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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’ierde, 
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)  

oerâlde, 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)  tsjoch op = bliuw net stilstean                                                                                     
²)  betrutsen = yn gefaar brocht                                              ‘De âlde Friezen’,  
³)  sljocht = ienfâldich                                                            ferzje Halbertsma/ 
⁴)  trochloftich =  Holl. doorluchtig                                                         Van Loon 
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Limerick 

 

Tseard syn hinnen leine bêst, 

trettjin aaien soms yn ’t nest. 

Dy ’t net mear lei, kaam yn ’t sop 

sûnder fear en sûnder kop; 

dat joech rêst yn ’t hok op ’t lêst     (Joop Visser) 
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Derbûten 

          “Janum” 
 

Noch nea earder fan heard, oant Max en ik op toernee gongen troch de kop fan Fryslân 

nei De Geast (Rinsumageast).   

Dêr soenen wy in bakje kofje helje by kunde 

fan my yn it Rechthuis.  

Max is dan de TomTom en ik de sjauffeur. 

Hy stjoerde ús troch de allermoaiste plakjes 

yn dat stik fan Fryslân.                                      

In fakânsje sit der noch net yn dit jier, dat   

dan geane wy der sa no en dan in dei op út. 

 

 

Sa kamen wy ek troch it terpdoarp Janum. In doarpke mei fansels in tsjerkje, in dongbult 

en miskien ek noch wol in kroech. It hat 

noch sawat 40 ynwenners. Wy wienen der 

trochhinne foar’t wy der erch yn hienen. Yn 

it boek “De Friezen” fan Flip van Doorn 

kaam ik ek it plakje Janum tsjin. Prachtich 

moai boek. En doe’t ik Janum noch net 

genôch heard hie, fertelde myn muoike út 

Houten noch dat se in midwike nei in 

prachtich moai âld hûske yn Janum giene. 

 

Janum ………. Jo hoege net withoefier te 

reizigjen, want hiel ticht by hûs is it ek sa 

moai.  

 

 

 

Fansels hopen wy as bestjoer freed 8 oktober o.s. mei de algemiene ledegearkomste yn 

Hooghalen it winterskoft te begjinnen, mar wy doarre it noch net oan.   

Op 26 augustus l.l. ha wy in bestjoersgearkomste hân en doe unanym besletten dat wy 

noch net úteinsette mei in programma; wy binne noch tige huverich.   

At it aardich goed gean sil wat it saksearjen fan it Koroana-firus oangiet, kinne wy yn it 

foarjier wolris in gesellige middei organisearje, sadat wy elkoar dochs wer moetsje kinne.  

Jim bliuwe dêroer fansels op ’e hichte fia de kommende Kritenijs-boekjes. Fierders kinne 

jim dêryn ek alle wederwaardichheden lêze.    

 

Ik hoopje dat guon fan jim gehoar jûn ha oan de oprop fan de redaksje om it ien of it oar 

op te stjoeren foar it Kritenijs. Ik bin benijd. 
 

“Bliuw sûn”                                                        

            Groetnis, 

           Teatske 
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     Bernebrochjes 

 
 

       Goeie, jonges en famkes,  

 
Alles goed mei jimme? De fakânsje sit der wer op. Jim binne al wer in wike as wat oan ’e 

gong. Jip en Janneke hoege noch net nei skoalle ta en moatte foar Jip syn mem oan ’t 

wurk. Jip en Janneke moatte appels nei pake bringe. Miskien kin immen jim dit 

ferhaaltsje wol efkes foarlêze?  

In pear wike ferlyn ha ik in pûde mei swiete appeltsjes krige fan immen en dêr sil ik hjitte 

bliksem fan meitsje. Freegje mar oan jim pake of beppe wat dat is.  

 

Kuorke mei appels foar pake  
 

“No moatte jim tegearre in kuorke mei appels nei pake ta bringe”, seit de mem fan Jip. 

“Elk oan in kant en it kuorke der tuskenyn en doch de groetnis mar”. Jip en Janneke 

rinne mei harrren kuorke by de dyk lâns en nei in skoftsje seit Jip: “Dêr sitte reade 

appeltsjes yn en griene”. “Ja”, seit Janneke, “de griene binne lekkerder”. “Net”, seit Jip, 

“de reade binne lekkerder”. “Efkes priuwe”, seit Janneke.   

