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FAN DE ‘SIKE’ FOARSITTER,  

 

Ja, minsken, it libben rint wolris 

wat oars as wat je graach wolle. Ik 

sit no sûnt begjin juli yn de lytse 

loege. Ik fûn mysels altyd sa'n 

flinke jonge. Dit jier ha ik op 

Pinkstermoandei de 

Alvestêdentocht noch fytst. No, dat 

wie dus 230 km op ien dei op de racefyts en dat sûnder elektrise help. Dat 

is dochs hiel wat as je 75 jier binne. Mar it kin hiel fluch feroarje en dat 

ha ik yn it foarwurd fan it foarige kritekrantsje wiidweidich ferteld. 

En hoe stiet it der no mei? Dat is fansels de fraach wêr't elts graach in 

antwurd op hawwe wol. No, ik kin fertelle dat ik yntusken seis kear in 

chemokuer – fia in ynfús - hân ha yn it Groene Hart-sikehûs yn Gouda, 

steeds mei trije wiken der tusken. De earste kear wie ik der in pear dagen 

tige siik fan. Sa min ha ik it noch nea hân. Mar letter waard it better. Ik 

krige in hiele partij pillen. Fiif prednison per dei, fiif dagen lang nei eltse 

kuer. En noch mear fan dat soarte fan pillenguod. Dêr wurd je ek net 

better fan, hoewol dat wol de bedoeling is. Op dit stuit is de konklúsje dat 

de chemo goed oanslacht. En dat blykt út twa feiten. Alderearst fiel ik my 

hiel reedlik en de bloedkontrôles pakke oant no ta geunstich út. Wol ha ik 

ûnderwilens noch in soarte fan 'tia' c.q. 'herseninfarct' hân en bin op 

sneintejûne mei de ambulânse nei it sikehûs rekke. Je soene sizze, moat it 

no noch gekker! Mar dat is hiel goed ôfron. Nei fjouwer dagen sikehûs 

mocht ik al wer nei hûs. Ik ha op dat punt gjin klachten mear. Wol kom ik 

net al te folle bûten want ik moat gjin kjeld skypje en moat net my 

minsken yn kontakt komme dy't snotterich of ferkâlden binne. Ik ha te 

min wjerstân. Wol bin ik op elke moandei de jûne nei de skaakklup. Dêr 

knap ik tige fan op. Ik bin nei in midje fan It Frysk Boun yn Hurderwyk 

west en in dei nei Ljouwert yn ferbân mei in reuny fan de eartiidse 

middelbeare skoalle. Ik koe my immen meiride. En fansels – sa as jimme 

witte – nei de leaste middei fan de Fryske krite hjir yn Boadegaven. Mar 

oer it algemien hâld ik my rêstich. Op 20 desimber o.s. ha ik yn it sikehûs 

wer in PET-CT scan om te sjen hoe it der foar stiet. It giet foaral 
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om de lymfeklieren yn de búk (non-Hodgkin-lymfoom). Op 24 desimber 

krij ik dêr útslach fan. Op it momint dat ik dit skreau is dat noch efkes 

ôfwachtsjen. Fansels jout dat ôfwachtsjen in stik ûnsekerheid, mar ik kin 

sizze dat ik my thús hiel goed fermeitsje kin. Ik lês in protte – ek yn it 

Frysk. It iten smakket my goed en ik moat sa no en dan Henny helpe want 

dy is yn augustus yn 'e keuken nochal ûngelokkich fallen en hat doe in 

earm brutsen. De earm moast yn it gips en it hat nochal wat tiid koste foar 

it de goede kant op gie mar it giet no in stik better. Sa as it no liket kriget 

se binnenkoart fysioterapy mei de bedoeling de earm wer hielendal te 

brûken. 

No, dit wie dus in hiel ferhaal. Nochris, ik fiel my reedlik goed mar mei 

sa'n kwaal is neat mear seker. Ik ha wol in keale holle mar foar in man op 

dizze leeftyd is dat ek net it slimste. Ik hoopje yn jannewaris wer op de 

nijjiersgearkomste fan de Fryske krite te kommen. Fierder ha ik de 

yndruk dat it bestjoer tige harren bêst docht om de aktviteiten fan ús krite 

troch te setten no't ik foar langere tiid oan de kant sit. Myn komplimenten 

foar harren ynset. Tige tank foar de blommen dy't ik fan it bestjoer krige 

ha en ek tige tank foar de tekens fan belangstelling. De post hat it der tige 

drok mei hân want ik ha wol sa'n santich kaartsjes krige út alle hoeken fan 

it lân. 

