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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

Kritenijs ‘Us Memmetaal’ Assen

Nûmer 1 – septimber 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 108 233
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): bestjoersleden – Jeltje Geertsma – Sjoukje
Jansma – Jan Toering – Anne Veenstra – Anje Hoogland

Kontaktpersoanen en/of adressen
- Lede-administraasje: Sjoukje Jansma-Mozes, Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen,
till. 0592 354238
- Toanielklup: Teatske Haanstra, till. 0592 344920
- Ferfier nei Hooghalen: Hans Groenhof, till. 0592 352932; 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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STEAN
As jo der efkes gjin ljocht mear yn sjogge,
gean dan stean.
Soms is der oars neat oan te dwaan
as moedich fierder te gean.
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♥♥♥

Derbûten
“Inoar oansjen”
Sille wy it wer ris besykje om byelkoar te kommen?
Gewoan elkoar rjocht yn ’e eagen sjen ynstee fan in gearkomste op papier? Wy ha it as
bestjoer bepraat en doarre it diskear oan. Op freed 7 oktober o.s., de middeis om 14.30
oere yn Hooghalen. Ik kin der no al nei útsjen.
Ferslaggen fan de skriuwer en de ponghâlder kinne jim lêze yn dit Kritenijs. Der sil net
in protte nijs fan it bestjoer wêze, mar ... nei ôfrin fan de gearkomste is de hear Klimsma
(ferhaleferteller) der foar ús. Dus net stinne, der hinne.
Wol ha wy fertrietlik nijs. Poppe Jansma is hommels ferstoarn op 9 july 2022 yn
de âldens fan 75 jier; en Tjalling Schiphof is op 21 july 2022 ferstoarn, hy is 90
jier wurden. Beide manlju hienen in grutte ynbring yn ús Krite, sawol foar as
efter de skermen. Wy as bestjoer (en mear oanbelangjende kriteleden) ha harren
krewearjen tige wurdearre.
Fan dit plak ôf hoopje wy dat de neibesteanden treast fine meie yn de moaie oantinkens oan harren, en wy winskje harren in soad sterkte ta yn dizze en de kommende tiid.
Wat oars. Hienen jim de ôfrûne wiken ek it swit yn ’t hier? (by guon kin je de plasse der
ek al aardich trochhinne sjen,☺). It wie my eins bytiden te waarm. Goed drinke en yn it
skaad sitte, dat wie noflik. En wat lêze of hantwurkje, mei de fuotten yn in tobke mei
wetter. Hearlik!!!!

Mar doe’t ik fan ’e moarn (7 sept.) wekker waard en bûtendoar seach, wie it krekt oft de
natuer efkes skjinwosken wie. It hie de nachts reind en tongere. In woldied, sawol foar de
natoer as foar de minsken.
It is bytiden ek in raar gesicht, de beammen drage noch frucht, mar de blêden lizze ûnder
de beam, of krekt oarsom. Sa healwiis.
Minsken, it bestjoer hopet jim te sjen op 7 oktober 2022 om 14.30 oere yn Hooghalen
by de ledegearkomste en de ferhaleferteller.
Oant dan.

Groetnis,
Teatske
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Utnûging foar de miene gearkomste fan Us Memmetaal op
freedtemiddei 7 oktober 2022, 14.30 oere yn ’t Haolerhoes, Hooghalen
Wurklist
1.

Iepening troch de foarsitter

2.

Meidielings en ynkommen stikken

3.

Ferslach ledegearkomste:
om’t de miene gearkomste fan 2021 net trochgean koe (koroana) is
der gjin ferslach fan de skriuwer.
Der koene gjin kritejûnen wêze; allinne op 16 juny wie der in gesellige middei.

4.

Finansjeel oersjoch 2021 - 2022 en begrutting 2022 – 2023 (side 5)
a. Taljochting fan de ponghâlder (side 5)
b. Meidieling fan de ponghâlder (side 6)
c. Ferslach fan de rekkenopnimmers (side 6)
d. Beneaming fan in nije rekkenopnimmer.

5.

Ferslach fan de toanielploech

6.

