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FAN DE FOARSITTER,  
 

Tja, minsken, ik wol begjinne mei 

op te merken wat eltsenien al wit, 

dat myn libben in trije moannen 

tiid folslein is feroare. Op ôfronne 

24 maaie nachts om 1 oere en 25 

minuten siet ik by it bêd fan myn 

frou Henny, doe't hja de lêste asem útblies. In wike letter hawwe wy har 

nei 't hôf brocht. 52 jier wiene we trout wêst en wy wiene tige lokkich. 

Nei ús trouwen wennen we in pear jier yn de stêd Grins, omdat ik 

studearre. Dêrnei ferhúzen we nei Ermelo wêr't ik wurk fûn by in 

internaat mei bern wêr't thús gjin plak foar wie en yn 1975 binne we yn 

Boadegraven telâne kaam omdat ik yn tsjinst kaam fan it ministearje fan 

Justysje. 

No kom ik moarns allinne it bêd út en jûns gean ik der allinne wer yn. Dat 

is in hiel grut ferskil mei wat je wend binne mei syn twaen. As der nei 

frege wurdt, is it it eins ek net goed út te lizzen. Ik ha de yndruk dat ik der 

allinne mar mei minsken oer prate kin, dy't itselde meimakke 

Fansels bart it eltse dei op 'e nij. Sterker noch, fan twa minsken bliuwt der 

úteinlik ien oer. Soms nei koarte tiid en soms nei in bysûnder lange tiid. 

Mar net ien ûntkomt der oan. Ik stie der eins nea sa by stil as der yn de 

famylje of by bekenden in begraffenis wie, mar oh wee as it jinsels 

oerkomt dan wurdt it hiel oars. It libben komt op de kop te stean en dat yn 

sa'n koarte tiid. 

No moat ik der direkt by sizze dat it myn aard net is om yn in hoekje 

sitten te gean en my ôf te slúten. Ik kin úteinlik hiel goed allinne wêze en 

ik ha sa myn 'oanslach', om mar ris in âld Frysk wurd te brûken. Ik ha in 

folkstún en bin lid fan de 'Volktuinvereniging Bodegraven', dy't dizze 

moanne 50 jier bestiet. Ik ha meiwurke oan it Jubileumboek, dat yn dizze 

frou Henny, doe't hja de lêste asem útblies. In wike letter hawwe wy har 

nei 't hôf brocht. 52 jier wiene we trout wêst en wy wiene tige lokkich. 

Nei ús trouwen wennen we in pear jier yn de stêd Grins, omdat ik noch 

studearre. Dêrnei ferhúzen we nei Ermelo wêr't ik wurk fûn by in 

internaat mei bern wêr't thús gjin plak foar wie en yn 1975 binne we yn 

Boadegraven telâne kaam omdat ik yn tsjinst kaam fan it ministearje fan 

út en jûns gean ik der allinne wer yn. Dat 

is in hiel grut ferskil mei wat je wend binne mei syn twaen. As der nei 

frege wurdt, is it it eins ek net goed út te lizzen. Ik ha de yndruk dat ik der 

allinne mar mei minsken oer prate kin, dy't itselde meimakke hawwe. 

Fansels bart it eltse dei op 'e nij. Sterker noch, fan twa minsken bliuwt der 

úteinlik ien oer. Soms nei koarte tiid en soms nei in bysûnder lange tiid. 

Mar net ien ûntkomt der oan. Ik stie der eins nea sa by stil as der yn de 

in begraffenis wie, mar oh wee as it jinsels 

oerkomt dan wurdt it hiel oars. It libben komt op de kop te stean en dat yn 

No moat ik der direkt by sizze dat it myn aard net is om yn in hoekje 

nlik hiel goed allinne wêze en 

ik ha sa myn 'oanslach', om mar ris in âld Frysk wurd te brûken. Ik ha in 

folkstún en bin lid fan de 'Volktuinvereniging Bodegraven', dy't dizze 

moanne 50 jier bestiet. Ik ha meiwurke oan it Jubileumboek, dat yn dizze  

 

dagen útkom

fuorre wurde

meiwurke oan it jubileumboek fan It Frysk Boun om 

Utens dat yn septimer 2023 útkomt bij it 100

bestean. Eltse moandei tejûne bin ik nei

Ik ha in prott

bulte boeken

ek sûnt koart hoe de waskmasjine wurket. Wêr't ik 

earst muoite mei hie wie it poetsen fan de skuon. Dat die Henny altyd. Ik 

wist net wêr't ik de skuonpoets fine koe en dus moast ik dy earst keapje. 