 

Oant sjen op de nijjiersgearkomste yn jannewaris 2019. Minsken, hiele 

gesellige krystdagen en folle Lok en Seine yn it nije jier. 

 

Hâns Dijk               

 

 

FERSLACH FAN DE ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE OP 13 

OKTOBER 2018 

 

Ynlieding 

Om’t Rijngaarde ferboud wurdt, wie de Ichtustsjerke oan de Stationsweg 

de lokaasje fan de jiergearkomste. It smûke sealtsje njonken de tsjerke is 

in noflik ûnderkommen. De boeketafel makket de gearkomste op in 

passende manier folslein. 
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Om likernôch fjouwer oere de middeis koe 

ynterim foarsitter Klaasje de Vries-Suurd sa’n 25 

oanwêzigen wolkom hjitte, yn it bysûnder 

sprekker Douwe Kootstra.  

Yn it foarige Kritekrantsje is wiidweidich ferslach 

dien fan de situaasje omtrint Hâns Dyk. It is tige  

nuver dat Hâns der hjoed net by is. 

 

Ledegearkomste 

Om te begjinnen wie der omtinken foar ús 

ferstoarne lid Siebren Nauta. Ta syn neitins, en de oaren dy’t ús it ôfrûne 

jier ûntfallen binne, hâlde wy steande in minút stilte. 

Op 17 novimber 2018 is de jierlikse moetings- en ynspiraasje dei fan it 

Frysk Boûn om Utens yn Hurderwyk. Elk dy’t derhinne wol, moat dat 

sels regelje. It programma kin opfrege wurde by skriuwster Tini Broere-

Tiesinga. 

Der binne ôfmeldings fan Hâns en Henny Dijk, Nico en Marjan 

Woudstra, Mient Lijzenga, Anneke Brouwer, Cor de Jong,  Pietie 

Westdijk, Gré en Jaap Kok en Ymmie Melchers. 

It ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste fan 17 oktober 2017 wurdt 

goedkart. Mei tank oan de notuliste Klaasje de Vries-Suurd. Oer it 

jierferslach is in fraach; net oer de ynhâld, mar guon sidenûmers steane 

net goed yn it “Meidielingeblêd” fan septimber 2018. Nei alle gedachten 

is der by de opmaak wat mis gien. It ferslach wurdt goedkard, mei tank 

oan skriuwster Tini Broere-Tiesinga. 

It programma foar it kommende winterskoft sjocht der sa út: 

• Sneon 24 novimber om 14.30 oere yn ‘e Ichtuskerk: Video/film-

presintaasje oer Fryslân, troch dhr. S. v.d. Burg.  

• Sneon 19 jannewaris om 16.00 oere (plak nog net bekend) 

Nijjiersgearkomste mei snert en de DVD “Ja mei my”) 

▪ Snein 24 maart om 14.30 oere: Fryske Tsjerketsjinst yn de Lutherkerk.  

Foar it lêste is de fraach nei nije koarleden, benammen manlju. De 

reaksjes binne minimaal.  

Ponghâlder Theo Schiere jouwt taljochting by de finânsjes. Wy binne 
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goed 300 euro yn de min, mar kinne dat maklik opfange út de reserves. 

Rein Munniksma hat op 10 oktober 2018 it finânsjele ferslach goedkard 

en tekene, wêrfoar tige tank. Foar it kommende boekjier folgjet Johannes 

Larooi him op. Siebren Miedema is reserve. 

Johannes Larooi nimt, nei hast tsien jier, ôfskie as “boekeman”. Johannes 

wist yn 2009 net it measte fan boeken, mar om’t syn skoanâlders oait in 

boekhannel yn Bûtenpost hiene, hat Johannes syn frou him bypraat. 

Johannes hat syn klus al dy 

jierren mei fleur en faasje 

dien, dêrby stipe troch it 

Boekefûns fan it Frysk Boûn 

om Utens. Dat hâld der 

lykwols mei op, de 

oerbleaune boeken wurde 

ferspraat oer de oansluten 

kriten. Elke krite krijt in tal 

boeken, neffens it ledetal. 