Ferslach fan de Kritenijs-redaksje (side 6)

7.

Bestjoersferkiezing:
Teatske Haanstra, Sjoege Wiersma en Hans Groenhof binne periodyk
ôfgeand, mar opnij beskikber. Mooglike nije bestjoersleden kinne
skriftlik troch op syn minst fiif leden kandidaat steld wurde. De nammen kinne op it lêst 3 oktober o.s. skriftlik ynlevere wurde by de
skriuwer (Hans Groenhof).

8.

Omfreegjen

9.
Sluting
Nei dizze gearkomste komt de hear Klimsma (ferhaleferteller) om ús te
fertellen oer Sibbeltsje.
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Finansjeel oersjoch 2021 / 2022 en begrutting 2022 / 2023

BATEN
kontribúsje
advertinsjes
Totaal baten:

Begrutting
2021-2022

Eksploitaasje
2021-2022

Begrutting
2022-2023

€ 1.025,-345,-€ 1.370,--

€ 1.024,-311,84
€ 1.335,84

€

€

€

LÊSTEN
bestjoers-/adm.kosten
€
50,-ferskaat
75,-bankkosten
125,-FBoU / Ried fan de Fryske
100,-Beweging
algemiene ledegearkomste
250,-Kritenijs
1.120,-Totaal lêsten:
€ 1.720,-SALDO: tekoart
Ferantwurding:
Saldo 31 augustus 2021
Eksploitaasje 2021-2022
Saldo 31 augustus 2022
Kassaldo
Bankrekken
Sparrekken
Totaal

€ - 350,--

95,25
-119,40
100,--

925,-280,-€ 1.205,-100,-75,-125,-100,--

-1.170,95
€ 1.485,60

250,-1.150,-€ 1.800,--

€ - 149,76

€ - 595,--

€ 3.577,80
- € 149,76
€ 3.428,04
€ 367,40
€ 943,81
€ 2.116,83
€ 3.428,04

Fan de ponghâlder
Fanwegen de koroana-perikels yn de lêste twa jierren ha der spitigernôch gjin kritejûnen
west. As gefolch dêrfan is der in leger útgavepatroan ûntstien en sa wiene der yn
ferhâlding minder útjeften.
Sa’t jo yn it finansjeel oersjoch sjen kinne, rekkenen wy op in tekoart fan Є 350,--.
De eksploitaasje jout in tekoart oan fan Є 149,76. Dat legere tekoart hat benammen te
krijen mei it net trochgean fan de miene gearkomste.
De begrutting foar takom jier is basearre op de eksploitaasje fan ferline jier; derby wurdt
rekken hâlden mei in legere bydrage oan kontribúsje en minder opbringsten fan advertinsjes (ien advertearder hat opsein). It nije seizoen (2022/2023) begjinne wy mei 120
leden; ferline jier wiene dat 132.
Douwe de Beer
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Meidieling en fersyk
Op de ledekaarten, dy ’t yn dit boekje meistjoerd binne, steane de kontribúsjebedraggen
2022-2023: de man/frou Є 8,00 en it pear Є 15,00.
Wy freegje jo om de kontribúsje oer te meitsjen op ’e rekken fan ’e Fryke Krite by de
Rabobank. It IBAN-nûmer is NL 78 RABO 0310 108 233.
Graach ek jo lidnûmer (op de ledekaart) yn de oerskriuwing sette.

Tank yn ’t foar!

Fan de rekkenopnimmers (oftewol kaskommisje)
Op 5 septimber 2022 ha de rekkenopnimmers (Martsje Sieberichs en Anje Hoogland) de
stikken fan de boekhâlding oer 2021/2022 by Douwe de Beer thús neisjoen. It kasjild is
neiteld en wie ynoarder. De boekhâlding en it finansjeel oersjoch sleaten as in bus.
It bestjoer kin wer desjarzje ferliene! Anje is ôfgeand, dat foar 2023 jier sil der in nije
rekkenopnimmer beneamd wurde moatte, dy’t mei Martsje de kontrôle dwaan kin.

Ferslach fan de redaksje fan it Kritenijs
It Kritenijs kaam wer fjouwer kear út (sept. en des. 2021, maart en maaie 2022). It septimbernûmer hie 16 siden, mar de oare trije boekjes hiene 12 siden. Multa fersoarge it
printsjen, 150 eksimplaren de kear. Der wiene acht advertearders, mar fan maaie 2022 ôf
binne der noch sân. It ferstjoeren fan de boekjes waard regele troch Poppe en Sjoukje
Jansma. Jan Toering en Anje Hoogland foarmen de redaksje. Meiwurkers wienen Jaap
Bakker, Sjoukje Jansma, Anne Veenstra, de bestjoersleden en de redaksje.
Foar it Fraachpetear wienen der gjin leden te finen dy’t meiwurkje woenen/koenen.

Hûntsje
Frou Brandsma is mei har hûntsje yn in Fryske bus fan Connexion ûnderweis fan Burdaard nei de bistedokter yn Dokkum. Se aait it bist gerêststellend efter syn earen. In yn de bus sittende toerist ûntlokket dat de opmerking dat hy graach it hûntsje wêze woe. “No”, seit de frou, “set dat idee
mar gau út ’e holle, want ik lit him daliks kastrearje.”
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Moaie middei op 16 juny 2022
Op 16 juny lêstlyn koenen ús leden yn ’t Haolerhoes genietsje fan in smûke middei.
Lang om let hearde dat wer ta de mooglikheden; Koroana hie der ommers foar soarge,
dat wy in hiel skoft gjin aktiviteiten organisearje koene. Foar de measten wie it no wer
fertroud.
By dy moeting ha sawat 20 minsken inoar troffen.
Teatske iepene de gearkomste en hiet elkenien wolkom.
De kofje en de tee mei in stikje oranjekoeke (fan bakker De Haan fan Snits) smakken wer
bêst!
Der waard in hiel soad bypraat! Dat komt fansels om’t de kriteleden in lang skoft net
byinoar komme koene.
Ut Rolde wei hie Anje in grutte steapel healsliten Fryske boeken meinaam. Dy koene se
fergees meinimme en dêr waard tankber gebrûk fan makke.
Neffens my fûnen de oanwêzige leden it in prachtige middei.
Hans Groenhof

Ha jo it al heard …….….
- dat de namme fan in koarte famyljefilm, dy’t yn Raerd en Tsjerkwert opnaam wurdt,
“De Swarte Krie fan De Deelen” is. De film fertelt it ferhaal fan de lytse Dieke, dy’t
troch har fantasy de dea fan har beppe in plakje jout.
- dat de wetterkwaliteit yn Fryslân te lijen hat fan de hege temperatueren yn augustus.
Der waard al bekend dat foar it Lemsterstrân in negatyf swimadvys jildt, omdat der tefolle skealike baktearjes yn it wetter sitte. Op guon plakken yn de provinsje dûkt ek de
bekende blau-alch op.
- dat 39 minsken reagearre hawwe op de twa wethâlder-fakatueres op Flylân. Flylân is
noch de iennige Fryske gemeente sûnder kolleezje.

- dat hast trije op de fjouwer Fryske kij yn in greide steane sûnder skaad. Dat meldt
Wakker Dier nei in stekproef. De bistewolwêzenorganisaasje ropt de oerheid op om mei
in better hjitteplan foar it fee te kommen.
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- dat waarman Piet Paulusma postúm in priis krigen hat foar syn wurk by it SKS skûtsjesilen. Yn in folle feesttinte op de slotjûn fan it kampioenskip naam Piet syn twillingbroer
Lume ûnder in steande ovaasje fan it publyk de priis yn ûntfangst fan kommissaris Brok.
- dat de rek derút is by in soad brânwachtfrijwilligers yn Súdeast-Fryslân troch it grutte
oantal bûtenbrantsjes. Guon brannen ûntsteane troch in ûngelokje, mar oare net. Brânwacht Fryslân ropt dêrom minsken op om no ekstra hoeden om te gean mei fjoer.
- dat in moanne lyn seehûn Te Fiti ferstrikt rekke yn in fisknet by Skiermûntseach. Hy
rûn slimme ferwûningen op, mar tanksij omstanners en meiwurkers fan ‘Zeehondencentrum Pieterburen’ hat Te Fiti it oerlibbe. In pear dagen letter waard er mei twa oare
seehûnen wer werom de see ynlitten.
- dat boa’s fan it Fryske Gea piperspray, in wapenstôk en hânboeien krigen hawwe om
harren te ferdigenjen. En dat is nedich ek, sizze se: “Je komme faak allinnich op plakken,
en dêr kin wat barre. Want der binne minsken dy’t fytse of kuierje (mei losrinnende
hûnen), wêr’t dat net mei; of minsken dy’t yllegaal earne kampearje; dy tinke: wat dogge
jo hjir eins en wêr bemoeie jo je mei?”.
- dat op folslein tradisjonele wize frijwilligers fan it Damshûs yn Nij Beets in flot foar de
Turfvaartdagen meitsje. In nije stichting wol it farren mei histoaryske skippen wer op de
kaart sette. Dy dagen wiene yn it wykein fan 19, 20 en 21 augustus yn Appelskea.
- dat fiif jonge liuwen dy’t by opfang Felida yn Nijeberkeap sieten, oerbrocht binne nei
Súd-Afrika. De bisten binne ferline jier rêden út Roemenië, dêr’t se yn in eftertún fan in
priveepersoan sieten!
- dat Ljouwert yn de moanne septimber optille sil fan de pride-aktiviteiten. Dat binne
aktiviteiten dy’t de akseptaasje fan LHBTI-minsken befoarderje moatte.
- dat it iis yn Thialf der wer ynleit. Foarearst allinnich noch mar foar de profs, mar
ynkoarten kin elkenien der gebrûk fan meitsje. Dat iis yn de simmer is trouwens net om
’e nocht; ien wike langebaaniis kostet 30.000 euro.
- dat drinkwetterbedriuw Vitens oanjefte dien hat fan de fersmoarging fan in brânput by
Oerterp. Unbekenden hiene jarre yn de brânput smiten en dat hie grutte gefolgen foar de
drinkwetterfoarsjenning, sei de wurdfierder Jeroen Bruning fan Vitens.
Lit jins ljocht foar de minsken skine, mar set der gjin fergrutglês foar.
In kwea namme rint fuort as diggelfjoer.
Garjen en sparjen makket stiennen bargen fet.
Ien âlder kin better seis bern ûnderhâlde, as seis bern ien âlder.
In goede Fries leit foar syn wurd net om.
Mei de hertlike groetnis
fan Jan fan Beets
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Nei it Florateater foar Sissi en Tarzan

1

2

Oft it no op in woansdei of tongersdei wie wit ik net krekt mear, mar op ien fan dy dagen, as wy fan de ulo (foto 1) op ’e Gordyk nei hûs ta fytsten (Koartsweagen), seagen wy
efkes yn de fitrinekast njonken de foardoar fan Hotel Wiegersma (foto 2) oan de Haadstrjitte op ’e Gordyk. Dêr hongen dan moaie platen fan de film, dy’t yn it wykein draaie
soe yn it Florateater, boppe Hotel Wiegersma, en ek it oanplakbiljet fan Miedema-Sneek,
de eksploitant fan de films, dy’t yn de Gordykster bioskoop draaiden.
As it Nederlânske fuotbalalvetal yn april of oktober tsjin België spile hie en wy woene de
moaie goal fan Abe Lenstra of de ferneamde dribbels fan Faas Wilkes sjen, dan moasten
wy fjirtjin dagen letter nei it Florateater. Telefyzje wie der ommers net en de iennichste
mooglikheid om inkele bylden fan de ‘derby der lage landen’ te sjen wie yn it Polygoansjoernaal, foarôfgeand oan de reklame en de film fan dat wykein. Wy hopen dan op in
film foar alle jierren, want wy mochten net nei dy fan boppe de achttjin.
Der wiene fjouwer mooglikheden om de film yn in wykein te sjen: saterdeitejûns om acht
oere en sneins om trije oere middeis en de jûns om sân en njoggen oere. Dy lêste wie te
let fansels!
De famylje Wiegersma bestie út heit en mem, trije jonges, dy’t allegear foar de Twadde
Wrâldoarloch berne wiene en dochterke Jenny, dat ta de ‘babyboomers’ hearde, de berteweach, dy’t krekt nei de oarloch ûntstie. Tredde soan Hans, in grutte fint, wie fan myn
jierren.
As wy nei de film giene, dan troffen wy meastal in grut part fan dy famylje. Frou Wiegersma of ien fan de grutte jonges ferkocht de kaartsjes by de doar, ûnderoan de trep. Fan
boppen hold ien fan de jonges of Wiegersma sels de boel wat yn ’e smizen en kontrolearre de kaartsjes. Nei’t wy troch de klapdoarren wiene stie Geartsje van der Hoef, de
âldste dochter fan sealmakker Tinus van der Hoef fan de Langewâl, klear om ús it plak te
wizen. Dat wie meastal in pear stuollen heger as it echtpear Wilkens, dat altyd stiif foaroan siet. Sy wennen op in lyts skipke oan de Tsjerkewâl op ’e Gordyk, tichteby ‘it waarme hoekje’. Wilkens libbe op syn plakje fan twa kwartsjes altyd fûleindich mei mei de
aventoeren op it wite doek. Us plakje koste trije kwartsjes.
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Ik weagje my der net oan om it moaier te sizzen as Rink van der Velde yn De Woudklank fan tongersdei 9 novimber 2006:
“It Florateater wie rêstich en smûk. Dêr tocht de eksploitant Wiegersma wol om.
It wie eins menear Wiegersma, in langliddige en minlik glimkjende man, mar foar
ús o sa strang! Hy stie yn ’e doar, seach de jongesbank oer en dan woenen wy
wol om lyk. Letter yn it kafee bepaalde mefrou Wiegersma wat wy ha mochten:
wat alkoholfrij suertsjewetter of in licht sitroentsje, bessentsje of fladderakje. En
net mear as twa. Bier krigen wy net”.
Master Wapstra hie op de legere skoalle yn Koartsweagen de klassen fiif oant en mei
acht (dat soe no sân oant en mei tsien wêze). Ienris yn it jier giene wy tagelyk mei de
legere skoallen op ’e Gordyk nei it Florateater. Dan hold Anton Portielje, it boechbyld
fan Artis yn Amsterdam, in praatsje en draaide dêrnei in prachtige natuerfilm.
Mei de opslûpen jonges gie ik yn de bongeljierren nei Tarzan- en cowboyfilms en yn de
begjinjierren fan ús ferkearing nei ‘Hi Lily, hi Lo’ mei Audrey Hepburn en Mel Ferrer
en fansels nei de Sissifilms mei Romy Schneider en Karl Heinz Böhm. Letter keazen wy
foar sjongfilms, lykas ‘Richard Tauber’ mei Rudolf Schock en ‘High Society’ mei de ferneamde stjerren Grace Kelly, Bing Crosby, Frank Sinatra en Louis Armstrong.
De telefyzje hat ús út de bioskoop holden, mar lokkich loadsten de bernsbern ús der wer
in pear kear hinne!
Anne
♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫♫♫ ♫

Fryske ferske-sjongers
Snein 25 septimber 2022

- It giet wer oan, foar de 44e kear!
yn Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4, 9765 AP Paterswolde.
Jo binne wolkom!
Om 10.30 oere is de kofje brún en stiet de tee klear.
Fan 11.00 oant 12.00 oere sjonge; pianobegelieding troch Eduard Brons.
(graach in lytse bydrage yn ’e kosten foar sealhier, kofje, tee, cake. Famyljeleden en freonen binne tige wolkom!)
It boekje Fryslân Sjongt is wer te keap, foar € 5,--.
26 maart 2023 is de folgjende sjongmoarn.
De tiid hâldt gjin skoft, de tiid hâldt gjin skoft.
De ljocht’ en tsjust’re dagen, dy ’t libben jout te dragen
Hja geane, ferfleane, de tiid hâldt gjin skoft.
3x

