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FAN DE FOARSITTER, 
 
Ik wie in jier of tsien. Yn elk 
gefal wie it yn de fyftiger of 
sechstiger jierren fan de foarige 
ieuw. It wie in tiid fan grutte 
feroaringen. Op ús boerepleats 
waard in melkmasine oanskaft. 
Efkes letter giene de beide 
hynders fuort en der kaam in 
trekker foar yn 't plak. Wer efkes letter waard der in twadehâns auto 
oanskaft. Heit en mem hiene it oer 'de opgeande tiid'. Ik wit net mear of 
dy útdrukking letter is betocht mar ik moat der no faak oan tinke. Yn 
desimber 2020 libje we ek yn in opgeande tiid. Teminsten dat hoopje we. 
Op it momint dat ik dit skriuw binne der berjochten dat der gau in faksin 
beskikber is tsjin de korona dy't ús no al maanden  teistert. It 
gelok wêze as we wer in bytsje normaal ús bern en bernsbern troch de 
foardoar komme litte kinne. En dan ha ik it noch net oer de sakenlju dy't 
tige skea ha fan dizze pandemy en de minsken dy't harren wurk kwyt 
rekke binne. 
Mar goed, wy hoopje op de opgeande tiid en as dat slagget kinne we ek 
wer as kriteleden by elkoar komme en wat gesellichheid opsykje. Us 
bestjoer is fan miening dat it earst absolút feilich wêze moat foardat we as 
kriteleden in gearkomste organisearje kinne. 
 
Mar it libben giet fierder. Hoewol, net foar elkenien. In pear wike lyn is 
Ale Buma stoarn. In protte leden fan ús sille him noch wol kinne. In pear 
kear hat de toanielploech fan de krite Haarlim foar ús in jûne fersoarge. 
Dêr spile hy yn mei. Ale is ek jierrenlang foarsitter west fan de krite yn 
Haarlim en se wiene altyd tige aktyf. Ale is 85 jier wurden en ik wie trije 
wike foar syn ferstjerren noch by him op besite. Hy fertelde dat hy yn 
Hearrenfean berne wie en dat hy noch mei Abe Lenstra fuotballe hie.
Liesbeth de Jong hie in ûngelok. Se wie yn it gongkje by de foardoar 
fallen. Se is in skoftsje foar revalidaasje nei de Ronssehof yn Gouda west 
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trekker foar yn 't plak. Wer efkes letter waard der in twadehâns auto 
oanskaft. Heit en mem hiene it oer 'de opgeande tiid'. Ik wit net mear of 

etocht mar ik moat der no faak oan tinke. Yn 
desimber 2020 libje we ek yn in opgeande tiid. Teminsten dat hoopje we. 
Op it momint dat ik dit skriuw binne der berjochten dat der gau in faksin 
beskikber is tsjin de korona dy't ús no al maanden  teistert. It soe in grut 
gelok wêze as we wer in bytsje normaal ús bern en bernsbern troch de 
foardoar komme litte kinne. En dan ha ik it noch net oer de sakenlju dy't 
tige skea ha fan dizze pandemy en de minsken dy't harren wurk kwyt 

p de opgeande tiid en as dat slagget kinne we ek 
wer as kriteleden by elkoar komme en wat gesellichheid opsykje. Us 
bestjoer is fan miening dat it earst absolút feilich wêze moat foardat we as 

t fierder. Hoewol, net foar elkenien. In pear wike lyn is 
Ale Buma stoarn. In protte leden fan ús sille him noch wol kinne. In pear 
kear hat de toanielploech fan de krite Haarlim foar ús in jûne fersoarge. 

ter west fan de krite yn 
Haarlim en se wiene altyd tige aktyf. Ale is 85 jier wurden en ik wie trije 
wike foar syn ferstjerren noch by him op besite. Hy fertelde dat hy yn 
Hearrenfean berne wie en dat hy noch mei Abe Lenstra fuotballe hie. 

hie in ûngelok. Se wie yn it gongkje by de foardoar 
fallen. Se is in skoftsje foar revalidaasje nei de Ronssehof yn Gouda west  

 
en letter ferhúze nei de Riethoek
like komt se werom yn Boadegraven.
Ek mefrou Seinstra út Alphen aan de Rijn dy't  
altyd oanwêzich wie op de kritejûnen, moast nei in ferpleechtehûs.  
 