 

Se sette de koer del en Janneke byt yn in read appeltsje. Jip byt yn in grien appeltsje. 

“Dy is lekkerder”, seit Jip. “Nee, dizze is lekkerder”, seit Janneke. Net alle reade 

appeltsjes smeitsje gelyk. “Hjir is ien dy’t der lekkerder útsjocht”. “En dizze”, seit Jip. 

“En dy”, seit Janneke. Se sitte oan ’e kant fan ’e dyk en efkes letter ha se alle appeltsjes 

probearre en út alle appeltsjes in lyts stikje biten. Kinst presys harren toskjes stean sjen. 

“O, dit is net sa moai”, seit Jip. “Wat sil pake lilk wêze”, seit Janneke. 

 

     Se pakke it kuorke wer  op en geane hiel  

     treurich nei pake ta.  

     “De groetnis fan mem”,  seit Jip.  

     “En hjir is in kuorke mei appels”, seit   

     Janneke. 

     “Mar oeral is in stikje út”, seit Jip.  

     “Wy hawwe se preaun” seit Janneke. 

     En allebeide sjogge se hiel, hiel benaud.   

 

“Soa”, seit pake, “oeral in stikje út? Ik tink dat se no noch folle lekkerder binne.  

Witte jim wat, wy ite allegear ien op”. En dat dogge se dan.  

Mar as Jip it letter oan mem fertelt, seit dy: “Pake is fierstente goed”.   

Soe dat sa wêze, tinke jim?  

    

(út: Jip en Janneke yn it Frysk)   

           Oant de oare kear. 

                      Teatske 
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It Firus 
 

It is wat mei it firus. Wy dogge allegear ús bêst, tink ik, om it bûten de doar te hâlden. 

Oardel meter ôfstân, in mûlekapke op dêr’t it noch nedich is of om’t jo jesels dêr better 

by fiele, de faksinaasje en net mei in bulte minsken byelkoar wêze. Je begjinne der suver 

al wat oan te wennen, mar dat kin ek in grutte falkûle wêze. Je binne soms net op je 

iepenst. Dat firus en ‘hoe’t wy dêr mei omgean moatte’ ha wy wer besprutsen yn de 

bestjoersgearkomst. No binne wy gelokkich net it Fryske RIVM fan ús krite, mar wy 

kamen wol ta it beslút, dat wy it no noch net ferantwurde fine om yn dit winterskoft 

wat te organisearjen.                                           

It jubileum sit ek noch yn ’t fet en bedjert net. Wa wit yn hokker foarm wy dit noch jitte. 

De takomst sil it leare.  

Wy, as bestjoer, winskje jim allegear sûnens ta! 

                                                                    Metje, Renny, Sjoege,  

         Hans, Douwe en Teatske 

Fan de skriuwer 

 

Om’t de ledegearkomste yn 2020 yn ferbân mei Koroana net trochgien is, is der gjin 

ferslach. 

 

Poppe Jansma hat no twa kear it putsje fan de Kaskommisje dien en it bestjoer betanket 

him hertlik. 

 

It bestjoer hat berjocht krigen fan it ferstjerren fan de nijkommende leden: 

- frou G. Drost út Gieten 

- M.J. den Engelsman út Heech 

- Ale Buma út Bennebroek.         Hans 

 

Fan de redaksje fan it Kritenijs 
 

Ferslach fan 2020/2021: 

Multa fersoarge it printsjen wer (150 eksimplaren de kear). Nettsjinsteande de pandemy 

kaam it Kritenijs fjouwer kear út (septimber en desimber 2020, maart en maaie 2021). It 

docht bliken dat soks wurdearre wurdt. 

Meiwurkers oan it boekje wiene (oer it algemien): Jaap Bakker, Jeltje Geertsma, Hans 

Groenhof, Teatske Haanstra, Sjoukje Jansma, Jan Toering, Anne Veenstra en Sjoege 

Wiersma. Der wiene njoggen advertinsjes (der is noch plak foar nije advertearders; witte 

jo noch ien?). Poppe en Sjoukje Jansma ferstjoerden de boekjes. Jan Toering en Anje 

Hoogland foarmen de redaksje.  
 