Wy hawwe sa’n 70 leden, 

dus in soad boeken krije wy net. Jan Buruma is de nije boekeman. Wy 

moatte it hielendal sels dwaan. De opbringst fan alle boeken komt ús dan 

ek ta. Salang der fraach is nei boeken bliuwt de boeketafel bestean. It 

bestjoer sil neitinke oft de boeketafel yn de takomst bestean bliuwt as der 

gjin nije boeken mear bykomme. 

Tini Broere jouwt taljochting op de wet op de privacy, dy’t op 25 maaaie 

2018 fan krêft wurden is, It wichtichste is:  

Privacy-wet: Algemene Wet gegevensbescherming per 25 mei 2018 

• Skriftlik tastemming jaan om foto’s te meitsjen op kritejûnen en te 

publisearjen yn it kritekrantsje en it te publisearjen op de webside fan it 

FBoU. (brief ûndertekenje) 

• It lidmaatskip opnaam is yn in ekstra beveiligd Excel-programma enz. 

(sjoch it “Meidielingeblêd” fan septimber 2018, bledside 7). 

Der geane bryfkes rûn dy’t elk ynfult en tekent, dêrmei akkoart giet mei 

de nije regels. 
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By it omfreegjen binne der twa fragen 

1. De kontribusje. Mei € 8,50 is se net heech; guon oare kriten freegje mear. 

Dy freegje minder tagongspriis foar gearkomsten, wy krekt mear. Nei in 

koarte diskusje wurdt besluten de kontribusje per 1 septimber 2019 te 

ferheegjen nei 10 euro per seizoen. 

2. Tini Broere freget om mear bydragen foar it Kritekrantjse, 

De ynterim foarsitter slut dêrmei it formele part fan de Algemiene 

Ledegearkomste.  

 

Douwe Kootstra  

Dan kriget de sprekker it wurd. Douwe Kootstra is hikke en tein yn 

Drachten, hat oan de PA studearre, 

en dêrnei yn it ûndewiis wurke, en 

letter foar it GCO/MSU. 

Dêrnjonken hat er altyd skreaun, 

meiwurke oan ûnderskate Fryske 

tydskriften. Lykas Trotwaer en De 

Strikel. 

Hy wie de earste, dy’t reisferhalen 

yn it Frysk skreau. Yn Nederlân 

diene dat bygelyks Carolijn Visser 

en Lieve Joris, mar Douwe Kootstra wie de earste dy’t yn de memmetaal 

oer fiere bestimmingen skreau, lykas Egypte en Australië. Fan 1987 oant 

2000 binne dy ferhalen bondele yn fjouwer boeken, De moanne op’e 

rêch, Yn de baan fan de boemerang, Achter ljochte bergen en Alde 

spoaren. 

De lêste jierren is Douwe Kootstra bekind wurden as ferteller fan Fryske 

folksferhalen. Hy giet dêrby werom op it wurk fan Dam Jaarsma (1914-

1991) fan Eastermar. Yn de jierren 60 en 70 fan de 20e ieu stjoerde it 

Meertens Ynstitút fan de KNAW (bekind troch Het Bureau fan J.J. 

Voskuil) harren meiwurkers troch hiel Nederlân om folksferhalen te 

sammeljen en op te skriuwen.  Yn dy jierren feroare der in hiel soad yn 

Nederlân, troch saken lykas demokratisearring en de seksuele revolusje. 

De KNAW seach oankommen dat de folksferhalen, dy’t faak alinne 

mûnling oerlevere wiene, mooglik ferdwine soene. Sadwaande waarden 
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fan Fryslân oant Limburch en fan Seelân oant Twinte alle folksferhalen 

sammele. 

Doe’t de Amsterdamse wittenskippers de samling ris goed beseagen, foel 

it op dat fan de 32.000 ferhalen likernôch de helte út Fryslân kaam. En 

fan dy 16.000 kaam fierwei it grutste part út de Fryske Wâlden. Dam 

Jaarsma hie in grut part fan de ferhalen samle. Guon fertellers út Drachten 

hiene him wol 100 ferhalen ferteld. Doe’t Jaarsma frege hoe’t de minsken 

oan safolle ferhalen kamen waard sein dat de measte optekene wiene 

troch Westereinders en oare rûntrekkende hannelslju. Dy hearden de 

ferhalen fan de minsken. 

In grut part fan de ferhalen 

komt út it tiidrek 1870-1920. 