Wy libje yn in minne tiid. Dochs winskje ik elkenien 
mooglik – gesellige krystdagen en folle Lok en
 
Hâns Dijk 

 

 

Ik bin de ûnrêst kwyt, sei Japik; hy hie syn 
klok ferkocht en syn wiif fuortjage. 
(bûsboekje 2020

 
 

Lit ús in hûs fan leafde bouwe
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in hiem om te sintsjen
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ek. Us bestjoer hat har besocht. Sa as it doe 
like komt se werom yn Boadegraven. 
Ek mefrou Seinstra út Alphen aan de Rijn dy't  – doe't se noch sûn wie – 
altyd oanwêzich wie op de kritejûnen, moast nei in ferpleechtehûs.   

Wy libje yn in minne tiid. Dochs winskje ik elkenien – foar safier 
gesellige krystdagen en folle Lok en Seine yn it nije jier.             

Ik bin de ûnrêst kwyt, sei Japik; hy hie syn 
klok ferkocht en syn wiif fuortjage. 
bûsboekje 2020) 

HUS FAN STILTE 
 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe 
mei muorren fan leafde  

en in dak fan frede 
mei keamers fol blydskip 

en in tún 
in tún 

mei wat ljocht 
en wat skaad 

mei wat fûgels 
en in slûgjende kat op it paad. 
 

Lit ús in hûs fan leafde bouwe 
mei muorren fan begryp 
en in dak fan fertrouwen 
en in hiem om te sintsjen 
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en keamers 
keamers 

om yn te ferdwinen 
elkoarren te sykjen 
elkoaren te finen. 

 
Lit ús in hûs fan stilte 

bouwe. 
 

Tsjts Peanstra 

(Ynstjioerd troch Gré 

Kamerling) 

 
 
 
WAT IS DE OARSPRONG FAN IT FRYSKE FOLK?
 
In âlde fraach dy't hieltiten wer werom komt: Wat is de oarsprong 
fan it Fryske folk? 
Tja, de Friezen hawwe in eigen taal en in hiele lange skiednis. Mar hat it 
Fryske folk altyd yn Fryslân wenne? Of kamen se earne wei? Wat sizze de 
skiednisboeken dêr oer? It blykt in koarte fraach mei in lang antwurd te 
wêzen, want de oarsprong fan de âldste Friezen is net alhiel dúdlik. De 
gelearden binne it der oer iens dat it Fryske folk al hiel âld is. Mar dêrmei 
is ek alles sein. Oer de oarsprong binne de lêzingen hiel ferskillend. Sa 
wurdt der sein dat se rûn it begjin fan de jiertelling fia de kusten
Sleeswyk-Holstein hjir hinne tein binne. Yn elk gefal soene se oan de 
Noardseekust wenje as de Romeinen harren wrâldryk útwreizje. Dit is dus 
ien teory. Hendrik Stoorvogel jout yn syn boek 'Fryslân' (1997) in oare 
lêzing. Hy lit ús witte: 'Fryslân is as lân al moai âld. Opgravings hawwe 
oantoand dat de earste bouboeren har dêr al sa'n 2500 jier lyn te wenjen 
setten. Hja wiene troch hieltyd nije sânferstowingen út Drinte ferdreaun 
(…)'. Douwe Kooistra en Harm Oldenhof wize der yn harren boek 
'Fryslâns ferline' (2001) op dat der spoaren fan minslike aktiviteiten fûn 

WAT IS DE OARSPRONG FAN IT FRYSKE FOLK? 

In âlde fraach dy't hieltiten wer werom komt: Wat is de oarsprong 

Tja, de Friezen hawwe in eigen taal en in hiele lange skiednis. Mar hat it 
Fryske folk altyd yn Fryslân wenne? Of kamen se earne wei? Wat sizze de 
skiednisboeken dêr oer? It blykt in koarte fraach mei in lang antwurd te 

te Friezen is net alhiel dúdlik. De 
gelearden binne it der oer iens dat it Fryske folk al hiel âld is. Mar dêrmei 
is ek alles sein. Oer de oarsprong binne de lêzingen hiel ferskillend. Sa 
wurdt der sein dat se rûn it begjin fan de jiertelling fia de kusten fan 

Holstein hjir hinne tein binne. Yn elk gefal soene se oan de 
Noardseekust wenje as de Romeinen harren wrâldryk útwreizje. Dit is dus 
ien teory. Hendrik Stoorvogel jout yn syn boek 'Fryslân' (1997) in oare 

as lân al moai âld. Opgravings hawwe 
oantoand dat de earste bouboeren har dêr al sa'n 2500 jier lyn te wenjen 
setten. Hja wiene troch hieltyd nije sânferstowingen út Drinte ferdreaun 
(…)'. Douwe Kooistra en Harm Oldenhof wize der yn harren boek 

erline' (2001) op dat der spoaren fan minslike aktiviteiten fûn  

 
binne út it Paleolithicum (it âlde stiennen 
tiidrek). Wat fûn is wiene stiennen stikken ark, 
wiersk
skriuwers wolle oannimme dat de 
prehistoarisch
hinne) op de kwelders wennen en fanwegen it 
heger wurden fan it seewetter terpen opsmiten 
hawwe. Yn oare stúdzjes wurdt de klam der op 
lein da
hinne, grutte gefolgen hân hat foar de
bewenners fan de Fryske lannen. Mar 
oangeande hokker presys binne de opfettingen 
ferskillend.