- Wier, ik soe it sa moai fine as jo ris in ferske, gedichtsje, ferhaaltsje, grapke, 

riedsel of foto oanleverje. Jo ha fêst wolris wat meimakke, sjoen of lêzen, dat 

aardich is om te dielen. En as jo wat te fertellen ha, mar net graach skriuwe, dan 

kom ik del om it op te nimmen. Gewoan dwaan, hear!   

                        Anje  

     (til. 0592-373555) 
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Fan de ponghâlder  

 

As nije ponghâlder mei ik jim it finansjele ferslach presintearje.    

Fanwegen it omwaarjen fan it Koroana-firus ha der gjin kritegearkomsten west. It 

gefolch dêrfan is dat der in leger ûtjefte-patroan ûntstie; dat hat derfoar soarge dat der yn 

ferhâlding minder útjûn is.   

Sa’t jo yn it oersjoch sjen kinne waard yn de begrutting foar 2021/2022 útgien fan in  

tekoart fan Є 355,--. De eksploitaasje jout in oerskot te sjen fan Є 320,71.   

It restant fan de anonime jefte, dy’t foar in part yn it foarige jier brûkt waard as in 

koarting op it stamppotbuffet, is dit jier yn de eksploitaasje ferantwurde as ‘jefte stamp-

potbuffet’ (Є 230,--).  Dy post hat dan ek foar in grut part bydroegen oan it oerskot.  

 

De begrutting foar it kommend jier is basearre op de eksploitaasje fan it ôfrûne jier. 

Dêrby wurdt rekken holden mei in legere bydrage oan kontribúsjes en minder opbring-

sten fan de advertinsjes (ien fan de advertearders hat opsein per septimber 2021). 

It kommende seizoen begjinne wy mei 132 leden (dat wie ferline jier 138).  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

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

2021-2022: de man/frou Є 8,00 en it pear Є 15,00. 

 Wolle jo de kontribúsje oermeitsje 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 yn de oerskriuwing sette.   

Tank yn ’t foar!           Douwe 

             

 

Fan de kaskommisje  

 
Op 30 augustus 2021 ha de twa rekkenopnimmers fan dit jier, te witten Poppe Jansma en 

Anje Hoogland, alle stikken fan de boekhâlding by Douwe de Beer thús neisjoen. It gie 

om de sinteraasje fan 2020/2021. It kasjild is neiteld en wie ynoarder. Ek de boekhâlding 

en it finansjeel oersjoch slute as in bus. It bestjoer kin desjarzje ferliene!  

 

Sjoukje Jansma is ree om takom jier yn de Kaskommisje te sitten; sy hat it ferline jier ek 

dien. Foar 2022/2023 sille der twa nije rekkenopnimmers beneamd wurde moatte.  

 

  



 7 

Finansjeel oersjoch 2020 / 2021  en  begrutting 2021 / 2022 
 

    Begrutting  Eksploitaasje  Begrutting 

    2020-2021  2020-2021  2021-2022 

BATEN 

kontribúsje   €  1.050,--  €  1.042,--  €  1.025,--  

jefte ‘stamppotbuffet’            --          230,--            -- 

advertinsjes          400,--         405,60         345,--    

rinte bank                 0,21  

Totaal baten:   €  1.450,--  €  1.677,81  €  1.370,-- 

 

LÊSTEN 

bestjoers-/adm.kosten  €       50,--  €       23,28  €       50,-- 

ferskaat            75,--            --           75,-- 

bankkosten          130,--         119,39          125,-- 

FBoU / Ried fan de Fryske        100,--         100,--         100,--         

 Beweging 

algemiene ledegearkomste        250,--             --         250,--         

kritejûnen -- 

Fryske tsjerketsjinst -- 

Kritenijs       1.200,--      1.114,43      1.120,-- 

Totaal lêsten:   €  1.805,--  €  1.357,10  €  1.720,-- 

 

SALDO: tekoart  €   - 355,--  €     320,71  €   - 350,-- 

 

Ferantwurding: 

Saldo 31 augustus 2020 €  3.257,09 

Eksploitaasje 2020-2021 €     320,71  oer      

Saldo 31 augustus 2021 €  3.577,80 

 

Kassaldo   €     255,88  

Bankrekken   €  1.205,30 

Sparrekken   €  2.116,62 

Totaal    €  3.577,80 

             

 

Fryske boeken   

Mear as 100 twaddehânsk Fryske boeken lizze by my thús yn grutte doazen.  