Der wie doe lang net oeral 

elektrisiteit yn de Wâlden, 

ferljochting wie der jûns net en 

in soad minsken wennen 

ienfâldich yn spitketen en lytse 

wâldhûskes. As it twiljocht wie 

- de lange, healtsjustere 

oergong fan dei nei nacht - 

kamen de ferhalen los.  

Minsken lykas skoalmasters en 

dûmny’s stiene yn dy tiden yn heech oansjen as doarpsautoriteiten.  De 

ferhalen wiene meastentiids in kombinaasje fan feiten, mearkes en âlde 

sagen. Ferhalen wiene  o sa gaadlik om de hege mannen in bytsje de gek 

oan te stekken.  

Douwe Kootstra lei út dat de duvel faak in wichtige rol spile yn sokke 

ferhalen, as Koarthakke of Magere Hein. Hy fertelde in duvelsferhaal, in 

dûmny’s saga en in katteferhaal. Yn it keunstmjittige twiljocht fan de 

Ichtustsjerke kamen de Wâlden fan sa om 1900 hinne suver efkes ta 

libben. It wie in noflik, sfearfol beslút fan de jiergearkomste. 

 

Jan Buruma, 
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JOHANNES LAROOI NIMT ÔFSKIE FAN DE BOEKETAFEL 

 

Begjin 2018 hie ik by de foarsitter fan de Krite oanjûn dat it omtôgjen 

mei dozen fol boeken nei de kritejûnen my in bytsje te zwier waar. Tja, sa 

giet dat as je âlder wurde, der is neat oan te dwaan. 

Sa begûn it: 

Ik ha noch goed yn ‘e gedachten dat begjin 2009 Hâns my frege om de  

boeketafel oer te nimmen fan de ferstoane hear Keizer. Dat wie foar it 

earst yn septimber 2009. Ik seach it wol as in útdaging, alhoewol ik hiel 

min Frysk lêze kin. Op ‘e legere skoalle krigen wy yn ‘e heechste 2 

klassen op freedtemiddei in healoere Fryske les. Dizze lessen krigen wy 

fan it head fan ‘e skoalle, dy’t der net folle nocht oan hie om de lessen te 

jaan. Op 18 jierriche leeftiid ferliet ik Fryslân en ha sûnt die tiid oan de 

Fryske taal gjin omtinken mear jûn. 

Ik seach it net beheerskjen fan de Fryske taal ek net as in beswier, want 

myn frou Henny lêst goed Frysk. Dat komt diels trochdat har heit yn 

Bûtenpost in boekewinkel hie. Je kinne har sawat alles freegje oer boeken 

en skriuwers fan boeken en sy wit der hast altyd wol wat oer te fertellen. 

In lytse anekdoate: Nei ôfrin fan in kritejûn wie ik myn Frysk Wurdboek 

kwyt. Ik hie it net ferkocht, dat wist ik seker. Ik bin nochal in “mantsje-

presiis” en wist altiten goed wat der ferkocht wie…. It lyke my in goed 

plan om hjiroer in stikje yn it kritekrantsje te skriuwen, wêryn ik frege oft 

immen by ûngelok it Wurdboek meinaam hie. Sa ja, dat it dan wer by mei  

ynlevere wurde koe. Tja, dat kin gebeure. Efkes ferjitten om it werom te 

lizzen. In pear wike 

letter fûn ik it 

wurdboek yn myn 

brievebus. Bliid dat de 

earlike liener it wer 

werom brocht hie. 

No, nei njoggen jier 

“boekeman”, wol ik 

eltsenien betankje dy’t 

by my boeken kocht 

hat en dat ik it 

fertrouen fan eltsenien  
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krige ha. Ek net te ferjitten minsken 

dy’t boeken kochten en se nei it lêzen 

werom brochten en ik se dan wer foar 

in € 1,00 ferkeapje koe. De opbringsten 

wiene foar de eigen krite. Tige tank 

hjirfoar!  

Op sneon 13 oktober is de 

boekeferkeap fan de Krite oernaam 

troch Jan Buruma. Graach winskje ik Jan Buruma in protte sukses mei de 

ferkeap fan de boeken en tank Jan dat’sto dit wurk fan my oernaam hast. 

 

Johannes Larooi. 

 

Op 13 oktober is der troch bestjoer en leden oandacht west foar Johannes 

syn krewearjen al die njoggen jier as “boekeman”. Hy krige derta in 

tapaslik kado oanbean troch ynterim foarsitter Klaasje de Vries-Suurd. 