No dat slagge ek wol en no wit ik de skuon netsjes te krijen. Al mei al 

slagje ik der yn 

om it nije bestean 

foarm te jaan. De 

bern komme folle 

faker as eartiids 

lâns en ik meitsje 

sa no en dan ris in 

autoritsje nei 

famyljeleden sa as 

neven en nichten, dy't ik in skoftsje net sjoen ha.  

No, sa wen ik stadichoan oan in nei bestean. Ik tankje eltsenien dy't wat 

hearre litten hat yn de tiid fan sykte en ôfskie fan myn frou Henny en de 

grutte belangstelling by de begraffenis hat my en de bern hiel goed dien.

Ik hoopje dat de koronaperikels no hiel gau efter ús lizze en dat we gau 

wer in Fryske gearkomste organisearje kinne. Alfêst hiele noflike 

krystdagen tawinske en in lokkich Nij Jier 202

Hâns Dijk 

 

 

Dy 't net mear lei, kaam yn 't sop

Dat joech rêst yn 't hok op 't lêst
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mt. Ik ha op de tún sân hinnen dy't eltse dei 

de moatte en fansels de aaien fandelje. Ik ha 

meiwurke oan it jubileumboek fan It Frysk Boun om 

Utens dat yn septimer 2023 útkomt bij it 100-jierrich 

bestean. Eltse moandei tejûne bin ik nei de skaakklup. 

otte kennissen yn it doarp en ha thús in hiele 

en te lêzen. Ik kin hiel goed iten siere en wit 

ek sûnt koart hoe de waskmasjine wurket. Wêr't ik 

earst muoite mei hie wie it poetsen fan de skuon. Dat die Henny altyd. Ik 

ist net wêr't ik de skuonpoets fine koe en dus moast ik dy earst keapje. 

No dat slagge ek wol en no wit ik de skuon netsjes te krijen. Al mei al 

neven en nichten, dy't ik in skoftsje net sjoen ha.   

No, sa wen ik stadichoan oan in nei bestean. Ik tankje eltsenien dy't wat 

hearre litten hat yn de tiid fan sykte en ôfskie fan myn frou Henny en de 

tte belangstelling by de begraffenis hat my en de bern hiel goed dien. 

Ik hoopje dat de koronaperikels no hiel gau efter ús lizze en dat we gau 

wer in Fryske gearkomste organisearje kinne. Alfêst hiele noflike 

krystdagen tawinske en in lokkich Nij Jier 2023. 

LIMERICK 
Hâns syn hinnen leine bêst 

Trettjin aaien soms yn 't nêst 

Dy 't net mear lei, kaam yn 't sop 

sûnder fear en sûnder kop 

Dat joech rêst yn 't hok op 't lêst 

(nei Joop Visser) 
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De ûnderfining makket wiis, mar giet faak 

tsjin in hege priis. 

 

FAN DE MINSKEN FAN ÚS KRITE. 
De redaksje fan dit meidielingenblêd docht geregeld in oprop oan de 

leden om ris in stikje yn te leverjen en jawol, sa no en dan docht dat 

fertúten. Dit kear is Alie Benedictus der efkes foar sitten gien en hja hat in 

prachtich stik skreaun. Alie, tige tank foar al dat krewearjen! Hjir ûnder 

komt it stik datsto ynstjoerd haste. 

 

Bêste minsken fan de Fryske krite, 

Yn desimber fan it foarige jier seach ik de oprop fan de redaksje om in 

stikje te skriuwen foar it meidielingenblêd. En dat wol ik graach is 

besykje. 

 

Ik bin Alie Benedictus, dochter fan Jan en Dit Benedictus-

Myn âlders wiene sels jierrenlang lid fan de Fryske krite. Sûnt 

jierren bin ik self lid en dat foaral út nostalgyske betinksels. De krite is 

foar my in waarm oantinken oan myn jeugd. As dochter fan in Fryske heit 

en in Boadegraafse mem, dy't lykwols hiel goed Frysk spruts, waard ik as 

bern mei myn broerkes en suskes meinaam nei de Fryske jûnen. It stiet 

my noch hiel goed by de bingo-jûnen wêr't mefrou de Mars lotsjes 

ferkocht, altyd hiel gesellich. Of wy giene op besite by Friezen yn de 

omjouwing sa as by Sief en Gré Kamerling. En de taal sprekt my oan. Ik 

kin it ferstean en lêze, mar ik weachje my mar net oan it skriuwen en 

sprekken. Doe ik noch in bern wie, praten myn heit en mem Frysk mei 

 

De ûnderfining makket wiis, mar giet faak 

De redaksje fan dit meidielingenblêd docht geregeld in oprop oan de 

leden om ris in stikje yn te leverjen en jawol, sa no en dan docht dat  

rtúten. Dit kear is Alie Benedictus der efkes foar sitten gien en hja hat in 

prachtich stik skreaun. Alie, tige tank foar al dat krewearjen! Hjir ûnder 

er seach ik de oprop fan de redaksje om in 

stikje te skriuwen foar it meidielingenblêd. En dat wol ik graach is 

-Gelderblom. 