It binne boeken fan ús Krite. Foarhinne leine se op in Kritejûn yn ’t Haolerhoes op in 

tafel en koenen jim se meinimme (en nei it lêzen in oare kear eventueel werombringe). 

Fan de Fryske Krite Súdeast-Drinte nim ik harren idee oer en meitsje in list mei de 

boektitels en skriuwers. As jo dy list besjen wolle, kin ik him opstjoere of maile; dan 

kinne jo thús besjen hokker boek(en) jo lêze wolle. In mailtsje of tillefoantsje nei my en 

jo krije de list of it boek (sels ophelje of besoargje litte).   

               Anje 
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Ha jo it al heard …   

 
- dat troch de te lege wetterstân de âlde Fryske tsjerken begjinne te fersakjen. By de 

Stichting Alde Fryske Tsjerken meitsje se har grutte soargen oer û.o. de tsjerken fan 

Hegebeintum, Westhim, Alingawier, Terbant en Boer.  

 

- dat op de lokaasje fan it noch te bouwen sinnepark De Pein noch in oanfoljend grûn-

ûndersyk komme moat. Mei dy eask kaam de ‘Histoaryske Feriening De Pein’ lêstdeis 

nei de gearkomste fan de Ronde Tafel yn Smellingerlân. 

 

- dat in Amerikaanske MQ9-drone woansdei 1 septimber foar it earst boppe de loftromte 

fan Fryslân fleach. De ‘reaper’ waard bestjoerd út It Feriene Keninkryk wei. 

 

- dat de Waadferiening in nije petysje opset hat om gaswinning yn de Waadsee tsjin te 

hâlden. Demisjonêr minister Stef Blok (VVD) joech koartlyn grien ljocht foar it boarjen 

by Ternaard.  

 

- dat op redens, op ’e fyts, op ’e step, op ’e motor, kuierjend, rinnend, silend, swimmend, 

wy hast alle foarmen fan de Alvestêdetocht al yn Fryslân ha, mar dêr komt noch ien by: 

mei de camper by de alve stêden del! 

 

- dat Noardeast-Fryslân (wer) in nije gemeenteflagge hat.  

De eardere flagge fan de fúzjegemeente soarge foar opskuor,  

omdat de stjer op dy flagge like op in davidstjer. By de nije  

flagge is dat net mear sa. 

 

- dat Roel Oostra, dy’t fan in beskieden Drachtster teater De Lawei in begryp makke, op 

29 augustus hûndert jier wurden is. “It libben”, seit er, “is as in driuwend blok hout”. 

 

- dat alle skoallen yn Fryslân fan 13 septimber ôf wer in subsydzje oanfreegje kinne foar 

it fersterkjen fan it Frysktalige ûnderwiis. Mei de regeling Frysk foar no en letter wol de 

provinsje skoallen stypje by it fersterkjen fan de posysje fan it Frysk. Skoallen út alle 

ûnderwiissektoaren kinne in oanfraach dwaan. De subsydzjeregeling is ûnderdiel fan it 

projekt Taalplan Frysk 2030.   

 

 

 

 

- dat net elkenien bliid is mei de nijbou fan de grutste skoalle fan Smellingerlân, te witten 

de grifformearde basisskoalle “De Parel” op deselde lokaasje oan de Lange Wyk yn 

Drachten. De buert is fergrize, der wenje hast gjin bern en de bewenners hawwe gjin 

bining mei de skoalle.  

 

 - dat boeren dy’t harren kij weidzje litte, dêr gjin aparte fergunning foar nedich hawwe. 

Dat hawwe alle provinsjes bekrêftige.                           
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No noch wat poëzy:  Skriuwe is dagen sitte, 

skrasse, skave, slypje, switte,   

swetse, sweare, priuwe, lige, 

foar wat wurdsjes op in rige. 

 

Altyd gol en fleurich    

mei in hiel bêst sin.    

Gean sa troch it libben,  As der faaks ris tsjustere wolken 

’k leau grif dat it kin.   foar dyn libbenssinne stean, 

En as it alris tsjin rint   lit de holle dan net hingje 

tink dan by dysels:   mar wol moedich fierder gean. 

wat my hjoed net slagget  Want leau my, hoe’t it ek rinne mei, 

giet faaks moarn fansels.  komt nei rein ek wer in ljochte dei. 