Foar Henny wie der in moai bosk blommen. Johannes ek op dit plak ut 

namme fan it bestjoer: in protte tank foar al dyn skreppen om de krite 

te spekjen! 

 

 

FERSYK 

  

Yn novimber 2017 ha de Freonen fan Omrop Fryslân yn gearwurking mei 

de Omrop in oantal leden frege om harren miening oer de programma’s 

fan radio en telefyzje te jaan. Dat selskip hat de namme 

“Klankboerdgroep” krigen en ik bin dêr ek lid fan. 

Net allinne yn Fryslân mar ek dêrbûten wenje nochal wat minsken, dy’t 

nei de Omrop harkje en sjogge. Miskien jo ek wol.  

No soe ik graach witte wolle, wat jo fan de programma’s fan de Omrop 

fine. Miskien makket it jo net út, mar it kin ek posityf of negatyf wêze. En 

moat der miskien wat oan de programmearring feroare wurde? Wolle jo 

bygelyks mear of minder nijs, sport, kultuer, muzyk of amusemint? Jo 

reaksje kinne jo nei mij maile of mei de post stjoere en sil ik mei de oare 

leden fan de Klankboerdgroep diele. Dit alles yn it belang fan de 

programmearring fan Omrop Fryslân en mei op jo winsken oanslute te  
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litten! 

Sels wenje ik al jierren yn it Hilversumse en wol graach ‘t lûd fan de 

bûtenfriezen yn de “Klankboerdgroep” foar it fuotljocht bringe. 

Mei freonlik groetnis, 

Hylke Beerstra 

Prinsenstraat 23  1211LS Hilversum 

h.beerstra@kpnmail.nl 

 

 

FOLKSFERHAAL 

 

In boer hie der op in dei skjin syn nocht fan dat er thús neat yn te bringen 

hie. De frou hie op’e pleats de broek oan. Hy frege him ôf hoe’t dat by 

oaren wêze soe. Mar hy koe en woe sels net op’en paad om dat gewaar te 

wurden. Hy betocht in tûke set en stjoerde in boerefeint der op út.  

De boer joech syn feint in kuorfol apels mei, en trije hynders. In blauw 

hynder, in giel hynder en in grien hynder. De feint krige as ynstruksje mei 

dat er de buert delgean moast en by elk adres freegje moast wa’t thús de 

broek oan hie. As it de frou wie, mocht de feint in apel út de koer helje as 

tank foar de meiwurkung oan it ûndersyk. As de man de broek thús 

oanhie, sa wiene de ynstruksjes fan de boer, dan mocht dy man ien fan de 

hynders útsykje. In wichtige saak, sa wie de boer fan betinken, fersjinnet 

in moai kado. 

De boerefeint gie mei de kuorfol apels en de trije kleurde hynders op en 

paad, by de hûzen del. En oeral stelde er de fraach sa’t de boer dy him 

trochjûn hie. It risseltaat wie dat de boerefeint oan de ein fan syn rûnde 

sawat troch de apels hinne wie, de koer wie fierhinne leech. Oeral wie de 

frou de baas yn’e hûs. 

By it lêste hûs dêr’t de boerefeint oanbelle, liken de saken oars te rinnen. 

De doar gie iepen en op’e dromprel stie in grutte, graue, swiere fint. De 

boerefeint like der hast mar sa’n mantsje by. De boerefeint stelde lykwols 

ek hjir wer deselde fraach: ‘Wa is hjir de baas yn’e hûs? De man? Of de 

frou?’ De grutte, swiere, graue fint wiisde mei de tomme op himsels: ‘Ik 

fansels. Ik bin hjir de baas yn’e hûs en nimmen oars.’ De boerefeint seach 

no ris net nei de hast lege kuorfol mei apels, mar wiisde op de trije 

kleurde hynders, dy’t er hieltyd meinaam hie. De boerefeint wiisde de  
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graue fint op de hynders. Omt de fint thús de broek oanhie, sa lei de feint 

út, mocht er as kado ien fan de hynders útsykje. De graue fint beseach de 

kleurde bisten en wiisde op de blaue: ‘Dy blaue, dat liket my wol wat, dy 

wol ik wol hawwe.’. Krekt soe de boerefeint de graue man it blaue hynder 

oerjaan, doe’t er fanút it hûs in skelle stim hearde: ’Nee, Hindrik, dat 

dogge wy net, ik wol gin blau yn’e hûs.’ De boerefeint helle de skouders 

op, joech de graue fint de lêste apel út’e koer en gie, mei de trije hynders 

én de lege koer, werom nei de boer. 

 

Dit ferhaal waard ferteld op de jiergearkomste op 13 oktober 2018 troch 

ferhaleferteller Douwe Kootstra fan Feanwâlden. It is basearre op in 

ferhaal út “Sprookjes uit de Friese Wouden” fan Dam Jaarsma fan 

Eastermar. 

 

 

FERSLACH KRITE MIDDEI 24 NOVIMBER 

 

Om kertier foar twaën komme twa minsken ut De Haach oanrinnen mei 

folle koffers. Sy sille de krite fertelle oer Fryslân. It binne Simon v.d. 

Burg en syn frou. Hollanders die mei fakânsje yn Fryslân west hawwe en 

us, Friezen, us heitelân sjen litte wolle. No, der geane wy foar sitten, twa 

oere lang mei skoft der tusken. Mei dia’s, makke meast yn it westelyke 

diel fan de provinsje, wurdt it mei undertusken musyk van û.o. Paganini 

en Fryske ferskes en no en dan in gedicht ien prachtige foarstelling. Alles 

wie yn elkoar set mei wiedse plaatsjes oer de marren en de greiden, lykas 

wy Fryslân kenne. Ek de skiednis is net ferjitten, de klokketoeren, de 

Alvestêden, Starum, Hylpen, Sleat, Snits, Boalsert en Frentsjer. Oer de 

Unia State, de mummies fan Wieuwert fansels, Menno fan Coehoorn mei 

syn Fêstingswurken, it Wouda gemaal fan de Lemmer. Ek binne sy yn 

Burdaard wêst om it keunstschilders wurk fan Ruurd Wiersma te besjen 

en nei de fiskershúskes fan Peasens en Moddergat. 

Mei de tegelbrêge fan de Alvestêderyders oer de Murk bei Ljouwert en 

wat fytsrûtes yn de bosken die Fryslân ek hat is dizze hiele moaie middei 

sluten. Ik krige it gefoel: ik wol werom, en dat seit genôch. 

 

Theo Schiere 

mailto:h.beerstra@kpnmail.nl
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SJONGKOAR 

 

Wy binne hiel bliid  dat wy 

yn it nije jier wer in fryske 

Tsjerketsjinst hâlde kinne 

en wy hoopje mei ùs koar 

in moaie bydrage te 

leverjen. John van Gulik - 

ùs wol bekend - sil as 

dirigent lieding jaan .Wy 

kinne dizze kear yn it Centrum by de P.K.N. tsjerke oan de Spoor- 

strjitte oefenje. 

It is de bedoeling om op moandei 14 jannewaris te beginnen om 10.30 

oere.  Nije sjongers binne fan herte wolkom. 

Oant sjên,  

 

Geeke Sprokkerieft 

 

 WÊR FINE WY DE FOTO'S 

Sa ot jimme witte meitsje Ben en Antje Hooijenga fan eltse gearkomste 

foto’s. Se sette se op it webstek fan it Frysk Boun om Utens. 

Mar de foto’s binne ek streekrjucht yn te sjen op 

https://hooijeb.home.xs4all.nl/FryskeKrite.html 

Ben leit op it webstek út hoe del te laden en te besjen. Der binne yn dit 

kritekrantsje al in pear opnaam. 

It is de muoite wurdich. 

SUKSES! 

 

 

NIJE BOEKERUBRYK 

 

KFFB – portret fan de iennichste Fryske boekeklub 

By de boeken dy’t ik yn oktober 2018 fan Jehannes Larooij oernaam, sitte 

in soad fan de KFFB. It is goed om ris stil te stean by de skiednis fan de 

iennichste Fryske boekeklub. Dat is dan ek it tema fan dizze earste  
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bydrage yn de nije boekerubryk. Yn elk 

Kritekrantsje behannelje ik in tema – in 

skriuwer, in útjouwer, in tema of wat oars.  

Folks bibleteek 

KFFB – de ôfkoarting betsjut “Kristlik 

Fryske Folks Bibleteek”. It logo is in mantsje 

dat by in berch opklimt. De alternative 

bestjutting fan KFFB stiet njonken it logo – 

Klim Fleurich Fierder Berch-op.  