Myn âlders wiene sels jierrenlang lid fan de Fryske krite. Sûnt in oantal 

jierren bin ik self lid en dat foaral út nostalgyske betinksels. De krite is 

foar my in waarm oantinken oan myn jeugd. As dochter fan in Fryske heit 

en in Boadegraafse mem, dy't lykwols hiel goed Frysk spruts, waard ik as 

suskes meinaam nei de Fryske jûnen. It stiet  

jûnen wêr't mefrou de Mars lotsjes 

ferkocht, altyd hiel gesellich. Of wy giene op besite by Friezen yn de 

omjouwing sa as by Sief en Gré Kamerling. En de taal sprekt my oan. Ik 

n it ferstean en lêze, mar ik weachje my mar net oan it skriuwen en 

sprekken. Doe ik noch in bern wie, praten myn heit en mem Frysk mei  

 

elkoar as wy it net hearre mochten. Mar ik krige der dochs in protte fan 

mei. Boppedat ha ik in soat Fryske 

broer fan myn mem mei Friezen trouden en myn heit twa susters en in 

broer hie, die ek wer mei Friezen troud wiene. It docht jin goed as je 

mekoar ferstean kinne. Myn ûnderfining is dat Friezen faaks yn it 

Hollânsk begjinne, mar út gewoante nei trije rigels wer op it Frysk 

oerstappe. Ha ha. Ik hi in pake en in beppe en in opa en in oma. As bern 

wiene we hielendal út de skroeven as we wer nei Fryslân gongen. Ienris 

oer de Afslútdyk en as we Snits binnen rieden wêr't pake en

wennen, sieten we te stuiterjen 

op de efterbank. No libbet der 

noch ien suster fan myn heit yn 

Bergum. Myn suster en ik 

meitsje elts jier in autoritsje nei 

Fryslân om har en har man te 

moetsjen. Ek sitte we yn in 

nichten Benedictus-app en 

sprekke we iens yn de twa jier 

ôf om mekoar dochs wer efkes 

te sjen.  

De Fryske krite betsjut it sjen nei toanielstikken, it hâlden fan bingo

jûnen, allegearre aktiviteiten doe de krite noch brûzde, mei genôch leden 

dy't aktyf wiene. Mei it ferrinnen fan de jierren 

wurden, seker ek omdat der gjin oanwaaks mear is. Ik begryp dat wol. It 

docht jin tige goed om sa no en dan mei te sjongen yn it Fryske koar, dat 

by gelegenheid aktyf is yn in tsjerketsjinst. Spitigernôch is ek dizze 

aktiviteit stil te lizzen kaam troch de korona, lyk as safolle dingen.   

Op de fraach fan de redaksje hoe it yn de koronatiid giet, kin ik ek wol 

wat fertelle. Sûnt oktober 2020 wurkje ik as administratyf ûndersteuner

by de 'GGD Hollands Midden' mei it haadkantoar yn Lei
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elkoar as wy it net hearre mochten. Mar ik krige der dochs in protte fan 

Fryske famylje omdat sawol in suster as in 

broer fan myn mem mei Friezen trouden en myn heit twa susters en in 

broer hie, die ek wer mei Friezen troud wiene. It docht jin goed as je 

mekoar ferstean kinne. Myn ûnderfining is dat Friezen faaks yn it 

ne, mar út gewoante nei trije rigels wer op it Frysk 

oerstappe. Ha ha. Ik hi in pake en in beppe en in opa en in oma. As bern 

wiene we hielendal út de skroeven as we wer nei Fryslân gongen. Ienris 

oer de Afslútdyk en as we Snits binnen rieden wêr't pake en beppe 

noch ien suster fan myn heit yn 

meitsje elts jier in autoritsje nei 

De Fryske krite betsjut it sjen nei toanielstikken, it hâlden fan bingo-

jûnen, allegearre aktiviteiten doe de krite noch brûzde, mei genôch leden 

dy't aktyf wiene. Mei it ferrinnen fan de jierren is it in stik lestiger 

wurden, seker ek omdat der gjin oanwaaks mear is. Ik begryp dat wol. It 

docht jin tige goed om sa no en dan mei te sjongen yn it Fryske koar, dat 

by gelegenheid aktyf is yn in tsjerketsjinst. Spitigernôch is ek dizze 

te lizzen kaam troch de korona, lyk as safolle dingen.    