              

 

Op ’e Jouwer stiet in skoalle, 

tachtich jier is dy al âld. 

Foaral yn dizze sellemoanne 

wie it dêr wolris glûpend kâld. 

Mar noch faker wie it der sellich. 

De âld brommer foar de klas 

seach syn dogenieten sitten 

en hy foet’re wolris as 

’t allegearre net sa bêst gie, 

mar meast gie ’t him wol nei ’t sin. 

En hy sei dan as hy thúskaam: 

“’t Folkje docht it net sa min”.  

             

Beppe Styntsje rûn foar in bakker  Mar har lytse beppesizzer 

mei in swiere bôlekoer.   stie ris skriemend op it iis: 

Hoe’t it koe, mar de earme stakker  “Harmen hat gjin redens, beppe!“ 

hâlde wyks ek noch wat oer.   ’t Ald mins rekke fan ’e wiis. 

 

Buorfrou wist it doel fan ’t sparjen:  De oare deis koe Harmen ride, 

hja woe graach in nij waarm jak.  bliid op nije redens gean. 

Elke soer fertsjinne botsen   Glimkjend bleau de âlde beppe 

joech se yn in baarch plak.   mei de koer by de iisbaan stean. 

 

Buorfrou frege nei it jakje. 

“Och, sei beppe, dat giet oer. 

’k Ha der hjir en dêr op út west, 

mar de priis wie my te djoer.” 

 

Diskear is it earste literêre part útsocht troch Jan fan Beets en it twadde, dichterlike 

part sammele troch Jaap fan Bantegea. 
Us beider winsk is dat de lêzers fan ús Kriteblêd allegear pript en koroanafrij wêze meie. 
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Rûke 

 

Witte jo noch hoe’t griene sjippe rûkt?  

  

Hjir is in resept hoe’t jo sels jo waskmiddel meitsje kinne, mei dy rook.    

Jo hawwe nedich: ½ pot griene sjippe (sjelei fan Driehoek of Tricel)   

      - òf 40 gram raspe Sunlight-sjippe;  

   in hânfol polke (soda);  

    2½ mingel waarm wetter. 

Yn in ammerke minge jo de griene sjippe (òf de Sunlight, sels raspe) yn it waarme 

wetter; in hantsjefol polke dertroch en dan goed riere; dat mingsel ôfkuolje litte en troch 

in trachter yn lege flessen oerjitte. Klear!  

Tink derom: de doppen der los opsette (it spul moat wat lucht ha!). 

 

Dat kinne jo brûke yn de waskmasine yn ’t plak fan waskpoeier of in floeiber middel. It 

spul earst efkes skodzje, dan yn it sjippebakje jitte. Waskfersêfter is net nedich (mar nei 

winsk kinne jo wat jittik yn it waskfersêftingsbakje dwaan).  

De skjinne wask rûkt dan âlderwetsk lekker (en hielendal at jo de wask bûten oan de line 

hân ha te drûgjen).  

It is net ferkeard foar it miljeu en dêrby ek nochris goed foar de beurs …   

 

  * Sjoch foar mear fan soksoarte tips op ynternet, bgl.: leukegeit.nl,  

     greenevelien.com,  zaailingen.com,  duurzaamheidskompas.nl   

……………………………………………………………………………………………... 

 

Oersimmerje 

 

Oerwinterje, dat rêd ik wol op, mar de simmer …  

 

As de waarmannen begjinne te bearen oer simmerwaar en tropyske temperatueren, sjit ik 

yn ’e stress. Kjeld kinst dy tsjin klaaie, mar waarmte? De gleone sinne is oeral en fret al 

myn enerzjy op. Oerdei in koele holle en in boadskip helje yn ’e supermerk, nachts it 

ferstân op nul en de fentilator op trije. Sa tel ik de dagen en de wiken.   

Op ’e kapstôk lit ik by ’t maitiid altyd in pear wanten lizze, dúdlik sichtber. As ik it even 

net foarinaor ha fanwege de hjitte sjoch ik nei dy wanten. “Kop op, Jantsje, it wurdt 

fansels wer hjerst”.  

 

En op in dei skynt ynienen de sinne moarns betiid net mear yn ’e sliepkeamer …   

It rûkt krûdich bûten en de kwikkebeien kleurje oranje. De kastanjes wurde dikker en op 

it âlde hout ferskine de earste poddestuollen. “It is safier”, sis ik optein tsjin myn wanten, 

“ús tiid komt der oan”.   

Fleurich helje ik it dekbêd fan ’e souder, pak myn jas en goai de kop yn ’e frisse wyn! 

 

             Jantsje Oost 
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It begûn yn Langsweagen 

 

                              
     Antje 1861                  Antje 1917                          Antje 1939                  Antje 1970 

 

It begûn allegear yn Langsweagen, dêr’t om en by 1666 Anne Lieuwes berne waard.  

Doe’t er 28 jier âld wie, troude er op 29 april 1694 mei ANTJE UBLES, dy ’t om ’e 24 

jier âld wie en om en by 1670 ek yn Langsweagen berne wie. Dat is te finen yn it trou-

register fan de Herfoarme gemeente Langsweagen-Koartsweagen-Lúkswâld. Sy krigen 

seis bern. Ien dêrfan is al yn ’e âldens fan 1 jier ferstoarn.                                                                                                                                                                               

Harren yn + 1697 te Tsjalbert berne soan Uble Annes troude yn septimber 1720 yn 

Beetstersweach mei de 20-jierrige Trijntje Eises út Olterterp. Tegearre diene sy belidenis 

yn ’e tsjerke fan Aldegea en nei de ferhuzing nei Olterterp wie Uble Annes dêr âlderling 

fan 1752 oant 1756 ta.   

                                                                                                                                                    

De âldste soan fan Uble en Trijntje, Anne Oebles, waard op 14 juny 1722 berne yn Olter-

terp. Doe’t Anne ûngefear 32 jier âld wie, troude hy om 1754 hinne mei Martijntje Jans, 

om it jier dêrop te trouwen mei Wiepkjen Minses, 19 jier âld. It tsjerklike befêstiging fan 

it houlik waard sletten yn 1755. Wiepkjen wie in dochter fan Mintse Jans en Martijntje 

Johannes Lauswolt (!).                                                                                                                                                            

Mei 53 jier troude Anne Oebles foar de tredde kear, op snein 14 jannewaris 1776, no mei 

de 23-jierrige Saakje Jurjens, dy’t op 3 oktober 1752 berne is yn Lippenhuzen en op 

snein 2 maart 1794 yn De Himrik ferstoarn is.  

                                                                                                                                                   

Anne en Wiepkjen krigen seis bern; ien dêrfan is, noch mar 4 jier âld, ferstoarn.       

Anne en Saakje krigen ek seis bern. Om’t de jongste, ANTJE ANNES (15-09-1788) ber-

ne waard, doe’t har heit Anne krekt dêrfoar (27 july 1788) ferstoarn wie, krige sy Postma 

efter har namme te stean. Postma betsjut ‘postúm’.      

                                                                                                                                                   

It fjirde bern fan Anne en Saakje, Lieuwe Annes (02-05-1783) ferklearret op 18-03-1812 

yn Opsterlân dat er de namme OLDERSMA oannimt. Hy wenne doe yn Weinterp. 

Lieuwe is op 8 maart 1847 yn Appelskea ferstoarn.                                                                                                                                                             

Yn 1830 kocht hy in perseel by Appelskea fan de “Gezamelijke Compagnons der 

Opsterlandsche en Ooststellingwerver Veenen en Vaarten”. Lieuwe troude, 32 âld, op 

tiisdei 16 jannewaris 1816 yn Lippenhuzen mei de 23-jierrige Vroukje Lefferts de Jong 

(15-04-1792).  

Lieuwe en Vroukje krigen  seis bern; dêrfan is ien mar 1 jier wurden. De fjirde berteling 

wie Anne Lieuwes Oldersma (28-06-1827).   
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Hij troude as 24-jierrige op woansdei 10 maart 1852 yn Easterwâlde mei Hendrikje Lub-

berts Obman ((26-12-1830, krystbern) fan Weinterp. Sy krigen sân bern; ien is mar 1 jier 

âld wurden.  

 

It fjirde bern wie ANTJE OLDERSMA, myn oerbeppe!                                                                                                                                                                  

ANTJE is berne op 19 maart 1861 en doe’t sy 27 jier wie, troude sy op freed 22 juny 

1888 yn Easterwâlde  mei  de 22-jierrige Henderik van Riezen, myn oerpake. Henderik is 

op 24 juny 1865 berne as soan fan Henderik Jans van Riezen en Jacobje Jacobus Tjeerd-

sma.   