Bysûnder 

De boekeklub is om mear as ien reden 

bysûnder. Yn’t foarste plak is it de iennichste 

yn de Fryske taal. Yn it twadde plak omt 

Nederlânske boekeklubs lykas ECI en NBC 

opdûkt binne of allinne digitaal trochgien binne. Yn it tredde plak omt de 

KFFB in eigen krante útjouwt – “De fleanende krie”. Yn it fjirde plak omt 

de KFFB har boeken útjouwt yn gearwurking mei oare Fryske 

útjouwerijen, lykas Osinga en de Friese Pers. Dy beide binne opdûkt, De 

KFFB giet lykwols “fleurich fierder berch-op”.  

Kracht  

Wat is de kracht fan de KFFB? Der binne in stikmannich redenen. Yn it 

foarste plak is der in “wy”-gefoel . Dat gefoel krige jierrenlang stâl yn 

E.S. de Jong, de grutte man fan de boekeklub,. Hy die de propaganda, wie 

haadredakteur fan “De fleanende krie”, die de 

advertinsjes fan de krante. Jierrenlang wiene 

E.S. de Jong  en de KFFB in twa-ienhied. 

Priisfraach 

Dat waard fersterke troch de romanpriisfraach, 

noch altyd it flaggeskip fan de Fryske 

boekeklub. Elk dy’t in oarspronklike roman yn 

de Fryske taal skriuwt, kin der oan meidwaan. 

As de skriuwer in priis wint, wurdt dat 

automatysk oan alle 1000 leden tastjoerd. 

Skiuwers lykas Th. Kuiper, Magda van Ommen 

en Tsjalling fan Wolsum hawwe yn de rin fan de 

jierren moai wat prizen wûn. 

https://hooijeb.home.xs4all.nl/FryskeKrite.html
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Oerlibbet 

De KFFB oerlibbet yn dizze moderne jachtige tiid troch mei te gean gean 

mei de tiid. Froeger koene allinne romans mei kristlike tema’s goedkard 

wurde, tsjinwurdich meie ek hjoeddeiske  ûnderwerpen lykas 

echtskieding en euthanasy in plak yn de boeken fine. Net elk is it dêr mei 

iens, mar sa oerlibbet de KFFB wol. De tiden fan E.S. de Jong, doe’t it 

papieren boek en suver neat oars der wie, binnen ferflein, mar de 

boekeklub hâldt stân. 

 

Jan Buruma 

 

 

WIER BARD. (IN TRYST FERHAALTSJE.) 

 

Us poeske, Hiske, makke bûten in protte misbaar.  

Wy der op ôf. Dêr lei se, wiet en smoarch en mei 

grutte, bange eagen seach se ús oan. Har iene poat 

lei der rare brykby. Dêr moast wat mei dien wurde 

fansels, dus gau de feedokter skilje. Wij koenen lokkich daliks komme. 

Wy tochten dat it wat tafalle soe, want in kat dy’t nei in ûngemak wer 

thúskomt, mankearret fêst net sa folle. Der oankommen krigen wy net in 

moai berjocht; der mankearre fan alles oan. De poat moast der ôf en de 

sturt ek mar wat it slimste wie, se wie fan efteren ferlamme. Se soe fan no 

ôf alles rinne litte en dat hie se ek al dien, koenen wy wol rûke. “As it 

mien kat wie”, sei de fee- dokter, “dan liet ik har ynsliepe.”  

SKRIKKKK!!!!! 

Mar Ja, wat dogge je dan, je sette je eigen gefoelens oan ‘e kant en dogge 

dat wat moat. Wylst de dokter in spuit klear makke, aaide ik oer har 

kopke en sei itselde wat ik alle jûnen tsjin har sei as ik har nei har 

sliepplak brocht: “Hiske, piske, poeske, lekker koese.” 