Op de fraach fan de redaksje hoe it yn de koronatiid giet, kin ik ek wol 

wat fertelle. Sûnt oktober 2020 wurkje ik as administratyf ûndersteuner 

by de 'GGD Hollands Midden' mei it haadkantoar yn Leiden. Dêr gean ik 



 

sa no en dan hinne, mar wurkje foaral thús en 

doch ferslach fan allerhande digitale 

teamgearkomsten. Ik bin oannaam omdat der 

in tige protte minsken noadich wiene yn 

ferbân mei de bestriding fan de korona.

bin begûn mei de ûndersteuning fan de 

teststrjitten mar bin yn jannewaris 2021 

oerstapt nei it projektteam 'Vaccineren', 

omdat op 5 jannewaris 2021 faksineren 

yndied begûn. Sûnt dy tiid is it in achtbaan west fan it ôfwachtsjen fan 

politike beslúten (de GGD is in tsjinst fan de oerheid). Dit betsjutte it 

ynrjochtsjen fan lokaasjes, opskale en ôfskale, personiel opliede, logistyk 

ta riede, in boosterkampanje op poaten sette, ensafuothinne. It wie in 

hektyske tiid mar ek hiel nijsgjirrich om it hiele proses fan tichtby mei te 

meitsjen. Ik wurkje fjouwer dagen yn 'e wike en hâldt de freed frij om op 

myn bernsbern fan fjouwer jier te passen. 

Lokkich ha ik sels gjin korona hân, mar ik ha lyk as eltsenien lest hân fan 

beheinings. Je kinne jins bern net sjen, je moatte âfstân hâlde, alle

digitaal, je wurde der wol ris ûngedien fan. Ik bin skriba fan de 

protestantse wykgemeente Emmaüs en ek dêr moasten we oan't koarlyn ta 

digitaal fergaderje. Lokkich kinne we no wer fysyk by mekoar komme. It 

skribaat kostet in hiel protte tiid, mar lokkich ha ik ek noch tiid om wat 

aardichs foar mysels te dwaan sa as sporten en in tekenkursus op sneon.

Ik beslút mei de winsk dat de Fryske kriteleden mekoar wer fluch moetsje 

kinne. En ik wol Hâns Dijk alfêst betankje foar de oersetting fan myn 

ferhaal. 

Hertlike groetnisse oan jimme allegearre fan Alie Benedictus.

 

(Fan de redaksje: Alie, tige tank foar dit bysûndere en persoanlike ferhaal. 

It is in foarbyld foar de leden fan ús Fryske krite)   
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sa no en dan hinne, mar wurkje foaral thús en 

doch ferslach fan allerhande digitale 

teamgearkomsten. Ik bin oannaam omdat der 

in tige protte minsken noadich wiene yn 

ferbân mei de bestriding fan de korona.  Ik 

euning fan de 

teststrjitten mar bin yn jannewaris 2021 

oerstapt nei it projektteam 'Vaccineren', 

omdat op 5 jannewaris 2021 faksineren 

yndied begûn. Sûnt dy tiid is it in achtbaan west fan it ôfwachtsjen fan 

erheid). Dit betsjutte it 

ynrjochtsjen fan lokaasjes, opskale en ôfskale, personiel opliede, logistyk 

ta riede, in boosterkampanje op poaten sette, ensafuothinne. It wie in 

hektyske tiid mar ek hiel nijsgjirrich om it hiele proses fan tichtby mei te 

en. Ik wurkje fjouwer dagen yn 'e wike en hâldt de freed frij om op 

Lokkich ha ik sels gjin korona hân, mar ik ha lyk as eltsenien lest hân fan 

beheinings. Je kinne jins bern net sjen, je moatte âfstân hâlde, alles moat 

digitaal, je wurde der wol ris ûngedien fan. Ik bin skriba fan de 

protestantse wykgemeente Emmaüs en ek dêr moasten we oan't koarlyn ta 

digitaal fergaderje. Lokkich kinne we no wer fysyk by mekoar komme. It 

okkich ha ik ek noch tiid om wat 

aardichs foar mysels te dwaan sa as sporten en in tekenkursus op sneon. 

