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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

jKritenijs ‘Us Memmetaal’ Assen

Nûmer 4 – maaie 2022

Kolofon
Gearstalling bestjoer
Foarsitter: Teatske Haanstra - Nic. Beetslaan 1 B2, 9405 BB Assen, till. 0592 344920;
teabosma@hetnet.nl
Skriuwer: Hans Groenhof - Broeklaan 56, 9405 AN Assen, till. 0592 352932;
hansenmetje@home.nl
Ponghâlder: Douwe de Beer, Jan Palachweg 101, 9403 JT Assen, till. 06 10166002;
ddb@planet.nl
Bankrekken fan de Krite: NL 78 RABO 0310 1082 33
Leden: Sjoege Wiersma - Metje Groenhof - Renny Monsma

Redaksje Kritenijs
Redaksje-adres: Anje Hoogland (typwurk en layout) - Rolderdingspillaan 36, 9451 GB
Rolde, till. 0592 373555; anjehoogland50@hotmail.com
Jan Toering (korreksje- en oersetwurk) - Gersthullen 29, 9403 WK Assen, till. 0592
370102; j.toering29@gmail.com
Meiwurkers oan it Kritenijs (oer it algemien): Jeltje Geertsma – Hans Groenhof –
Teatske Haanstra – Anje Hoogland – Sjoukje Jansma – Jan Toering – Anne Veenstra –
Sjoege Wiersma

Kontaktpersoanen en/of adressen
-Lede-administraasje: Poppe Jansma - Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen, till. 0592 354238
-Toanielklup: Teatske Haanstra, till. 0592 344920
-Ferfier nei Hooghalen: Hans Groenhof, till. 0592 352932
of b.g.g. Teatske Haanstra, till. 0592 344920

Oare adressen
It Frysk Boun om Utens; www.fryskbutenfryslan.frl
skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
Keatsen: Gerrit Elzenga, till. 06 26688684
www.heitelan.nl (stêden en doarpen)
www.afuk.frl
www.itnijs.frl: digitaal blêd (nijs út Fryslân en de wrâld)
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Eveneminten
”
+ Muzyk op ’e Gordyk
ferf. Muzyk + Hawwe jo wol tiid?
Advertinsjes
Bûsboekje + Wiisheden
Omslach: advertinsjes + gedicht
+ ferske

Carpe Diëm
Der binne mar twa dagen yn ’t jier
dat wy neat dwaan kinne:
de iene is juster
en de oare is moarn!
Dat betsjut dat it hjoed de dei is
om yn leafde te leauwen,
om leaf te hawwen
en sa werklik te libjen!
♥♥♥
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Derbûten
“Under wettter”
Goeie, allegearre,
Ik hoopje dat it goed mei jim is. Ek al wit ik dat it net by eltsenien giet sa’t je graach wolle, mar dat is it libben. Je ha it net yn ’e hân.
Juster binne Max en ik wer thúskaam fan it besyk oan ús âldste soan en syn freondinne.
Sy wurkje yn Londen en wy (har heit en mem wienen ek mei) moasten dochs efkes sjen
wêr’t se tahâlde. Wy binne der mei de trein hinne gien, ja ja, ûnder it Kanaal troch. Ik bin
hielendal net sljocht op wetter, mar je wolle wat en it foel ta. Ik ha mar ûngefear 20
minuten neat fan de omkriten sjoen. Wy ha prachtige dagen hân en dêr kin ik wer hiel
lang op tarre. Ek moai om te sjen dat jo bern it sa nei ’t sin ha. En ach, wat is Assen dan
mar in doarpke ...
Doe’t Max fan ’e moarn de brievebus leechhelle, siet der in kefert yn fan Tryater, dat
dizze maaitiid in lokaasjefoarstelling spilet, nammentlik (tafallich)
“ÛNDER WETTER”
“Doch de eagen mar ris ticht. In famke bynt har redens ûnder. In jonkje hâldt him
fêst oan in stoel, syn mem leart him hoe’t er ride moat. In heit brânt de mûle oan
in beker waarme poeiermolke. Hjoed is in perfekte dei …”
Sûnt jier en dei leit de iisbaan op it lân fan de famylje Kingma. Wylst de geast fan
Kingma senior noch omspûket, sit dochter Afke yn in spagaat. Hâldt se har oan
har belofte om de baan te ûnderhâlden of ferkeapet se de grûn om har buorkerij
te rêden? Har soan hat rjocht op in takomst en reedride kin ommers hast noait
mear. Yn Under Wetter wurdt in doarp konfrontearre mei grutte feroaringen. As
sels de takomst fan de iisbaan op it spul stiet, wurdt it guon tefolle. Dan giet de
natuer syn eigen gong. Bringt de iisbaan harren wer krekt as eartiids by elkoar?
Bringt ús Krite ús ek as “eartiids” wer byelkoar? Kinne wy inoar wer sjen en efkes noflik
byprate? Wat sjogge wy dêr nei út.
Dêrom kinne jim 16 juny o.s. Hooghalen yn jim bûsboekje sette
want …, sjoch fierderop yn it krantsje (side 5).
Einlings sil der, sa’t it no liket ek wer in ledegearkomste fan ús Krite wêze en wol op
freed 7 oktober.Yn it Kritenijs fan septimber dêroer mear.
Gelokkich kinne wy wer wat mear ûndernimme.
Graach oant 16 juny!

Groetnis,
Teatske
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Fan it bestjoer (en it FBoU)
Goeie, minsken,
It Frysk Boun om Utens bestiet takom jier 100 jier en dêrom komt der in Jubileumboek.
De skriuwer fan it FBoU hat ús in mail stjoerd, mei it ûndersteande fersyk:

“De redaksje fan it Jubileumboek wol graach de frije hân ha by it ‘oanklaaien’ fan dit boek. Wolle jimme yn eigen krite-rûnte neirinne, wa’t
perfoarst gjin tastimming jout om op hokker wize dan ek mar mei namme
en/of foto yn dit Jubileumboek fermeld wurd?
De nammen fan dy minsken wol ik graach fan jim trochkrije fia de mail
- dy minsken sille dus net neamd wurde en net sichtber wêze.
As der gjin reaksje fan jim kant komt, geane wy der fan út dat elk neamd
wurde mei en op ’e foto sichtber wêze mei.”
* As jo, as kritelid fan Us Memmetaal Assen, beswier ha, kinne jo dat trochjaan oan
Hans (06 4068 6939) of oan Teatske (06 2354 7744). Sy sille dat dan wer trochjaan oan it
FBoU. Graach uterlik 13 juny o.s. Tank yn ’t foar.

Sa wie it eartiids … Prachtich, net?
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16 juny

16 juny

16 juny

16 juny

16 juny

16 juny

Einliks kinne wy jim útnoegje foar in gesellige middei!
It liket ús sa moai om elkoar wer efkes te sjen en noflik mei inoar te praten, ûnder it
genot fan in bakje kofje/tee en in stikje oranjekoeke. Miskien op de eftergrûn wat Fryske
sankjes.
Dit kin op tongersdei 16 juny de middeis om 14.30 oere op it fertroude plak yn ’t
Haolerhoes yn Hooghalen.
* Wy wolle graach dat jo efkes belje nei Hans of Teatske at jo komme,
uterlik 13 juny; dan witte wy op hoefolle minsken wy rekkenje kinne.
(Hans 06 4068 6939; Teatske 06 2354 7744)
De yntree is € 5,-- de man/frou.

Graach oant 16 juny

In boeket fan Fryske taalblommen
Lit dyn eigen taal net swije,
eltse taal kin sprekken lije.
Wês net sleau, slaan op ’e tromme,
lit de talen net ferkomme.
Priuw de klanken op dyn tonge,
lit se dûnsje, dichtsje, sjonge.
Klankjuwielen fan alear,
lit se yn har hear en fear.
Tûzen blommen, ien boeket,
tulpen en ferjit-my-net.
Grutte talen, grutte macht,
slaan foaral de lytsen acht.
(Hindrik van der Meer)
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Ha jo it al heard …..
- dat Wietse Jan Dijksta yn Warkumerwaard it earste Fryske ljipaai fûn hat. Neffens
tradysje krijt de fynder út hannen fan de kommissaris fan de Kening (Arno Brok) de
Sulveren Ljip.
- dat nije bewenners yn Burgum twa hângranaten ûnder it hûs fûnen. Meiwurkers fan de
EOD koenen nei in skoftke fêststelle dat de twa hângranaten leech wiene en net op skerp
stienen.
- dat de kazerne yn de Westereen it doarpslibben kleur jout. Yn de âlde brânwachtkazerne organisearret ‘Stichting On Fire’ ferskate aktiviteiten foar jong en âld.
- dat it lân fan Murk Nijdam by Wommels offisjeel iepene is as “Gruttoland”. Twa jier
letter as de bedoeling wie, fanwege koroana.
- dat de Oekraynske Dariya (17) de kommende tiid by Omrop Fryslân ferslach docht fan
har libben yn Beetstersweach. Yn har earste deiboek fertelde se oer har reis fan Oekraïne
nei Fryslân. Se is hjir yntusken goed fjirtjin dagen, mar moast al wenne oan it temperamint fan de Friezen!
- dat it Kollumer hartekamp in soad omtinken joech oan in bysûndere berte; der waard in
fiifling fan geitsjes berne.
- dat twa Fryske bedriuwen hearre by de 100 bedriuwen yn Nederlân dy’t de measte
stikstof produsearje. In boer yn Eaststellingwerf stiet yn de ‘top 100’ fan ammoniakboarnen.
- dat in Feanster (30) in plysjefrou yn it ankel biet: 100 oeren wurkstraf. De Feanster biet
net troch, de plysjefrou hie gjin grut letsel. Se hie wol “in ljochte pine field”.
- dat boeren dy’t harren kij weidzje litte, dêr gjin aparte fergunning foar nedich hawwe.
Dat hawwe alle provinsjes bekrêftige.
- dat in tentoanstelling oer “fergetten ferhaal” fan kibboets yn Frjentsjer iepene is. It is de
start fan in tal aktiviteiten oer de Joadske mienskip dy’t fan 1934 oant 1942 yn de stêd
wenne. De minsken learden dêr it buorkjen, sadat se nei Palestina ta koenen om dêr op in
kollektyf lânbouwbedriuw, in kibboets dus, wurkje te kinnen.
- dat no it oantal ljippenêsten yn it gebiet Jansenstichting by Nij Beets twa kear sa heech
is; sa berjochtet ELAN, it kollektyf fan agraryske natuerferienings yn Súdeast Fryslân.
Der binne no 70 nêsten teld, tsjin 40 ferline jier.
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- dat de ôfskiedsgearkomste fan Piet Paulusma yn it Entrepotgebou yn Harns op 25 maart
troch grif 6000 minsken besocht is. Dat wie de dei fan it publike ôfskied fan Piet.
- dat de skyldpodde-opfang op ’e Harkema hielendal klear is mei minsken dy’t de bisten
byfuorje. In appelpit kin nmtl. al deadlik wêze (dy binne giftich foar de skyldpodden).
De iene sei: ús poppe wurdt in jonkje.
De oare sei: in famke dat is wis.
De iene sei: hy liket grif op pake.
De oare sei: op beppe sûnder mis.
De iene sei: wat sil er wille meitsje.
De oare sei: se dûnset as in swel.
De iene sei: ús bern dat wurdt in wûnder.
De oare sei: ik twifelje gjin tel!
“Ik bin net troud”, sei de frijfeint, “want myn skoanâlden koenen gjin bern krije” ...
Bêste lêzers, myn winsk oan jim is foarst: sûnens
en twad: in moaie waarme, koroanafrije simmer!
Jan fan Beets

Ferskaat
Bokwerters ☺
Op zaterdagavond kregen wij altijd apenoten om te doppen op een krant. Daar waren wij
sljocht mee en dan hadden we een best zin.
Stadigaan komt de zomer in zicht. We moeten maar niet krimmeneren als het meer als
één keer smoorheet is. Rustig doorgaan met sijkhalen. Het is trouwens een raar verzin,
dat elk van het zomerschoft zou houden. Aldergelukst hebben we nog drie andere
schoften in ’t jaar. Dat ik wil maar zeggen: niet te veel bekroden om alles.
Startskot
In Fryske skutter mei it startskot losse foar de TT-motorraces yn Assen. Hy lost in skot,
49 motorriders spuitsje fuort; 1 bliuwt stean. “Wêrom rydsto net fuort? ”, wol de starter
witte. Nûmer 50: “Sokses, do hast myn bân leksketten!”
Rapport
It soantsje fan SC Heerenveen-spiler Oussama Assaidi komt thús en lit syn heit apetrots
syn skoalrapport sjen: “Sjoch, heit, kontraktferlinging foar in jier!”
Snip
Der stie in snip op ’t Snitser skip,
dy snie it spek mei de bek fan ’t spit.
Der wie gjin snipskries dy’t dat die,
dy’t spek mei de bek fan ’t spit ôfsnie.

(Nico Scheepmaker)
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Eveneminten yn Fryslân
4-6
22 o/m 25-6
2-7
20 o/m 27-7
28 en 29-7
7, 14, 21, 28-8
26-8
3-9

(in lytse kar)
Peijedei
Drachten
Heamieldagen
Boalsert
Fliemerk
Bakkefean
Ballonfeesten
De Jouwer
Hynstedagen
Driezum
Boerestreekmerk
Appelskea
Gondelfeart
Aldeboarn
Alde ambachten
De Harkema

Sleat
11-6 Histoarysk feest: it stedsje is it dekôr fan in toanielstik fol fan spanning en spektakulêr fjochtsjen: de Slach om Sleat (1588).
25-6 Sipelsneon: jiermerk (40-jierrich jubileum) mei in grut tal fan kreamkes. Fierder
binne û.o. de mûne (De Kaai), de Grutte Tsjerke, museum Stedhûs Sleat en de St.
Fredericustsjerke iepen om te besjen.

Skûtsjesilen 2022
SKS
30-7
1-8
2-8
3-8
4-8
5-8
IFKS
13-8
14-8
15-8
16-8

Grou
De Feanhoop
Earnewâld
Terherne
Langwar
Ealahuzen

6-8
8-8
10-8
11-8
12-8

Starum
Wâldsein
De Lemmer
De Lemmer
Snits

Hylpen
Starum
Heech
Sleat

17-8
18-8
10-8
20-8

rêstdei of yn te heljen wedstriid Ychtenbrêge
Ychtenbrêge
De Lemmer
De Lemmer (finale)

Fierljeppen 2022
4-6
8-6
11-6
15-6
18-6
25-6
29-6
6-7

(in greep út alle data)

Drylts
Grijpskerk
It Heidenskip
Winsum
Drylts
Bûtenpost
It Heidenskip
Drylts

(in greep út alle data)
9-7
Winsum (Waadhoekeljepperij-Gouden Rige)
16-7 Burgum: Keningsljeppen
20-7 Winsum
29-7 Bûtenpost
3-8
Burgum
13-8 Drylts (Fryske kampioenskippen Jeugd)
20-8 Winsum (Fryske kampioenskippen)
31-8 Bûtenpost (De Útljepper 2022)

Keatsen 2022 (inkelde data)

Ferskaat

3-8
10-8
24-8

2-8
10-8
27-8

PC Frjentsjer
Freulepartij Wommels
Frouljus PC Weidum

Konkoers Hippyk Bûtenpost
Hurdsyldei Snits
It Easterbarren: strjitte-festival Eastermar
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Iepenloftspul (in lytse greep út in hiel soad optredens)
4 en 5-6
17 en 18-6

Jou my wjukken
Theaterprojekt 'Leafde"
Wraak en Gewisse; de Fusillade op 'e Ryp
22, 24, 25-6, 1 en 2-7 Wraak en Gewisse; de Fusillade op 'e Ryp
29-6; 1,2,5,7,8,9-7 Nei Man
1, 2 en 3-7
Ik arriveer

Jobbegea
Oerterp
Dronryp
Dronryp
Snakkerbuorren
Bakkefean

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
Muzyk op ’e Gordyk
Op 20 april 1950 is pake Anne ferstoarn en hy hie noch wat jild op de bank stean.
Dat jild hawwe de seis bern ferdield en myn âlden kochten der û.o. in radio foar. Dy
hiene wy noch net en sûnt dy tiid wie der muzyk yn ús hûs oan it Easterein yn Koartsweagen. Us mem song moarns ier de sosjalistyske striidlieten fan de VARA mei fjoer en
faasje mei, Auke en ik wisten al gau de muzykstoerders te finen en Fokke stie dan te
dûnsjen yn syn boks.
De iennichste muzyk, dy’t wy earder te hearren krigen hiene, wie bûten.
Op skoalle spile master Wapstra by de ferskes, dy’t wy learden, as begelieding op de
fioele; yn sinteklaastiid naam juffer De Jong-de Bildt har piano mei nei skoalle. Wy
stiene dan om har hinne, tichteby de grutte turfkachel en wy fûnen dat allegear tige gesellich en smûk!
Fierders kaam der sa no en dan in man mei in harmoanika by de doarren lâns om sa te
besykjen om wat jild te fertsjinjen. Wy as bern hiene altyd in iepen ear foar sa’n man en
soms mochten wy him fan ús âlden in stoer (2 eurosint) of in dûbeltsje (4 eurosint) jaan.
Jan de Roas (foto 2) fan Oerterp hie gjin ynstrumint nedich. Toaid mei flipjas, hege hoed,
kettings en medaljes song hy, swaaiend mei syn stôk, saneamd stikken fan Verdi of
soksawat. Hy wie swier beledige as hy as beleanning itselde bedrach krige as de harmoanikaspilers.
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Hielendal feest wie it as der in draaioargel by ús yn ’e strjitte kaam.
As ús heit thús wie, joech er in kwartsje (10 eurosint) en dan bleau it oargel in hiel skoft
foar ús hûs stean te spyljen.
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Wy hiene ek ús eigen oargel op ’e Gordyk: De Canadees. De bruorren Henk en Daan
Kussendrager, dy’t deis mei harren wyt hynder foar de wein de suvelprodukten fan it
bûterfabryk ‘De Volharding’ yn Terwispel op ’e Gordyk besoargen, spanden sa no en
dan it hynder foar it draaioargel om in rûngong troch De Gordyk en Koartsweagen te
meitsjen.
Datselde diene ek de muzykkorpsen AAC (Ad Altiore Concordia) en Looft den Heer en
sy hiene alle trije in kloft bern achter harren oan. Foarop, autopetsjend op ’e fyts, de
geastlik beheinde Tseard (Sjerry) Boorsma.
De muzykkorpsen wiene ek oanwêzich by bysûndere jubilea fan troude pearen, de thúskomst fan in Ynjegonger en fansels begelaten sy Sinteklaas by syn rûnte troch ús doarpen.
Mei in winkelfeest begjin fyftiger jierren die in jeugddrumband út Ynskedé in omgong
troch ús doarpen en dat sloech oan by de teeners. Yn in flok en in sucht wiene der potten
en pannen, deksels en lege blikken sammele en hast alle strjitten hiene har eigen ‘jeugddrumband’, mei in tamboermêtre!
Muzykkorps AAC spile dêr handich op yn. It skafte in hiel soad trommen oan en nûge de
jeugd út om se te probearjen. It duorre net lang of sa’n tritich bern foarmen de jeugddrumband fan AAC! Myn frou Sytske wie ien fan de tromslaggers.
It duorre net hiel lang oant de bern har te grut fielden en om’t se stadichoan harren nocht
der fan ôf hiene, waard de band opdoekt.
De oare raazje wiene de majorettes, mar spitigernôch bleaunen der te min oer om it korps
yn stân te hâlden en AAC is der al lang net mear. Looft den Heer ek net. Sûnt 1981 is
‘De Vlecke’ in mienskiplike ferfanger.
Anne