Noch wer in oare lêzing komme we tsjin yn in hiel âld geskrift dat yn 
1867 boppe wetter kaam. De skr
namme 'It Oera Linda-boek' hat it destiids in protte ophef jûn. Yn it koart 
komt it der op del dat it Fryske folk ôfstammet fan de bewenners fan it 
legindaryske eilannenryk Atlantis yn de Atlantyske Oseaan, doe't dat 
tûzenen jierren lyn yn de see ferdwûn troch in natuerramp 
seespegel omheech gong.  
Der is yn de rin fan de jierren in hiel protte spekulearre oer it bestean fan 
Atlantis. Mar der binne feiten wêr't men net om hinne kin. De Grykse 
filosoof en skiedskriuwer Plato (ca. 360 foar Kr.) hat yn twa fan syn 
geskriften – de Timaeus en de Criticas 
earder fier yn it Westen (dus bûte
Atlantyske Oseaan is, in grut eilannenryk west is mei in heechweardige 
beskaving. Dat eilannenryk hie de namme Atlantis, fan dêr ek de namme 
Atlantyske Oseaan. Ek tsjintwurdich binne de restanten fan dat 
eilannenryk noch te sjen. Praktysk alhiel leit it no ûnder wetter, mar hjir 
en dêr stekt der noch in kop omh
Plato hie de beskriuwing fan dit ryk oerna
Solon, dy't om en 'e by it jier 600 foar Kr. libbe. Atlantis soe op basis fan 
Solon syn gegevens ûngefear 9000 foar Kr. troch in natuerramp ûnder 
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binne út it Paleolithicum (it âlde stiennen 
tiidrek). Wat fûn is wiene stiennen stikken ark, 

rskynlik fan folk sûnder fêst wenplak. Dizze 
skriuwers wolle oannimme dat de 
prehistoarische terpbewenners (om 700 foar Kr. 
hinne) op de kwelders wennen en fanwegen it 
heger wurden fan it seewetter terpen opsmiten 
hawwe. Yn oare stúdzjes wurdt de klam der op 

 dat de folksferhuzing om it jier 400 nei Kr. 
hinne, grutte gefolgen hân hat foar de 
bewenners fan de Fryske lannen. Mar 
oangeande hokker presys binne de opfettingen 
ferskillend. 

Noch wer in oare lêzing komme we tsjin yn in hiel âld geskrift dat yn 
skriuwer wie net te efterheljen mar ûnder de 

boek' hat it destiids in protte ophef jûn. Yn it koart 
komt it der op del dat it Fryske folk ôfstammet fan de bewenners fan it 
legindaryske eilannenryk Atlantis yn de Atlantyske Oseaan, doe't dat 
tûzenen jierren lyn yn de see ferdwûn troch in natuerramp of omdat de 

Der is yn de rin fan de jierren in hiel protte spekulearre oer it bestean fan 
Atlantis. Mar der binne feiten wêr't men net om hinne kin. De Grykse 
filosoof en skiedskriuwer Plato (ca. 360 foar Kr.) hat yn twa fan syn 

de Timaeus en de Criticas – oanjûn dat der in pear tûzend jier 
ûten de Strjitte fan Gibraltar), dat wat no de 

Atlantyske Oseaan is, in grut eilannenryk west is mei in heechweardige 
beskaving. Dat eilannenryk hie de namme Atlantis, fan dêr ek de namme 
Atlantyske Oseaan. Ek tsjintwurdich binne de restanten fan dat 
eilannenryk noch te sjen. Praktysk alhiel leit it no ûnder wetter, mar hjir 

mheech. It bekendste foarbyld is St. Helena. 
Plato hie de beskriuwing fan dit ryk oernaam fan syn Grykse foargonger 
Solon, dy't om en 'e by it jier 600 foar Kr. libbe. Atlantis soe op basis fan 
Solon syn gegevens ûngefear 9000 foar Kr. troch in natuerramp ûnder  
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wetter rekke wêze en de ynwenners binne ferdronken of se binne der op 
tiid tusken út knypt.   
Plato is frij detaillearre yn syn beskriuwing. Neffens him wie Atlantis in 
militaristyske steat mei in kening as lieder en in grutte seemacht. Yn de 
tiid fan de ramp waard it ryk bedrige troch de Atheners en by de ramp soe 
ek in Atheense legermacht ferdronken wêze. It lân wie tige fruchtber en  
 