Ik beslút mei de winsk dat de Fryske kriteleden mekoar wer fluch moetsje 

kinne. En ik wol Hâns Dijk alfêst betankje foar de oersetting fan myn 

Hertlike groetnisse oan jimme allegearre fan Alie Benedictus. 

Alie, tige tank foar dit bysûndere en persoanlike ferhaal. 

 

JUBILEUM GEARKOMSTE FAN DE KRITE “FIER FAN HÛS ”, 
TE BOADEGRAVEN. 
 Plak: Reeuwijk Brug, gebou De Brug, op 26 maart 2022.

 

De gearkomste ta gelegenheid fan it 75 

Boadegraven wie kombineare mei de

jiergearkomste fan it FBoU. It part 

fan de jubilearjende krite waard 

iepene mei in feestlike taspraak fan 

Hans Dijk, de foarsitter fan de krite 

Boadegraven. As earbetoan oan 

Harmen Kooistra, de oprjochter fan 

de krite Bodegraven, hie Hans alhiel 

yn de styl fan Harmen in liet 

skreaun. Dat wie mei fjoer en faasje 

songen troch de aonwêzigen. De 

skiednis fan Harmen Kooistra is 

beskreaun troch Ruud Kooistra, in pakesizzer fan Harmen, yn it boek 

“Noordzijde 83; het levensverhaal van Harmen Kooistra, 1890 

Warga tot Bodegraven.” Harmen hat net allinne de krite oprjochte, mar 

skreau 

aktyf yn it sosjale libben fan Boadegraven. 

Foar dit boek ferstjinne Ruud de 

Lit

hannen fan de foarsitter.

De folgjende taspraak wie fan de foarsitter 

fan it FBoU, Jan Bijker

noch in skoft lid west hat fan de krite 

fan Hûs

Rij
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JUBILEUM GEARKOMSTE FAN DE KRITE “FIER FAN HÛS ”, 

e Brug, op 26 maart 2022. 

a gelegenheid fan it 75 - jierrich bestean fan de Krite 

kombineare mei de 

jiergearkomste fan it FBoU. It part 

fan de jubilearjende krite waard 

n feestlike taspraak fan 

Hans Dijk, de foarsitter fan de krite 

degraven. As earbetoan oan 

Harmen Kooistra, de oprjochter fan 

de krite Bodegraven, hie Hans alhiel 

Dat wie mei fjoer en faasje 

De 

is  

beskreaun troch Ruud Kooistra, in pakesizzer fan Harmen, yn it boek 

“Noordzijde 83; het levensverhaal van Harmen Kooistra, 1890 – 1984 van 

Warga tot Bodegraven.” Harmen hat net allinne de krite oprjochte, mar 

skreau ek lieten en gedichten en wie hy hiel 

aktyf yn it sosjale libben fan Boadegraven. 

Foar dit boek ferstjinne Ruud de 

Literatuerpriis fan de Krite “Fier fan Hûs” út 

hannen fan de foarsitter.  

De folgjende taspraak wie fan de foarsitter 

fan it FBoU, Jan Bijkerk. Dy hat sels ek 

noch in skoft lid west hat fan de krite “Fier 

fan Hûs” yn de tiid dat er yn Alphen a / d 

Rijn wenne. It foel him op dat der nei jierren  
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noch net folle feroare is yn de 

gearstalling fan it bestjoer. 

memorearre de kwaliteiten fan

oprjochter fan de Krite Boadegraven mar 

ek de betsjuting fan Klaasje van der 

Meer foar de toanielploech fan de krite.

De lêste taspraken kamen fan de kant fan 

it Iepenbier Bestjoer. De (ynterim) 

boargemaster fan Bodegraven

Mr. F.D. van Heijningen, wie twa da

nei syn start as boargerfaar

troch Hans Dijk doe 't er syn hûn útliet. It foel him doe op dat dizze man 

gjin inkelde frees toande foar syn harder. Yn syn taspraak liet de hear fan

Heijningen him beselskipje troch twa  

Kommissarissen fan de Kening, Arno 

Brok fan Fryslân en Jaap Smit fan Súd-

Hollân. Dy hiene beide in digitale 

speech oanlevere wêryn 't sy, njonken 

lokwinsken oan de krite “Fier fan Hûs”, 

utering joegen oan harren wurdearring 

foar de Fryske taal en kultuer. De hear 

fan Heijningen murk op dat de Friezen 

yn de diaspora gauris wichtige funksjes 

ferfolden yn de mienskip dêr 't hja diel 

fan útmakken.  

It hichtepunt fan de middei wie in optreden fan it “Acta-teäter” út 

Ljouwert mei de foarstelling “It komt wer foar ’t ljocht”. