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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
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.

Earebyld Grou;
Dr. Eeltsje Halbertsma

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 = Holl. doorluchtig

‘De âlde Friezen’,
ferzje Halbertsma/
Van Loon
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Samar in gedachte
De jierren riigje oanelkoar,
de tiid ferdwynt yn ’t neat.
De measte dingen gean teloar.
Wy binne net by steat
en hâldt wat west hat fêst,
mar ’t goede wat wy diene,
dêr ’t oaren wat oan hiene,
ferlichtet de lêst.

Geke Sprokkerieft
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Derbûten
… wis, ’t wurdt wer foarjier.
Yn ’t nije jier begjint alles op ’e nij.
(fan de Fryske spreukekalinder)

De lampe kin hast de hiele dei oan, mar dat is de tiid fan it jier.
De kryststjer wer foar it finster en de beam mei ljochtsjes yn ’e
hûs.
Eins is it wol hiel smûk. Moai wurd: ‘smûk’. It is ek net oer te
setten yn it Hollânsk. It wurd sels seit en fielt al genôch. De
krystljochtsjes yn ’e hûs bringe wat ferljochting yn dizze tsjustere tiid.
Wy geane fan de iene weach nei de oare en it hâldt noch net op.
Dêrom kinne wy noch net gesellich byelkoar komme yn ’t Haolerhoes. Wy, as bestjoer, soenen it graach oars sjen, mar it is op
’t heden net oars. Gelokkich ha wy it Kritenijs noch. Dat jout ferbining mei-inoar.
Wat kin it ek moai wêze om immen te skiljen en hearlik Frysk te praten of in kaartsje te
stjoeren. Dat binne de krinten yn ’e brij, sis ik altyd. It jout sa’n protte ljocht yn dizze
tsjustere en foar guont iensume tiid.
21 desimber is alwer de koartste dei. Us mem sjocht der nei út, want dêrnei lingje de
dagen wer, seit se dan, ek al kin je der yn ’t earst noch net folle fan fernimme. In protte
beammen ha de blêden wer loslitten om beskerming te krijen at der kjeld komt en dan
kinne se har wer ree meitsje foar it foarjier. En sa giet it alle jierren opnij.
Wy litte it âlde jier ek hast wer efter ús. In jier om net te
ferjitten, om’t der fertrietlike dingen bard binne dy’t in diel
fan ús leden hurd rekke ha of noch reitsje, mar gelokkich ha
der ek dingen west dy’t ús tige bliid makke ha of noch meitsje. En wat it takommende jier ús bringe sil, wa sil it witte?
Dêrom: genietsje fan elke dei, “libje by de dei” (Carpe
diem).
Groetnis,
Teatske
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Ledekaart
Yn it foarige Kritenijs stie it fersyk al om de kontribúsje 2021-2022 oer te meitsjen. De
ledekaarten binne yn dit boekje meistjoerd.
* As jo noch net betelle ha, wolle jo dat dan noch dwaan? (de man/frou Є 8,-- en
it pear Є 15,--). Op de rekken fan ’e Fryke Krite, Assen by de Rabobank, IBANnûmer NL 78 RABO 0310 1082 33. Graach jo lidnûmer derby sette.
Tank yn ’t foar!
Douwe
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Houd je goed

1.
Evert, FOKKE, Klaske, Griet, Jan en Sieger Veenstra
It is alwer in pear jier lyn doe’t nicht Mineke my (Anne) belle en fertelde dat sy der efter
kaam wie, hoe’t it kaam, dat der safolle fan ús famyljeleden heechbejeftige wiene. Sy siet
op dat stuit de brieven te lêzen, dy’t har heit, ús omke Fokke, krigen hie doe’t er efter slot
siet om’t er, krekt as syn âldere broer Jan (foto 1 en 3), militêre tsjinst wegere. Dy
brieven hat omke Fokke (foto 1 en 2) allegear yn in oardner bewarre.
Der sieten ek in soad brieven fan ús heit (foto 3) yn dy oardner en dat makke my
nijsgjirrich. Kopiearjen wie net mooglik en as ik se lêze woe, dan moast ik mar nei
Feanwâlden komme. Dat ha Sytske en ik dien en it waard in moaie en ynteressante
middei.
Nei dy middei belle Lammert, de man fan Mineke, my op en fertelde dat hy yn de
brieven in moai ramtwurk seach om in boek te skriuwen en dat er myn help ek nedich
hie. Ik ha him dat tasein en dat betsjutte efternei dat ik hiel wat oerkes nei it skerm fan de
kompjûter ha sitten te gnuven!
Lammert Gosse Jansma, dy’t berne is yn Donkerbroek, is sosjolooch (promoasje Erasmus Universiteit Rotterdam) en teolooch (promoasje Universiteit Grins). Hy publisearre
oer profetyske en giliastyske bewegings fan hjoeddeis en yn it ferline (û.o. Engelen in
Oudehorne, Eburon 2010, Wachters van de Nacht, Eburon 2016). En hy is einredakteur
fan it tydskrift Religie en Samenleving.
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Yn it boek “Houd je goed” steane alle brieven, dy’t omke Fokke yn de finzenis krigen
hat fan famylje, doarpsgenoaten en geastbesibben. Sy jouwe ynsjoch yn de tinkwize fan
de frije sosjalisten en ek yn it daaglikse libben fan 1935 en 1936. Boppedat beskriuwt
Lammert de ynteressante perioade fan it anargisme op in goede en dúdlike wize. Hy hat
dêrfoar in protte boarnen oanboarre en kaam oant sa’n 700 bledsiden!
It boek is te keap by de Stellingwarver Schrieversronte yn Aldeberkeap.
(tel. 0516-451108)
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Anne

3
Fokke

Jan

Ferskaat
It libben jout jo leave, bliere, moaie dagen. Bytiden steane jo dúdlik by it libben yn ’e
geunst. As it jo goed giet, hearre jo selden immen kleie, mar mei drôve dagen omgean,
dat is de keunst!
Do bist ien út tûzen, sei de faam, de oare njoggenhûndertnjoggenennjoggentich
binne lang sa beroerd net.
Bokwerters
Verhip, het is struipende koud! Ik zou de handen maar in de buise houden. We zetten de
sokken er in. Ik heb mijn nocht. Zullen we maar gauw warme poeiermelk hebben?
Het heeft hard gefreren. De redens maar uit het vet halen, denk?
Wjirms
Fedde sit yn ’e klasse fan syn skoalle yn Dokkum. Master pakt twa glêzen, ien mei wetter
en ien mei bearenburch. Dan pakt master twa wjirms en docht yn elk glas ien. Nei in
skoftsje is de wjirm yn it glês mei bearenburch dea, wylst de wjirm yn it glês mei wetter
noch fleurich yn ’e rûnte swimt. Dan freget master oan Fedde: “Wat wol dat sizze oer
alkohol?” Fedde: “Dat as jo bearenburch drinke, jo gjin wjirms krije kinne!”
Stofwikseling
It rayonhaad fan de Alvestêderûte yn Gaasterlân is mei syn frou by de dokter, dy’t him
fertelt dat syn oare helte in stofwikselingssteuring hat. “Dat kloppet,” seit de iismaster,
“se keapet alle wiken nije klean.”
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Ha jo it al heard …
- dat Fryslân in reinbôgeprovinsje wurden is. Op Coming-Outday (= it útkommen foar
jins seksuele foarkar) sil tenei de reinbôgeflagge hyst wurde. Dat hat in romme mearderheid fan Provinsjale Steaten besletten. Dêrmei is Fryslân de lêste provinsje fan Nederlân
dy’t him by dat inisjatyf oanslút.
- dat by de 70-jierrige betinking fan Kneppelfreed (16 novimber 1951) Fryslân Dok yn
novimber fjouwer dokumintêres oer Fryske skiednis, taal en identiteit presintearre. De
earste wie bûter, brea en swarte blêdsiden oer de skaadkant fan de Fryske held Grutte
Pier.
- dat al it bloed dat Pier oan de hannen hie ta spyt, hy der yn werklikheid net folle foar de
Friezen mei berikte. Neffens histoarisy wie Pier net mear as in spylbal yn in Europeeske
machtsstriid. Hy fierde in efterhoedegefjocht yn in tiid, dêr’t Fryslân krekt grutte stappen
foarút sette. Der wurde fraachtekens set by it romantisearjen fan de folksheld.
- dat Moddergat omdoopt is yn Blabberpoepert. De nambuordsjes fan Moddergat binne
yn in pear nachten feroare yn de namme ‘Blabberpoepert’, in frije oersetting fan Moddergat yn it Frysk. Wa’t de buordsjes oanpast hat, is net bekend!

- dat de fûgelgryp werom is yn Fryslân. Ta dy konklúzje kaam ek Feilichheidsregio Fryslân. De ynstânsje komt dêrom mei de oprop: reitsje deade fûgels net oan, meld fynsten
fan deade fûgels en lit gebieten mei wetterfûgels mei rêst.
- dat de feilichheidsregio ek warskôget foar gruttere kâns op natuerbrânen. Yn de ôfrûne
perioade wiene der al ytlike brantsjes, bgl. by Driezum, Ternaard, Peazens en De Broek.
- dat der wer likefolle gewoane seehûnen yn de Waadsee libje as yn 1900. It tal gewoane
seehûnen dêr is werom op it taksearre nivo fan 1900. Yn tritich jier is it tal seehûnen ferfiifdûbele, neffens de Stichting ‘Wadden Sea World Heritage’.
- dat de herten fan fjoerwurkferkeapers yn Fryslân blet hawwe by de ofrûne jierwiksel
2020-2021; in fjoerwurkferbod soarge foar in streek troch de rekken yn dy brânzje. Dit
jier moat de efterstân ynhelle wurde, mar slagget dat wol??
- dat de Gysbert Japicxpriis de wichtichste literêre priis is fan Fryslân. De provinsje rikt
de priis om it jier út, de iene kear foar proaza, de oare kear foar poëzy. De priis waard
oant 2001 om de trije jier útrikt, dit jier oan Eeltsje Hettinga.
- dat as âlden in QR-koade sjen litte moatte by it swimbad, der ferskate bern binne dy’t
tydlik troch de âlden fan swimles helle wurde. Dat hat it swimbad yn Sint-Nyk murken.
De swimskoalle wrakselet mei it koroana-tagongsbewiis, dêr’t it noch ûndúdlik fan is oft
it no wol of net sjen litten wurden moat.
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- dat it krekt ferskynde ûndersyksrapport “Verkenning mogelijkheden verduurzaming
bloembollenteelt in Fryslân” him rjochtet op de soargen fan omwenners fan bolleperselen
oer it brûken fan pestisiden en tagelyk op de útdagings dêr’t bollekwekers foar steane. It
rapport neamt in tal mooglikheden foar it duorsumer meitsjen fan de bolleteelt. Dat is
nedich om de kwaliteit fan grûn- en oerflaktewetter te ferbetterjen/beskermjen.
- dat der mear romte foar de Fryske natuer komt troch de oanpak fan eksoatyske planten.
Soarten dy’t harren rap ferspriede en hjir net thúshearre, lykas de reuzebearepoat en it
grutte galleblêd (waternavel), dy’t de lânseigen soarten ferkringe.

Oer in boer
Yn Trynwâlden wenne grutte Tsjerk.
Dy man wie âld, mar o sa sterk.
Hy hie dêr buorke, hiel syn libben.
en wenne alline, sûnder sibben.
Ynienen krige Tsjerk it in syn kop,
’t âld spul soe plat en nij dêrop.
Hy is doe nei de bank ta set,
mar de direkteur sei: “Doch it net!”
want as de tiid net Betterwird,
wit ik net hoe’t it dan mei Tsjerkwert.
Want it is in minne Tytsjerk,
tochtsto dat it samar Gytsjerk?
Do bist dêrfoar te Aldtsjerk,
dus is de tiid net Ryptsjerk.
Ast it trochsetst bist in Oentsjerk.
Boppedat, do stiest yn ’t Readtsjerk!
Fan moarns al ier oant jûns noch let
surft mannichien op ’t ynternet,
al mar sykjend om it nijste.
Fan it omsjen nei it neiste
is langer helte mear ferlet.

☺

De twadracht is in slûpend kwea
dat siedde wurdt ta grutte skea
foar ’t libben yn de minskewrâld;
de herten wurde hurd en kâld
en tagedienens rekket dea.

“It falt net ta”, sei de jonge,
“ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd ...”
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Us Jildert-om mei graach in slokje;
hâldt út en troch in ûngelokje;
in knûkerke yn blik of bumper.
Mar okkerdeis - o, leave stumper moast er blaze en wie er it bokje!
Wy winskje jim allegear noflike krystdagen en in sûne jierwiksel ta!
Jaap fan Bantegea en Jan fan Beets
Neiskrift: it muoit my tige, mar dizze gedichtsjes binne Jaap syn lêste “Ha jo
it al heard”-sjes. Jaap is heech op jierren en fynt it no de tiid om nei safolle
jierren “de strykstôk oan ’e beam te hingjen”.
Tenei sil ik de hiele rubryk fan him oernimme.
Bêste Jaap,foar ús lange, ienriedige èn plezierige gearwurking:

myn oprjochte tank!
Jan fan Beets

(Bantegea, eartiids)

Fraachpetear

mei Yolanda Boddeveld

-In wurdsje foarôfDiskear is it in oar soarte fan fraachpetear wurden. It is mear in e-mailpetear. De fragen
binne fia e-mail ferstjoerd en de antwurden kamen allyksa werom; en no (yn oerlis) net
troch de ús wolbekende ynterviewster Jeltje Geertsma, mar troch ús redaktrise, Anje
Hoogland. It hiele petear is troch Jan, mei inkele feroarings en tafoechsels, fan it Hollânsk yn it Frysk oerset.
Dit petear komt no ris út Hooghalen en wol by de behearder fan
it Haolerhoes, Yolanda Boddeveld, wei.
Sy is berne yn 1982 en ôfkomstich fan Vlaardingen, as dochter
fan Jan en Henny Boddeveld. Sy hat ien broer; in broer om
letterlik heech by op te sjen; hy is hast twa meter.
Yn 1985 is de famylje ferhuze nei Hooghalen; dat moast fanwege
har heit syn wurk by Rykswettersteat yn Assen. Dat wurk hat er
oant syn libbensein yn 2013 ta dien. Har mem, noch goed sûn, is
noch altyd wurksum yn ’e kreamfersoarging.
Sa is Yolanda dus opgroeid yn it Drintske Hooghalen.
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De legere skoalle hat sy folge yn Laaghalerveen. Nei dy skoaltiid gie se nei de fmbûskoalle (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) yn de fasilitêre tsjinstferliening.
Dêrnei folge sy de kursus yn it kafee-bedriuw en sosjale hygiëne.
Yn oktober lêstlyn is se begûn mei de oplieding ta útfeartbegelieder; dat sjocht se yn ’e
takomst as har wurk, yn kombinaasje mei it doarpshûs.
Neffens Yolanda docht se har wurk yn it Hoalerhûs al sa’n tolve jier; earst tegearre mei
Johan Sikkens, de foarige behearder. Yn 2016 hat se syn funksje oernommen. As behearder is se ferantwurdlik foar it doarpshûs sa’t it daagliks om en ta giet; se is gastfrou en
oansprekpunt foar alle aktiviteiten, lykas gearkomsten, resepsjes, repetysjes, brulloften
en feesten, buffetten, lunches, kofjetafels en arranzjeminten. Sy docht de ynkeap en de
reservearringen. Soms wennet se ek gearkomsten by. Mar it belangrykste is it útservearjen fan alle soarten drankjes èn it stean efter de bar.
Tige wiis is se mei de help fan frijwilligers; as se dy net hie, soe se it net oprêde kinne.
Jan van Middelaar is har grutte stipe yn ’e rêch; hy is dè topfrijwilliger, stiet altyd foar
har klear en is ûnmisber.
Frije tiid en hobbys: echte hobbys hat Yolanda net. Sport is foar har ûntspanning. Sy
tennist graach, twa kear wyks en besiket om twa kear yn ’e wike oan spinning te dwaan
(binnendoar hurdfytse). Fierders fynt sy it lekker om in kuier te meitsjen mei Guus,
harren hûn, in beagle. Behalven de beagle binne der noch trije sidehinnen (zijdehoenders)
en in fiver mei Koi-fisken (“myn man hat in hobby”).
Wat se fynt fan Fryslân, Drinte en de Krite-Friezen: sy komt net sa faak yn Fryslân, mar
it is in moaie provinsje. Yn Hooghalen is it hearlik rêstich, sy soe net graach ruilje wolle
mei de Rânestêd. Yolanda fynt it wol bysûnder dat der sa’n moaie feriening fan Friezen
yn Drinte is en hopet dat Krite Assen noch lang bestean bliuwe mei!
Yolanda hat earder troud west en krige doe twa bern. No wennet se yn in moai rom hûs
mei har beide dochters Kim en Iris en fansels net te ferjitten mei har leave freon en
partner Marcel.
Wêr’t sy in hekel oan hat, is as minsken net earlik binne of har ûnrjocht dogge. Rûzje en
strideraasje kin se min oer. Dêr sille de measten it wol mei iens wêze.
Sy wol noch efkes kwyt dat se tige hâldt fan har wurk as behearder.
Har winsken foar de takomst: dat wy sûn en lokkich libje meie en stikem hopet se derop,
dat as sy mei de oplieding foar útfeartbegelieder klear is, om dat tenei ek yn Hooghalen
dwaan te kinnen.
Yolanda, myn hertlike tank foar dit dochs wat ûngewoane ‘petear’ en oant sjen!
Anje
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Út it boek:

Zolang er leven is.
Het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen, 85 jaar
-mooglik kenne jo him fan de tv-searje?

Moandei 21 desimber

(oerset, mei tastimming/lisinsje fan de útjouwer)

Ik bin berne yn in tiid sûnder tv en sûnder auto. Der wie yn ús strjitte ien mei tillefoan.
Dêr mochten we dokter belje, as dat nedich wie. Ik gie nea op fakânsje, gjin mins dy’t ik
koe, hie ea flein.
No is der, ôfsjoen fan inkele stege bewenners fan dit tehûs, net ien mear sûnder tv,
kompjûter en tillefoan. Elkenien kin altyd en oeral mei elkenien prate en je kinne yn ien
dei nei de oare kant fan de wrâld reizgje.
Myn âlden hienen in bibel en in âlde ensyklopedy. No hat elke húshâlding mei syn
kompjûter de beskikking oer in mannichte ynformaasje grutter as de grutste biblioteek.
Minsken fan myn generaasje ha safolle ‘foarútgong’ meimakke, dat it net mear te befetsjen is. Ik ha de lêste tsien, fyftjin jier stadich mar ûnûntkomber myn fet op ’e wrâld in
bytsje ferlern. Ik sjoch der no fan in passende ôfstân ôf en mei mylde ferwûndering nei.
De jongerein hat ek gjin fet op wat der om harren hinne bart, mar it deart harren net. Sy
tinke dat de wrâld gewoan is sa’t er is en ha amper yn ’e rekken dat alles hieltyd wer feroaret. En nei alle gedachten sil in puber fan no yn 2090 op krekt sa’n soart wize weromsjen op syn libben.
Oant safier Hendrik de tinker.
“Ik lês hjir dat der yn fan alles en noch wat ynsekten ferwurke wurde. Moalwjirms, mar
ek buffalowjirms, moriolarven, imerkes en sprinkhoannen. Bisten dêr’t ik noch noait fan
heard ha”, sei Graeme oan de kofjetafel.
“Wêr sitte dy bisten dan yn?” frege frou Schaap benaud.
Graeme socht even yn it artikel. ”Yn pasta, yn bonbons en yn sandwichspread bygelyks.”
Frou Schaap besleat op it plak sels om nea wer pasta en bonbons te iten. Sandwichspread
iet se dochs al net.
“It sil my gjin nij dwaan as ús kok se ek ferwurket yn it krystmiel”, sei Leonie, “en as it
skarrelynsekten binne, moat dat ek kinne. Bygelyks frije-útrinwjirms.”
Der waard oeral om har hinne fan griisd.
“Nee, hear, ik sit jim in bytsje op ’e kast te jeien”, sei se doe. “En trouwens, ik yt hjir net
op earste krystdei.”
Anje
(2 dielen by my te lien)
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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 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 Tel. 06 – 53259385.
It tema is Diel de romte en it stiet fol mei nijsgjirrige stikjes.
6 jannewaris 2022
Súdeast-Drinte: Nijjiersiten by Wielens, Noord-Sleen.
*Troch de koroana-perikels binne de measte minsken wat foarsichtich mei útstapkes. As jo fragen ha oer plannen fan oare kriten, kinne jo my (Anje) belje of ynformaasje opsykje litte troch famylje of kunde.
De redaksje winsket jo moed, geduld, waarmte, ferdivedaasje en ferstannigens
foar dizze wintertiid. Mar goed opinoar passe!

Kopij foar it maartnûmer kin oant en mei freed
18 febrewaris 2022 ynlevere wurde by de redaksje.

Wiisheden
- It is makliker in oar fuort te stjoeren as dysels te finen.
- Wa’t bang is foar in wiet pak, komt nea oer de sleat.
- Jo binne pas sportyf as jo goed tsjin jo ferlies kinne.
- Lear fan juster, dream fan moarn en libje hjoed.
- Gjin gerop en gjin geklei; op is op en wei is wei.
- As de wyn draait, moat men de mûne kruie.
- Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan.

(op ’e siden 2, 13 en 14 steat ek noch wat)
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SPESJAALSAAK

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

‘Taalmisbrûk’
Mei de ôfsûchkap op fûl stean ik yn ’e pannen om te rieren. Wy krije iters, dat it
komt der op oan. Telefoan. Fansels, hast iterstiid. Ik draai de gaspitten del.
“Mevrouw, past het dat ik u even stoor? Ik heb namens energiebedrijf Oxxio een
speciale aanbieding voor u”. “O, nee, alwer!”, it sjit my finaal yn ’t ferkearde
kielsgat. Dan … fiel ik my fan binnen hiel gemien wurden.
“It past my min”, sis ik, “ik moat wer nei myn oanrjocht, want wy
krije aanst iters”.
“Wat zegt u, mevrouw, ik heb u niet goed verstaan”.
“Ik bin krekt sipels en knyflok oan it bakken, dêr kin ik net te lang by wei”. Hy
jout it noch net op. “Mevrouw, verstaat u Nederlands? Heeft u een momentje? U
kunt tientallen euro’s besparen op uw energierekening”. “Lit mar sitte, hear”, sis
ik, “wy ha noch in steapeltsje turf te lizzen, dat moat earst op”.
Stilte. Dan wurdt de ferbining ferbrutsen. Tefreden pak ik de houten leppel wer
op.
Jantsje Oost (út Fryske Spreukekalinder 2019)

Wiere freonen
Freonen binne der om dy te steunen,
om dy te treasten en tsjin oan te leunen.
Freonen binne der om dy te helpen,
om de pine efkes te ferhelpen.
Freonen binne der om dy bliid te meitsjen
en dyn lilkens te ferdriuwen.
Freonen binne der om dy leaf te hawwen
en alles foar dy oer te hawwen.
Freonen sille dy ek noait bedriigje,
dêrom sille freonen noait tsjin dy lige.
Wiere freonen learst kennen mei de tiid;
ek al dochtst wat ferkeard, sy wolle dy net kwyt.
(F. Visser-Hemminga)