de lânbou stie op in heech peil. De bewenners koene lêze en skriuwe. It 
bestean fan Atlantis is troch Arabyske geografen befêstige. 
De histoarikus Andrew Tomas (1972) hat oan it wol of net bestean fan 
Atlantis in hiele stúdzje weage. Syn konklúzje wie yn it boek 'Atlantis, 
raadsels van een verdwenen continent' (1972) dat yn ferskate ferhalen fan 
alderhande âlde folken yn Afrika en Súd- en Midden-Amearika it bestean 
fan Atlantis neamd wurdt. Syn miening is dat der safolle ferhalen binne 
dat je der net ûnderút kinne dat Atlantis yndied bestien hat. Tige 
nijsgjirrich is de fraach of der ek minsken binne dy't by de ramp fan 
tûzenden jierren foar Kr. it fege liif rêdden hawwe. Dat liket ek sa te 
wêzen. Want jierren letter dûkt der út ûnferwachte hoeke in oerâld 
geskrift op wêr't út blykt dat dejingen dy't op tiid Atlantis ferlitten hawwe, 
yn Fryslân oan lân kaam binne. Tûzenden jierren foardat de Romeinen 
kamen hawwe se in grut ryk festige, folle grutter dan de provinsje fan 
hjoed de dei, mar ek folle grutter dan Nederlân, mei wierskynlik Belgje, 
Dútslân en Frankryk der by. It waard in grut en sterk ryk mei de namme 
Frisia Magnum (het Groot Friese Rijk). De Noardsee hjitte yn dy tiid de 
Fryske See. Der wie sprake fan in – foar dy tiid – moderne rjochtspraak. 
Hiel apart is dat de froulju folle mear rjochten hiene dan yn letter tiden.      
Geleidelik oan binne de Friezen troch oare folken – û.o. Romeinen, 
Franken, Germanen, ensfh.) - werom dreaun nei wat no de provinsje 
Fryslân is.    
It geskrift dat yn 1867 boppe wetter kaam, waard destiids fan alle kanten 
oanfallen. De mieningen wiene hiel ferskillend. Sa waard der troch 
sommigen sein dat it hiele ferhaal grutte ûnsin wie. Mar Jan Gerhardus 
Ottema (1804-1879) kaam op foar de echtens fan dizze skiednis fan mear  
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as 4000 jier lyn. Hy wie konrektor fan it Ljouwter gymnasium en in 
prominint lid fan it Frysk Genoatskip. Ottema wie fan de echtens fan it 
geskrift oertsjoege.   
 
Literatuer It Oera Linda-boek, Goffe Jensma, 2006  

Atlantis, Raadsels van een verdwenen continent, Andrew Tomas 1972 
Fryslâns ferline, D. Kooistra en H. Oldenhof, 2001 

 

Hâns Dijk (alle trije boeken binne by my te lien) 

 
 
 
FRYSKE PLAKNAMMEN FERSKÛLE YN SISWIZEN. 
 
Mei de ûndersteande puzel kinne jo jo kennis fan it Frysk en fan Fryslân 
teste. Op de iepen plakken moat de namme fan in plak yn Fryslân ynfolle 
wurde. 
De antwurden steane op in bledside 16 
Boarne: Digitaal Wykblêd ItNijs.frl. 

 
1. Hy doocht net, hy moat mei de wite hynders nei….. 

2. at in jeuzelkont, hy giet altiten by…..om 

3. Net te rûch, hear! Kollum en…..en moai sa trochgean! 

4.  …..leit ticht by Snits 

5. Wat in rige stiet dêr, sa lang as….. 

6. Och dat Frysk! Oarekant…..kinst der ommers neat mei. 

7. Dy jonge is gjin suertsje, dy hat nei…..west 

8. Summa summarum, fan Penjum nei….. 
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It ferskil tusken in Wâldpyk en in Klaaiklút 
is, dat se deselde taal prate. 
(frij nei Godfried Bomans) 

 

  

HOE BAKKE WY SELS FRYSKE DÚMKES EN FRYSKE 
DÚMKES? 
 
Der binne ferskillende soarten Friezen, dus binne der ek ferskillende 
fryske dúmkes. 
Hjirby twa resepten om sels ek Fryske dúmkes te bakken. Ien mei 
hazzelnuten en ien mei mangelsnippers. 
 
1) Mei hazzelnuten 

yngrediïnten 

110 gram hazzelnuten 
250 gram blom 
1 mespuntsje sâlt 
150 gram brune bastertsûker 
150 gram sêfte bûter 
1 teeleppel kanielpoeier 
1 teeleppel gimberpoeier 
1 teeleppel anyssied 
2 aaien 

 
Meitsje de hazzelnuten fyn yn in keukenmasine of yn in plestik pûdsje en 
slach se fyn. 
Doch de fynmakke hazzelnuten, it blom en it sâlt yn in kom en mjuksje 
alles trochinoar. 
Meitsje in kûltsje yn it blommingsel en doch dêr de sûker, de bûter, it 
kaniel, de gimberpoeier, it anyssied en de aaien yn en knets
moai daai. 

It ferskil tusken in Wâldpyk en in Klaaiklút 

EN FRYSKE 

Der binne ferskillende soarten Friezen, dus binne der ek ferskillende 

. Ien mei  

in plestik pûdsje en 

Doch de fynmakke hazzelnuten, it blom en it sâlt yn in kom en mjuksje 

Meitsje in kûltsje yn it blommingsel en doch dêr de sûker, de bûter, it 
kaniel, de gimberpoeier, it anyssied en de aaien yn en knetsje alles ta in  

 
Kliem it daai plat. Pak it yn yn plestikfoly en lit it sa’n 30 minuten 
opstiivje yn de kuolkast. 
Besto it oanrjocht mei blom en r
sa’n sintimeter tsjok. 
Snij der moaie blokjes ut fan sa’n 2 by 4 sintimeter.
Lis de blokjes op in bakplaat dy’t mei bakpapier beklaaid is en kan se in 
de ûne yn sa’n 20 minuten gear.
Lit de koekjes in bytsje ôfkuolje en meitsje der dan in ôfdruk yn mei jo 
tomme. 
Dan de koekjes fierder ôfkuolje litte op in 
 
2) Mei mangelsnippers 

yngrediïnten
75 gam boerebûter
100 gram bastertsûker
100 gram groffe kristalsûker
25 gram anyssied 
rûm 1 dl wetter, 
250 gram Mangelsnippers

 (fijngebroken amandelen),
1 teeleppel sâlt 
75 gram hurd fet (plantefet)
300 gram wytmoal (bloem)
4 gram bakpoeier 
300 gram mealle koekekrûmels

 
Ming bûter, sûker, anyssied, mangels, sâlt en wetter goed trochinoar.
Los it fet op mar lit it net waarm wurde.
Doch it foarsichtich by de massa en doch er dan 
de sille wytmoal (gezeefde bloem) mei it bakpoeier
en de koekekrûmels by. 
Rolje it daai (deeg), dat goed oan inoar hingje moat,
ûngefear 1 cm dik en snij hjirút repen fan 2 by 4 cm.
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Kliem it daai plat. Pak it yn yn plestikfoly en lit it sa’n 30 minuten 

n rôlje it daai ut ta in rjochthoekige plak fan 

n sa’n 2 by 4 sintimeter. 
Lis de blokjes op in bakplaat dy’t mei bakpapier beklaaid is en kan se in 
de ûne yn sa’n 20 minuten gear. 
Lit de koekjes in bytsje ôfkuolje en meitsje der dan in ôfdruk yn mei jo 

Dan de koekjes fierder ôfkuolje litte op in roaster en klear is Kees! 

yngrediïnten 
boerebûter 
bastertsûker 
groffe kristalsûker 

Mangelsnippers 
(fijngebroken amandelen), 

fet (plantefet) 
wytmoal (bloem) 

 
mealle koekekrûmels 

Ming bûter, sûker, anyssied, mangels, sâlt en wetter goed trochinoar. 
Los it fet op mar lit it net waarm wurde. 
Doch it foarsichtich by de massa en doch er dan  

sille wytmoal (gezeefde bloem) mei it bakpoeier 

Rolje it daai (deeg), dat goed oan inoar hingje moat, út ta in lape fan 
ûngefear 1 cm dik en snij hjirút repen fan 2 by 4 cm. 
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Lis se op in bakblik, dat ynfette is, en lit de dúmkes yn in 
lijwaarme ûne (lauw warme oven) yn 20 à 25 minuten gear wurde.
As de koekjes út de ûne komme, wurde se mei de tûme  
oan ien kant efkes yndrukt.   
 
Sa, en no oan de slach 
 

 

FAN BAKKEFEANSTER DUNEN OANT EN MEI IT 
MANDEFJILD 

Yn it “Meidielingeblêd” fan 
septimber skreaun ik oer ús 
fakânsje yn Bakkefean en oer 
de Dunen, wer’t wy op in 
sinnege snein hinne teagen.
myn fernuvering lies ik yn de 
septimberútjefte 2020 fan 
Friesland Post
fan kuierder Fokko Bosker. 
Eltse moanne op syk nei in 
moai natuergebiet yn Fryslân. 
En sa kaam hy nei de 
Bakkefeanster Dunen en it 
Mandefjild om it spesjale fan 

dit gebiet te ûntdekken. En op syk nei it Icarusblauwtsje, in lyts blauw 
flinterke. En warempel hy seach se. Al dûnsjend boppe de strúk
dopheide. Heechút ien meter derboppe. It blauwe mantsje op syk nei it 
mear yn brúne tinten útsjende froutsje…. 
Hy beskriuwt it skitterende Natuera-2000 gebiet as ien fan de moaiste fan 
Europa. Dat hienen Dick en ik net betocht doe wy fan ’t simmer dêr oan it 
kuierjen wienen. Wolle jo mear witte oer it gebiet mei sangfoegels, 
poelen, kuierpaden en sa mear sjoch dan de ynfo fan it Fryske Gea: 
www.itfryskegea.nl 
 

Lis se op in bakblik, dat ynfette is, en lit de dúmkes yn in  
lijwaarme ûne (lauw warme oven) yn 20 à 25 minuten gear wurde. 

N OANT EN MEI IT 

Yn it “Meidielingeblêd” fan 
septimber skreaun ik oer ús 
fakânsje yn Bakkefean en oer 
de Dunen, wer’t wy op in 
sinnege snein hinne teagen. Ta 
myn fernuvering lies ik yn de 
septimberútjefte 2020 fan 
Friesland Post in hiel ferhaal 
fan kuierder Fokko Bosker. 
Eltse moanne op syk nei in 
moai natuergebiet yn Fryslân. 
En sa kaam hy nei de 
Bakkefeanster Dunen en it 
Mandefjild om it spesjale fan 

dit gebiet te ûntdekken. En op syk nei it Icarusblauwtsje, in lyts blauw 
l hy seach se. Al dûnsjend boppe de strúk- kraai- en 

dopheide. Heechút ien meter derboppe. It blauwe mantsje op syk nei it 

2000 gebiet as ien fan de moaiste fan 
Dick en ik net betocht doe wy fan ’t simmer dêr oan it 

kuierjen wienen. Wolle jo mear witte oer it gebiet mei sangfoegels, 
poelen, kuierpaden en sa mear sjoch dan de ynfo fan it Fryske Gea: 

 
As jo de folder dellade fine jo 
ynformaasje oer:  
it ûntstean, in kuierroute fan 9 km, 
heidepracht, it behear, solitaire 
beamen, werynrjochting, it 
Drintse skiep, âld akkerbehear, 
argeologyske fûndsten, “De 
Landweer”, de “holle weg”, 
versetsmonumint en dobben en 
pingo’s.  
Je kinne ek starte by restaurant De 
Drie Provinciën oan it ein fan De
kopke kofje en wat lekkers derby
of yn it restauran t.  
Tini Broere-Tiesinga. 

 
 
 

 

Ik hâld my by it âlde, sei de boer; dan kom 
ik fansels wer yn 'e moade.
 (bûsboekje 2020)

 
 

ALDJIERSTINZEN

Nachten binne lang en tsjuster
dagen gean yn damp en rein

hjoed is allyk oan moarn en juster:
it jier lûkt starich nei de ein.
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it ûntstean, in kuierroute fan 9 km, 

Je kinne ek starte by restaurant De 
 De Nije Drintse Wei; in prima begjin mei in 
rby en by weromkomst lekker ite op it terras 

Ik hâld my by it âlde, sei de boer; dan kom 
ik fansels wer yn 'e moade. 
(bûsboekje 2020) 

ALDJIERSTINZEN 
 

Nachten binne lang en tsjuster 
dagen gean yn damp en rein 

hjoed is allyk oan moarn en juster: 
it jier lûkt starich nei de ein. 

 
 
 

dopheide 
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De beamen fan har blêd ûntdien 
stean klomjend tsjin de grouwe loft 

de grûn is wiet en ûngedien 
natuer hâldt wer har winterskoft. 

 

 
 

It boulân leit yn rjochte fuorgen 
kâld glinsterjend yn it feale ljocht 

keal eagje greiden, slim fersmoarge 
gjin fee dat men noch earne sjocht. 

 
’t Lûdroftich fûgellûd is wer ferstomme 

de wrâld leit no sa dea en kâld 
’t is krekt as moat dy wat bekomme 

of is ’t de amme dy’t se hâldt? 
 

Wat kin in jier dochs gau foarby gean 
it glydt jin út de hannen wei 

it is de gong fan ’t ierdsk bestean 
en ek de tiid fan ’t jier giet mei. 
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It makket suver wat weemoedich 
as men dit allegear oertinkt 

mar stimt ek tagelyk wer moedich 
om it nije dat hjir blinkt. 

 
Gjalt Huizinga út: ”Oer de drompel” 

 
 
IT ÛNTSTEAN FAN DE STELLINGWERFEN 
In stikje skiednis. 
 
It skynt dat de Stellingwervers oarspronklik út Dútslân komme. Yn 
Pruisen bestie yn de Midsieuwen in ferbûn fan Frije - ûnôfhinklike - 
boeren die harren sels Stellinga neamden. Nei in opstân tsjin de 
hearskippij fan ien fan de pakesizzers fan Karel de Grote binne de boeren 
ferdreaun, sa fertelt it ferhaal, en yn ús omkriten te lâne kaam mei harren 
Saksische taal en de geast fan it frije tinken. 
 
Sa rûn 1300 stichtten sy “de Onafhaankelike Boererepubliek van de Vri’e 
Naosie der Stellingwarven”.  
De namme Stellingwarven kin sa útlein wurde: In stelling wie in 
bestjoerder en warf slacht op it plak wer’t Rjocht sprutsen war.  
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Op dizze manier joegen de boeren oan dat yn harren nije lân de 
demokratysk keazen Stellingen it foar it sizzen hienen. Se wiene har tiid 
fier foarút want yn dy tiid hienen de minsken op oare plakken niks yn te 
bringen. 
 
Yn 1504 wie it dien mei de Vri’je 
Naosie. Hertog Albrecht van 
Saksen dy’t it yn dy tiid foar it 
sizzen hie, stjoerde de Stellingen 
fuort. Hy beneamde, sûnder 
ynspraak fan de boeren, Lammert 
Piers as earste Grietman 
(Boargemaster) fan de hiele 
Stellingwarfen. Piers war yn 1514 
opfolge troch Lyckle Eebles (ek 
Eebelens of Aeblens) fan Stjinwyk. 
Hy sette him te wenjen op ‘e Stinze 
Friesburg yn Nijholtpea. Letter lit 
hy him Lycklema à Nijeholt neame. 
Under syn nijkommers wiene in 
protte Boargemasters, Juristen, 
soldaten en grutgrûnbesitters. 
Op 13 oktober 1524 besleat de nije hearsker keizer Karel V dat Lyclema 
allinne noch mar Grietman fan it westlik diel fan de Stellingwerfen wie, 
neamd Stellingwarf-Westaende. No gemeente Weststellingwerf. Yn 1540 
stelde hy Luitge Minnes oan as earste Grietman van Stellingwarf-
Oostaende. No gemeente Ooststellingwerf neamd. 
En sa hie de keizer it mear as 200 jierriche Stellingwarf opdielt yn twa 
aparte grietenijen (gemeenten). En dat is hjoed de dei noch sa!                  
Keizer Karel V 
 
Carol Klok, regio-ûndersiker, yn “de Ovend”, it Stellingwarfs tiedschrift 

fan de Schrieversronte, oktober 2020.  

Oersetten yn it Frysk: Tini Broere-Tiesinga. 
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OER IN KWIKSTURT 
 
In mannich fûgels fleane yn ‘e hage,  
Koene de kjeld mar min ferdrage. 
’t Wie winter en sa kâld as roet, 
En nea wie ’t noch sa kâld as hjoed. 
In kwiksturt lykwols hie gjin lêst, 
En sei: Ïk fiel my tige bêst. 
By tolve graden ûnder nul, 
Fiel ik my noch bêst by ’t spul. 
Hoe’t it kin, ‘k sil jim net riede litte, 
’t Is gjin geheim, elts mei ’t wol witte. 
Want sjoch, al friest it noch sa hurd, 
Ik ha nea lêst, ‘k ha kwik yn ‘e sturt”. 
 
Doeke Miedema. 

(Ynstjoerd troch Gré Kameerling) 

 

 

BERJOCHT FAN DE LEDE-ADMINISTRAASJE    
 
Bêste leden, 
 
Yn dizze tiid fan Corona leit it 
ferieningslibben nog  
hieltyd stil. Dertroch is der mar sa no en dan 
kontakt my ús leden. We witte faaks net oft 
der ûnder de leden sykte is, in ferhúzing, 
fragen oan it bestjoer of wat dan ek mar. 
Dêrom freegje wy jimme om oan de 
skriuwer troch te jaan  of der feroarings binne oft dat er oars wat is om 
mei te dielen. 
Dat kin mei de tillefoan: 06-27 435 709 of nei it e-mail-adres 
fan de krite: fryske.krite.boadegraven@gmail.com Tige tank! 
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In skoft lyn is ferhúze: 
Frou R.G. (Gini) Zeinstra; Nij adres: Zorgc. Rietveld, Zonnedauw 1,
W.37a, 2408 PA, Alphen a.d. Rijn. 
 