Doe’t wy har kriegen, hat se ien kear yn ‘e hûs pisse en doe ha ik har 

Hiske, piske, poeske neamd. Neitiid is dat sa bleaun, dus dat wie foar har 

bekend. Se hie har kopke noch altyd omheech, mar doe’t ik ophold mei 

aien, de hân neist har lizze liet, lei se har kopke yn myn hân, krekt as 

joech se har oer. It wie oer. Wy hawwe har meinommen nei hûs en nei’t 

ek Bessie, ús swarte labrador, ôfskie fan har nommen hie, hawwe wy har  
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yn de tún begroeven. As ik dit skriuw, rinne der wer triennen oer myn 

wangen, want ús Hiske wie in bysûnder bist. Wij sille har nea ferjitte, 

mar……………… 

Der kaam in nij poeske op ús paad. Sy fljucht no as in wyld by ús troch de 

keamer en makket ús Bessie sa no en dan it libben soer. Sy hiet Hiske 

twa. Sy hat ek ien kear yn ‘e hûs pisse, dat de namme Hiske, piske 

poeske, is se al my . 

 

Etie Pasma (Ynstoerd troch Gré Kamerling) 

 

 

WY TOASTE OP IT NIJE JIER 2019!! 

 

It is al jierren de gewoante fan it 

kritebestjoer om yn de earste moanne 

fan it nije jier byelkoar te kommen om 

it nije jier yn te lieden mei in gleske, in 

hapke en in boardsje snert. Genôch tiid 

om te fûstkjen, te praten en nei elkoar te 

ynformearjen.  

En dan is der ek noch de fertoaning fan 

de nijsgjirriche DVD “Ja-Mei-My”.  

Tekst skreaun troch Klaasje Postma en 

spile troch harsels en Freark Smink. 

Koarte ynhâld: It stik spilet him ôf yn 

de oergang tusken 3 generaasjes. Oer gewoantes fan minsken, 

ferwachtingspatroanen en ferwachtings dy’t minsken hawwe en 

werkenber lykje foar alle  generaasjes. Wikseljende gefoelens komme  
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foarby fan blydskip, fertriet, ûnwennichheid, langstme, oan spanning en 

fleurigens ta. 

Dan is der ek de boeketafel fan Jan Buruma om te besykjen om him wat 

fan de âlde boeken ôf te helpen. Tsjin in lyts priiske! 

Koartom: wy ferwachtsje in moaie en geselliche gearkomste!! 

 

Datum: 19 jannewaris 2019. 

Oanfang: 16.00 oere oant sawat 19.30 oere 

Plak: Seal “De Regenboog” fan de Ichtustsjerke, 

Stationsweg 17, Boadegraven. 

Tagong: € 12,50, ynklusief iten en drinken. 

Net-leden betelje € 15,-- d.p. 

 

It bestjoer fan de Fryske Krite “Fier fan Hûs” sjocht no al út nei de 

gearkomste op sneon 19 jannewaris oansteande. Jimme ek? Mail dit dan 

efkes nei tinibroere@kpnmail.nl of belje tel.nr.: 0172-615129. Graach 

foar 12 jannewaris. Want wy moatte natuerlik witte hoefolle minsken der 

komme 

 

                                   RESEPT: FRYSKE BOFFERT 

Noadich Wurkwize 

 

150 gr Rezynen 

250 gr selfrizend 

bakmoal 

Kopke lauwe molke 

3 aaien 

50 gr smolten buter 

Bytsje salt 

Poeiersuker 

 

 

rezynen waskje en droechje 

Moal mei molke en aaidjerre troch elkoar riere 

Doch de rezynen derby en wer riere 

Salt en smolten buter derby 

Aaiwiet stiefklopje en derby dwaan 

Bakblik ynfetsje 

Deech in it bakbklik dwaan 

Set it balblik in ferwarmde une 200-250 gr 

Bak de boffert in 45 minuten gear 

Strui de poeiersuker der oerhinne 

 

Lekker ite 
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Kryst is de tiid fan jaan en dielen 

fan leafhawwen en ferjaan 

fan slimme dagen en fertriet 

mar ek fan sûnens en blydskip 

 

 
 

 

It kritebestjoer winsket alle leden, 

oankommende leden en sibben: 

 

FOLLE LOK EN SEINE YN 2019! 

 
 

mailto:tinibroere@kpnmail.nl


 

ledegearkomste

13 oktober

 
 

 

KALINDER 2018-2019 

Sneon 19 jannewaris 

16:00 oere 

Nijiersgearkomste mei snert. 

Mei DVD “Ja mei mei” troch 

Klaasje Postma en Freerk 

Smink  

Bodegraven 

Snein 24 maart 

14.30 oere 

Fryske Tsjerketsjinst. 

Foargonger: dumny  

T.H. Hibma út Amsterdam-N. 

Luthertsjerke yn 

Boadegraven 

 

Krite middei

24 novimber

 


