsoart is foar 80% ôfhinklik fan de greidegrûn yn Nederlân en yn ’t bysûnder
yn Fryslân. Mar ek de Fryske kultuerfûgel de ljip briedt hieltyd minder yn ús provinsje.
- dat by in krekt berne poppe yn de achttjinde iuw in poppeslokje hearde. Dat wie
meastal in kandielslokje. De heit makke dat waarme drankje op basis fan aaidjerre,
brandewyn en rezinen gauris sels klear. Hoe’t er it oan ’e besite presintearre? Mei in
frouljusmûtse op, rierend yn de kandiel mei in kanielstôk. In frjemd gesicht, fansels. Mar
it wie om de kweageasten te ferdriuwen. Foar in jonkje brûkte de heit in lange kanielstôk
mei ferskate strusen. In famke kaam bekaaid wei: in lyts kanielstokje mei in inkeld
strúske.
Opsocht en byinoargarre troch Jaap fan Bantegea en wer
yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets.
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Ferskaat

Paulus de pau
”Se sizze”, sei de pau,
”ik bin sa eigenwiis.
Se sizze dat ik pronkje
en roppe: ’t Is in griis!
Se sizze: Paulus de pau
dy is sa skriklik loai,
docht oars net as wat showe,
hy fynt himsels sa moai!
Mar se begripe it net …
Ik doch it om’t it moat.
Myn sturt bringt krekt dat bytsje fleur
dat de wrâld sa nedich hat.”

Froukje Annema-Noordenbos

Tongbrekkers
☺ Ik leau, dat ljippen by Ljouwert mei ljirre yn ’e bek leaver by ljocht oer sleatten ljeppe as ljurken oer sljochte ljedders der oerhinne rinne.
☺ De Terkappelster klok klipt trijeris; trijeris klipt de Terkappelster klok.
☺ Njoggenennjoggentich Frjentsjerter ljippewjukken.
☺ Op ús finneherne lizze fjouwer klear lottere ljipaaien yn ien nêst.
☺ ”Mei ik mei jo jojo jojoë?”. “Jojo jo mar mei jo eigen jojo.”
☺ Sân stringen bloedreade bloedkralen.

Wiere wurden
-Men kin net fan ’e grûn op ’e souder stappe.
-Lyts yn ’t grut en grut yn ’t lyts.
-Drank makket sterke mûlen en slappe skonken.
-Troch in flater te finen skerpje jo jo ferstân faak mear as troch tsien goede fraachstikken
op te lossen.
-As in nije broek oan in âld wammes komt, dan skuorre de fitergatten út.
-De loft is blau fan dagen.
-Lit dyn goede dagen dy net ûntkomme.
♥♥♥
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Fraachpetear mei Tjallie Wilbers en Leo Kramer