Tydlik adres frou E. (Liesbeth) de Jong út Boadegraven: “De Rietkraag”, 
Anna van Meertenstraat 12, 2804 TL, Gouda. 
Liesbeth wachtet op in definitief wenplak yn Boadegraven.
 
In kaartsje wurdt tige op priis stelt! 
 
 

WIER BARD 
 
Yn myn bernetiid gongen wy nei de buorren om ”nijjier te winskjen”
Dat wie  doe sa. En natuerlik hearden der oaljekoeken my poeiersûker by.
Der bleau wat poeiersûker oer en wat sei buorfrou: “doe mar weromme 
in het kladdechien”,  (Stellingwerfs foar puntpûtsje). 
Hjirren dernei brûkten wy ûnder mewarren noch faak dizze útspraak!
 
Tini Broere. 

 
 

NIJJIER 
 

 
It nije jier 
Wat sil it bringe? 
Net wittend 
Gjin sizzen fan 
 

En dochs 
 
Moedich 
Hoopfol 
Betrouwend  
Dat jier temjitte 

 
 
As minsken mei-
Wurdt de wei begeanber.
 
Wieke de Boer-Hiemstra.

 
 
 

Frou R.G. (Gini) Zeinstra; Nij adres: Zorgc. Rietveld, Zonnedauw 1, 

iesbeth) de Jong út Boadegraven: “De Rietkraag”, 

Liesbeth wachtet op in definitief wenplak yn Boadegraven. 

te winskjen” 
Dat wie  doe sa. En natuerlik hearden der oaljekoeken my poeiersûker by. 
Der bleau wat poeiersûker oer en wat sei buorfrou: “doe mar weromme  

faak dizze útspraak! 

-elkoar oplûke 
Wurdt de wei begeanber. 

Hiemstra. 

 
 

 

Se wuden en se suden, maar se dusten niet.
(Se bearden wakker, mar der kaam neat 
fan telâne; Ljouwerter spreuk

 
 
 
ANTWURDEN FAN DE PUZEL OP SIDE 
 
1. Hy doocht net, hy moat my de wite hynders nei 

Betsjutting: Hy is gek. 

2. Wat in jeuzelkont, hy giet altiten b
(soms ek: Warkum, Ljouwert; oare plakken soms ek)
Betsjutting: hy praat in soad sûnder ta de saak te kommen.

3. Net te rûch, hear! Kollum en 
Betsjutting: kalm en bedaard (wurdgrapke).

4. Gau leit ticht by Snits. 
Betsjutting: flauwigheidsje dat sein wurdt as ien hieltyd ‘gau’seit.

5. Wat in rige stiet dêr, sa lang as 
Betsjutting: tige lang 

6. Och, dat Frysk! Oare kant 
Betsjutting: buten Fryslân. Faak sein troch ferhollânske Friezen

7. Dy jonge is gjin suertsje, die hat mei nei 
Betsjutting: hy is stoer of dapper of sterk. Ferwiist nei de 

oerwinning fan de Friezen op ‘e Spanjerts yn de slag by Boksum 

(1586). 

8. Summa summarum, fan Penjum nei 
Betsjutting: koartsein, om gear te fetsjen, om koart te gean. Summa 

summarum is Latyn foar ‘slotsom’, de rest is in rymke
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Se wuden en se suden, maar se dusten niet. 
(Se bearden wakker, mar der kaam neat 

Ljouwerter spreuk)  

ANTWURDEN FAN DE PUZEL OP SIDE 6 

Hy doocht net, hy moat my de wite hynders nei Frentsjer. 

jeuzelkont, hy giet altiten by Dokkum om. 
(soms ek: Warkum, Ljouwert; oare plakken soms ek) 
Betsjutting: hy praat in soad sûnder ta de saak te kommen. 

Net te rûch, hear! Kollum en Burdaar en mooi sa trochgean! 
Betsjutting: kalm en bedaard (wurdgrapke). 

Betsjutting: flauwigheidsje dat sein wurdt as ien hieltyd ‘gau’seit. 

Wat in rige stiet dêr, sa lang as Warkum. 

Och, dat Frysk! Oare kant Wolvegea kinst der ommers neat mei. 
Fryslân. Faak sein troch ferhollânske Friezen. 

Dy jonge is gjin suertsje, die hat mei nei Boksum west. 
Betsjutting: hy is stoer of dapper of sterk. Ferwiist nei de 

oerwinning fan de Friezen op ‘e Spanjerts yn de slag by Boksum 

m, fan Penjum nei Arum. 
Betsjutting: koartsein, om gear te fetsjen, om koart te gean. Summa 

summarum is Latyn foar ‘slotsom’, de rest is in rymke 
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