(earst sêft, dan gewoan, dan op sy lûdst)
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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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It bûsboekje wurdt al 48 jier makke troch in frijwilligersredaksje. Alle jierren wurde der
sa’n 3000 stiks fan ferkocht, yn winkels rûnom yn Fryslân en guon sels bûten Fryslân.
De presintaasje fan it nije bûsboekje wie op 1 augustus l.l. op Asgaard, it keunstnersdoarp op it Kealledykje oan de râne fan Ljouwert. It tema fan it nije bûsboekje is ‘lân fan
winsk en dreamen’. Asgaard is sa’n stikje lân.
In protte minsken binne op ’e siik nei harren dreamlân: emigranten, flechtlingen, reizgers. Op in tegel op it treinstasjon fan Ljouwert stiet it ek: ‘De minsken wolle ornaris
wêze hwêr’t se net binne’. It tema is de kapstôk, dêr’t it bûsboekje oan ophongen is: it
wurdt yn it boekje fan ferskate kanten beljochte, djipgeand en ek luchtich, der is in
gedicht by socht, in liet en fansels mear as fyftich sechjes, ien foar alle wiken fan it jier.
Op de foarside fan it bûsboekje 2023 stiet it Frijheidsbyld sa’t it by New York stiet. Foar
lânferhuzers fan in iuw lyn wie dat it ikoan dêr’t alles yn byinoar kaam: de driuw nei frijheid, de frijheid fan tinken, it kiezen foar in nije takomst. Binnenyn stiet nóch in foto fan
in frijheidsbyld; dat fan Cherson yn Ukraïne. Dêr wurdt no fochten foar de dream fan in
frij lân.

Om yn jo bûsboekje te setten
Snein 25 septimber
Fryske ferskes sjonge, Ons Dorpshuis yn Paterswolde, 11.00 oere.
Freed 7 oktober
Algemiene ledegearkomste Us Memmetaal, Hooghalen.
Sneon 26 novimber
Hymphamp (Op portret 3), De Kiekmure, Hurderwyk, 19.00 oere.

Kopij foar it desimbernûmer kin oant en mei
2 desimber 2022 ynlevere wurde by de redaksje
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Oosterstraat 51 Grins
050 3121180
Spikers …
In Grinzer en Fryske boufakker ferbouwe in monumintaal grêftepân yn Amsterdam. De Fries sjocht dat de Grinzer hieltyd in pear spikers fuortgoait by it
timmerjen van de flier. “Wêrom dochst’ dat eins?”, freget de Fryske timmerfeint.
Syn Grinzer kollega seit: “Dy’t ik fuortgoai, leine op ’e kop yn ’e doaze”. De
Fries: “No, dan moatst dy net fuortgoaie! Dy kinne we straks goed brûke foar it
plafond.”

In doar ta, in finster iepen
De kleuren fan de blêden
fersêftsje it skieden fan de simmer …

Wâldsang
Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden:
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn’t rûn;
blier laitsjend boulân, tierige greiden,
sjongende fûgels, sânich de grûn.

It heitelân
Dêr’t de dyk it lân omklammet,
lyk in memme-earm har bern,
dêr’t de wylde see jamk flammet
op in hap út Friso’s hern;
dêr’t de stiennen man syn eagen
stoarje lit oer fjild en strân,
dêr’t men eanget fan gjin weagen,
dêr’t is ’t leave heitelân!
Dêr’t men eanget fan gjin weagen
Dêr is ’t leave heitelân!

neisimmer

(Berber)

it reint ...
in grize loft brekt iepen
de hjerst leit noch te sliepen;
mar protters yn d’ âld parrebeam tsjotterje
in wylde dream fan wyn en geweld,
in keningsklaad dat aanst
syn macht oer alles spraat.
noch praat de tún fan simmer en seine;
bringt springbalsemyn my rôze in groet;
is goudsjeblom aloan sied oan it heinen,
draacht stokroas steatlik in heechreade hoed;
stjoert pronkeart in blommich boadskip by ’t skud op
en laket breedút oranje de ljippekop.
ik stean foar it rút, sjoch nei ’t grânzige waar;
in weemoedige snaar yn my springt.