By it stamppotbuffet stelde Anje my foar oan Tjallie en Leo, dy’t daliks ree wiene ta in
fraachpetear en sa kaam ik by harren thús oan Het Sticht yn Assen.
Tjallie is berne as twadde yn in húshâlding mei fjouwer bern. Sy hat noch in suster, in
broer en in jonger suske. Har berte wie yn septimber 1945 yn Aldegea (Wymbritseradiel). Heit siet yn it ûnderwiis en Tjallie wie in healjier doe’t se ferhuzen nei Nijkerkerveen by Amersfoort.
Yn 1951 waard heit haad fan de twaklassige cvo-skoalle yn Jobbegea. De skoalle mei
skoalhûs stie oan ’e Skoatterlânske Kompanjonsfeart, tichteby de Hommesdraai, oan in
smel sânpaad, dêr’t de ferhúswein net komme koe. Sy wit noch goed hoe’t al it húsrie
oerpakt waard op in pream en withoefaak hinne-en-wer moast om alles te plak te krijen.
Yn 1952 moasten Tjallie en har suske nei it sikehûs: de mangels moasten derút. Tjallie
siet by mem efterop de fyts op wei nei de bushalte. Unferwachts kaam in jonge foar de
fyts en mem en Tjallie belânen mei fyts-en-al yn ’e feart. De iisskossen dreaunen noch op
it wetter… Heit hie harren der rap wer út, mar sy wiene troch alles hinne kâld wurden.
Lokkigernôch wiene se tichtby hûs. De juffrou stjoerde de bern nei hûs en wreau beide
drinkelingen waarm by de kachel!
Doe’t se tsien jier wie ferhuzen se nei Burgum; heit kaam dêr as learaar oan ’e mulo en
as learaar biology yn Drachten op ’e kweekskoalle. Nei de basisskoalle kaam Tjallie opnij by heit yn ’e klasse. Mei 16 jier gie sy nei Ljouwert nei de foarmingsklasse en koe nei
in jier nei de lânbouhúshâldskoalle yn Boalsert. Dêr hat sy ek de oplieding N19 dien, yn
in hiel soad húshâldfakken, û.o. it itensieden; túnbou, fiedingslear, sûnenssoarch, ensfh.
Sy woe húshâldlearares wurde. Yn it twadde jier moast se staazje rinne by alderhande
húshâldings en bedriuwen en fan elk in wiidweidich ferslach skriuwe. Sy fûn dat moai
wurk en yllustrearre de ferslaggen mei foto’s en tekeningen. Ek de gearstalling fan it iten
mei yngrediïnten en kaloryen die se graach. Yn it fjirde jier, sy wie doe 22, die se yn
Dimter eksamen yn wol twaentweintich fakken en …. sy slagge! Doe hat se yn Rijssen
en Hasselt wurk fûn. Yn Rijssen joech sy jûns ek noch lessen yn itensieden oan folwoeksenen.
Op 21 desimber 1970 is sy troud. Har man wurke by de Rabobank yn Grins en syn sjef
hie him tasein om him te helpen mei in hús. Doe waard de sjef siik en hy hat him net wer
sjoen. Sadwaande kaam Tjallie by har skoanâlden yn ’e hûs. Fan en ta wie se ek by har
eigen âlden yn Drachten. Sy rekke yn ferwachting, mar gie noch it hiele skoaljier yn
Rijssen nei ’t wurk. Yn novimber waard har dochterke berne. En yn jannewaris krigen sy
in wenning yn Assen; yn desimber fan 1973 waard harren twadde dochter berne.
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Doe’t it om de bern koe, die Tjallie frijwilligerswurk op skoalle en foar de HVD (Hulpverleningsdienst Drenthe). Tjallie wie 43 doe’t se skieden is en sy mei har teenerfamkes
ferhuze nei Het Sticht yn Baggelhuzen. Stilsitte wie gjin opsje en se waard frijwillichster
yn âldereintehûs ”Huize Bartje” oan de stille kant fan de feart, letter in sosjaal pensjon.
Yn 1988 kaam sy dêr yn leantsjinst. Nei ferrin fan tiid kamen der keamers leech te stean,
dy’t doe ferhierd waarden oan lju dy’t om wenromte sochten. En sa kaam Leo dêr ek.
Leo Kramer is berne op in rynaak yn desimber 1946 en de soan fan in skipper. Mem wie
ek in skippersbern, hie neat mei dat farren en hie leaver in hûs oan ’e wâl.
Heit wie der net bliid mei, mar nei twa jier wennen Leo en syn mem yn Rotterdam by
minsken ek fan de rynfeart. Yn 1950 krigen sy in eigen hûs mei trije keamers, dy’t se
diele moasten mei in pake, in omke en in muoike! Doe’t Leo yn de earste klasse siet, hat
er twa kear útstjoerd west nei in koloanjehûs yn De Steeg yn Gelderlân. Dêr hied er it
poerbêst nei ’t sin. Heit en mem kamen wolris op it brommerke by him, mar hy hie eins
gjin tiid foar harren, sei ”goeie” en socht de oare jonges wer op!
Heit hie roomsk wurden moatten om mem te trouwen, dat sa gie Leo nei de jongesskoalle
by de prysters. Yn de twadde en tredde klasse hied er in priester, dy’t omraak mei de
bern omgean koe. As sy fuotballen, hie de pryster de koarte broek oan, naam de jonges
mei nei it swimbad en traktearre harren op iisko’s. De man kaam fan in boerebidriuw yn
Wassenaar en naam de jonges faak mei dêrhinne, op ’e fyts, in hiel aventoer yn dy tiid.
Leo gie sneins trou mei nei tsjerke en gie der hielendal yn op. Syn jonge muoike siet op
’e nonneskoalle en frege him ienris: ”Leausto allegear wat se dy dêr fertelle?” Leo wie
ferbjustere. Alles wat de grutte minsken seine, koe dochs allinne mar wier wêze?! Fan dy
dei ôf seach er mei oare eagen om him hinne en … begûn him dingen ôf te freegjen …..
Leo besocht ek de r.k. mulo, wie 17 jier doe’t er slagge en ek syn middenstânsdiploma
hie. Hy krige wurk by de belestingtsjinst en is dêr altyd bleaun. Hy troude yn 1970 en
wenne yn Capelle a/d IJssel. Dêr krige hy ta syn ferwûndering op in goede dei besite fan
in pastoar. No hied er hielendal neat mear mei it geloof, dat hy hat him fuort útskriuwe
litten en is no humanist. Sy krigen twa bern, in soan yn 1974 en in dochter yn 1977, mar
nei 22 jier kaam ek oan syn houlik in ein.
Yn 1980 kaam er nei Assen, wurke yn Grins by de belesting yn ’e bûtentsjinst. In eigen
wenning wie doe min te finen, dat sa kaam er yn Assen op keamers by ”Huize Bartje”,
dêr’t Tjallie èk wurke. Doe’t se inoar wat better kennen learden, gie Tjallie mei har bern
en noch in bewenner wolris in dei op stap. En sa njonkelytsen groeide der in bân. Dat sy
trouden op twa febrewaris 2006 en Sjoege Wiersma wie de trouamtner! Tjallie en Leo
binne noch like wiis meielkoar.
Leo hie in muzykgroepke yn it ICO en spile op ’e dwersfluit en op ’e tinwhistle (in blaasynstrumint). Doe’t Tjallie trettjin wie, hat sy yn Burgum gitaarles hân. No woe se it noch
wolris wer besykje en it gie har goed ôf. Mei troude pearen hawwe se meiinoar mei
”Barados” in soad optredens hân by Tsjoch yn Drachten, Beetstersweach, Hegebeintum,
ensfh., spilen âlde folksmuzyk en hiene ek in midsiuwske doedelsek (lillepiip) fan Leo.
Mei dy aktiviteiten binne se opholden. Sy dogge it no wat kalmer oan. Har hobbys binne
lêze, akwajogging, flink tarinne, wykliks musisearje en mei de camper derop út. Mei
koarten geane se mei de bern en bernsbern nei Turkije.
* In noflik petear en Tjallie koe dêrby mei in soad wille oer dy âlde tiden prate!
Jeltje Geertsma
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Dorpshuis ’t Haolerhoes is bij uitstek geschikt voor:
feesten en partijen,
vergaderen (beamer en laptop aanwezig),
bijeenkomsten.
Zaalruimten groot en klein naar keuze.
Ruime parkeergelegenheid.
Praktisch alles is mogelijk.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de beheerder.
Tel. 0593 – 592340 - b.g.g. 06 – 10144987
Stengelinstraat 18, 9414 AV Hooghalen
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Om yn jo bûsboekje te setten