Hawwe jo wol tiid?
By in soad minsken hinget thús in tegel oan ’e muorre mei de tekst ‘De tiid hâldt gjin
skoft’. Yn it Frysk kenne wy in soad wurden dy’t mei tiid te krijen hawwe, lykas: skielk,
op it stuit, okkerdeis, in skoftke, daliks, ynkoarten, tenei, stadichoan, krekt, eartiids en ier
en betiid. Fansels binne der noch folle mear te neamen!
Yn it Bûsboekje 2020 fûnen jo siswizen oer tiid. Dan hawwe wy it ek oer “yn ’e ûngetiid”, dat brûkt wurdt foar boeren dy’t yn ’e heatiid sitte, yn ’e drokke tiid; wy brûke it ek
wol by bygelyks winkellju dy’t yn desimber yn ’e ûngetiid sitte fanwegen de drokte yn ’e
winkels foar de feestdagen.
Frije dagen neame wy ek wol ‘knyntsjedagen’ yn it Frysk; frije tiid, tiid foar rêst en ûntspanning. Soms reitsje dingen út ’e tiid; dan is it net mear sa modern, mar ek wurdt der
wol mei bedoeld dat bygelyks klean suterich of âld wurde. Mar as josels út ’e tiid reitsje,
meie jo wol oppasse, dan wol it sizze dat jo bewusteleas reitsje of stjerre.
- Hjoed is hjoed, mar moarn is in ûnbegryplike dei. – Men moat de tiden brûke sa’t se
binne. – Tiden hawwe tiden. –Tiid dwaan. – Gjin tiid om te sykheljen. – De tiid fan de
dei sizze. – Hy is net fan juster. – Moarns let, de hiele dei let. – De tiid sil it leare. 10

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

11

Om yn jo bûsboekje te setten
Freed 16 juni ’22
Hooghalen, ’t Haolerhoes, 14.30 oere: noflike moetingsmiddei
Snein 25 septimber ’22
Fryske ferskes sjonge yn Paterswolde, It Dorpshuis, 11.00 oere.
(ynfo by Anje)
Freed 7 oktober ’22
Hooghalen,’t Haolerhoes: algemiene ledegearkomste

Kopij foar it septimbernûmer kin oant en mei
sneon 3 septimber 2022 ynlevere wurde by de
redaksje

Wiisheden
- Maitydsbuien en frouljustriennen binne fan ien makkelei, se droegje gau wer op.
- Jo kinne gjin izer mei hannen brekke.
- In jûn hynder moat men net yn ’e bek sjen.
- It bêste stik húsrie is in goed wiif (mar tsjintwurdich kin it ek oars ..)
- Wêrom de kop hingje litte ast ek de skouders oplûke kinst
- De bêste wize om in freon te krijen, is ien te wêzen.
- Fûgels mei tefolle fearren fleane net heech.
- Oardielje net, fernuverje jo mar.

(op ’e blauwe siden stiet wat op it plak fan advertinsjes)

☺

Nynke (3 jier) sjocht dat har mem de sinne yn ’e rêch hat. Se ropt: “mem, do bist
oanbakt!” ☺
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Boadskiplistke

(A. v/d Woude-Reiding)

’t Boadskiplistke ha ik klear,
alles opskreaun, ’k hoech neat mear.
Ha ik my wol goed betocht?
Ha ik alles by elkoar socht?
Ha ik myn pinkoade yn ’e holle?
Foarsichtich, ik moat net falle.
De rollator fan it stee;
’k soe wol sizze: ik bin ree.
Doar op ’t slot en stap foar stap,
net te gysten, net te rap.
Stean ik einlings goed en wol
mei myn kuorke ridlik fol
by de kassa om te beteljen,
sil ’k de beurs te foarskyn helje.
Sykje yn ’t taske, lang om let,
mar de beurs dy is der net!
En wat moat ik no begjinne?
Want ik kin fansels net pinne.
’k Fiel my as in helpleas bern
dy’t har noch net rêde kin.
Efter my de lju mar kringe,
elk is hastich, en mar dringe,
om’t ik net wat avensearre.
En alhiel feralterearre
gean ’k werom nei hûs op wei.
Moarn besykje ik it op ’e nij ...

De griene symfony

(Roel Slofstra)

it gers
it fjild
in beam
in bosk
en musisearjend rêst en fréde
klonk harren komposysje hoar
de griene symfony.

(het gras, het veld, een boom, een bos; muziek, rust en
vrede: samen een helder klinkende groene symfonie)