Sy krigen tsien bern, mar fjouwer waarden noch gjin moanne âld en ien mar sân jier.  

 

ANTJE is ferstoarn op snein 15 augustus 1943, 82 jier âld. Henderik ferstoar op woans-

dei 7 jannewaris 1948, 82 jier âld. Sy binne begroeven yn Appelskea Oosterse Es. Njon-

ken harren lizze myn pake en beppe Anne van Riezen en Harmke Buist.   

Spitigernôch ha ik beppe Harmke net kend, mar myn pake, myn oerpake en myn oer-

beppe lokkigernôch wol! 

              Anne 

                   

 

Ferskaat  

 

Bokwerters 

Het is herfst en het waait dat het rookt!  

Er zijn flinke windpuisten.  

We mogen wel stenen in de buise doen. 

Je wordt er zuiver mal van in het hoofd.  

En het regent dat het plast …    “Harm stoarm, de wyn waait om”  

 

Grapkes 
-  “It falt net ta”, sei de jonge. “Us heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd”. 

- “Ik bin altyd by ’t ferstân troch rekke”, sei de boer. “Doe’t ik jong wie, siet it yn ’e 

âlderdom en no’t ik âld bin, sit it by de jeugd”.       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Trochstreekpuzel   (út it tydskrift ‘Boek’) 

 

 

 

aksjeboek, berneboek, biltsk, boekewikegeskink, dichtbondel, dichter, fan, 

ferneamd, fotoside, Frysk, gedicht, jubileum, kollum, kolofon, lêsboek, 

lesjouwer, link, literatuer, Nederlânsk, oersetter, populêr, proaza, 

publisearje, puzel, roman, skriuwbegelieding, skriuwer, sprekwurden, 

Stellingwerfsk, styl, tekst, Tomke, tûzenpoat, útjouwer, weblog, wurkbeurs. 

 

De oerbleaune letters foarmje mei-inoar de oplossing fan de puzel (twa wur-

den). Folle wille dermei!  

                   

G N I D E I L E G E B W U I R K S 

L F G O L B E W K S T L I B K F E 

E E O R T Û Z E N P O A T S P H G 

D Ú Z T M U E L I B U J F U N E R 

N T E U O A T L K E B R B E D E S 

O J K O P S N N S N E L D I T K A 

B O M D K A I R E W I R C H R K E 

T U O E M K U D G S U H C I S A R 

H W T O O E E N E W T I U J Z P E 

C E R L B R I A K F D W E A L O T 

I R L K L L R E I E E B O P L P T 

D U R Â L J R R W R O R A A Y U E 

M U N E E P T P E E P B N L T L S 

W S T K S Y R F K N I L S E S Ê R 

K S R E U T A R E T I L A Ê A R E 

N A F A R E W U O J S E L T L M O 

K E O B E N R E B N O F O L O K D 
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Beppeskreppersrep  (Yttje Cnossen)  

 

Moarns ier en betiid komt de dei op ’e wrâld,  

it bêd is noch waarm, mar de keamer is kâld.  

Dan rattelet ynienen de telefoan:  

oft beppe húswarje wol, want de lytse soan  

is sa siik as in hûn en it wurk moat al dien.  

Ja, beppe is beppe, sa is der net ien!  

 

It pjutteboartersplak njonken it fabryk  

sit oan ’e kop ta fol en sy wolle net om lyk.  

Dat op moandei en woansdei en somtiids op freed  

skrept Janke nei beppe en bringt Tim foar in date.  

Altiten warber en wûnderlik wiis,  

want beppe is beppe, sy jout gjin belies.  

 

kear-rep Hee man, ús beppe sit yn ’e posysje  

   sy hat gjin wurk en gjin ambysje.  

   By beppe kin it wol wat lije  

   en boppedat sy kin wol swije,  

   want oars sil pake har wol krije  

   by de hoksebokse tsjep yn ’e beppeskreppersrep  

   beppe skrep, beppe skrep, de beppeskreppersrep.   

 

Op tongersdei komt Maikel, hy is in havist,  

dy’t by literatuer noch wol tsien titels mist.  

“Do lêze, ik lêze en it ferslach   

beprate wy tegearre”, seit beppe mei ferdrach.  