Sneon 29 febrewaris 2020
Het Anker, Swol: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma mei ”De man fan dyn
libben”.
Freed 13 maart 2020
’t Haolerhoes, Hooghalen, 19.45 oere: ferhaleferteller Jaap Klimstra.
Sneon 14 maart 2020
Catharinakapel, Hurderwyk, 19.30 oere: teaterspektakel oer de skiednis fan it skûtsjesilen.
Snein 29 maart 2020
Doarpshûs, Paterswolde: Fryske ferskes sjonge fan 11.00 oant 12.00 oere (10.30 oere
kofje/tee). Ynfo: Anje (till. 0592 373555)
Freed 24 april 2020
’t Haolerhoes, Hooghalen, 19.45 oere: muzyk en sang fan Bauke Kooiker.
Snein 26 april 2020
Protestantske tsjerke Windesheim/Swol: 15.00 oere: Fryske tsjerketsjinst mei ds.
R.P.Yetsenga + Frysk sjongkoar.

”Jild is nuver guod: wa’t it bewarret hat der neat oan
en wa’t it brûkt is it kwyt.” 
-

Jou omtinken oan ús advertearders

Kopij foar it maaienûmer kin oant en
mei sneon 9 maaie 2020 ynlevere
wurde by de redaksje
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SPESJAALSAAK

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

Nei tsjerke
Kom minsken, zei Gerke,
’t is snein, kom mei nei tsjerke.
’k Soe graach wolle, zei Lolle,
mar ’k ha pineholle.
Ik in stive nekke, sei Fekke.
Ik in swolme tomme, sei Homme.
Ik in seare pinke, sei Hinke.
Ik ha ’t yn ’e knibbel, sei Sibbel.
Ik in ferstûke tean, sei Bean.
Ik in swolm op ’t bil, sei Hil.

Ik in winterhakke, sei Makke.
Ik ha lêst fan de blaas, sei Klaas.
Ik ha ’t oan ’t hert, sei Gjert.
Ik ha ’t oan ’e term, sei Germ.
Ik te tin bloed, sei Sjoerd.
Ik in seare ribbe, sei Sjibbe.
Ik lêst fan de mage, sei Age.
Ik fiel myn galle, sei Tsjalle.
Ik mar ien nier, sei Pier.
Ik kin min rinne, sei Minne.
Doe sei Gerke:
ik wol allinne ek net nei tsjerke …

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