Sy set de beppeskreppers op it goed spoar,  

want beppe is beppe, sy hâldt de kop der foar.  

 

  It paadsje nei beppe sit yn ieren en sinen  

  en eltse beppeskrepper wit it withoefaak te finen.  

  Op sneintemiddei komt it hiele stel  

  mei in aardich ferlechje om kofje del.  

  Beppe is it sintrum fan it libben hjoed de dei  

  en beppe, ús beppe wynt it gat der nea foar wei!  

 

   kear-rep  Mar jûns yn it tsjuster as nimmen har mear sjocht  

    ploft beppe op ’e bank, want dan hat sy skjin har nocht.  

    Dan nimt se in jonkje, lêst in glossy magazine  

    en komt der net in beppeskrepper ta de doar mear yn!  

    Want beppe is beppe en never the next best.  

    Sa sil it jimmer bliuwe, want sa hat it ivich west.  

    Beppe skreppe skrep, de beppeskreppersrep! 
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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 

 
It nije bûsboekje 2022 is ek wer te keap (Є 7,50) yn boekwinkels  

(sjoch op it ynternet by busboekje.frl). It is ek te bestellen fia ús  

advertearder friese-producten.nl !    

It tema is Diel de romte en it stiet fol mei nijsgjirrige stikjes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 septimer 2021 

Súdeast-Drinte: 14.00 oere Algemiene ledegearkomste + om 15.00 oere ynformaasje oer 

it KFFB. By Wielens yn Noord-Sleen. 

 

9 oktober 2021    -ûnder foarbehâld 

FBoU: 10.00 oere Algemiene Gearkomste en fan 13.00 oere ôf de Moetings- en Ynspi-

raasjedei, beide yn De Regenboog, Hurderwyk.  

 

6 jannewaris 2022  

Súdeast-Drinte: Nijjiersiten by Wielens, Noord-Sleen. 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Wiisheden 
 

- Ast in dream hast, moatst him realisearje;  

  as dat net slagget, moatst in oare dream nimme.  

     - Wa’t in Fries ienkear yn it hert sluten hat, is der min wer út te krijen. 

    - As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.  

     - It moat al in goede sprekker wêze, dy’t in swijer ferbetteret. 

     - Neiste buorman, sibste freon. 

      - Ienfâld is it skaaimerk fan it wiere. 

             - Sin en wille kinne folle tille.   

Kopij foar it desimbernûmer kin oant en mei freed  

3 desimber 2021  ynlevere wurde by de redaksje. 



SPESJAALSAAK 

H. Witting & Zn 
 

-    sûnt  1876    - 
Huodden  -  Petten  -  Moade-aksessoires 

Oosterstraat 51 Grins 
050 3121180 

Feroarje 
 

“Wy binne noch sa bêst”, dat seine pake en beppe.  
Har dochter moast foar har mar net om plak yn ’t rêsthûs skreppe.
  
Sa gie it tritich jier ferlyn, ús mem siet dêr doe middenyn.  
“Ik wenje hjir sa moai”, is no ús mem har sechje.  
Al wit se fan myn soarch om har, se komt mei dit ferlechje.  
Ik tink oan tritich jier ferlyn, en sjoch itselde byld deryn.  
 
’t Patroan werhellet him, troch generaasjes hinne.  
Feroarje? Net ast âlder wurdst, ’t moast moai sa bliuwe kinne.  
Ik tink oan wat ik sizze kin, as ik oait oer de tachtich bin …  
 

               (Grytsje Kingma)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Myn earste fyts  (Menta de Jong)  

 

myn earste fyts, ik tink it wie in ’29  

stie yn ’e molkenkelder op ’e pleats  

myn earste fyts, noch sjoch ik him dêr stean  

safolle jierren letter  

dy earste fyts fan my, ’t wie tink yn ’29  

 

   fytsen moast ik leare, heit der drafkjend efteroan  

   switte switte switte, ik moast fytsen leare  

  gjin drok ferkear noch op ’e dyk, dy wie foar ús tegearre  

  dêr moast ik fytsen leare, heit der drafkjend efteroan   

 

pûste traapje stjoere, ik rêde ’t op ’e fyts  

net om ’e nocht it pûsten traapjen stjoeren  

buorren singels binnendyk  

de lêste faze, pûste traapje stjoere  

ik koe my rêde op ’e fyts 

 


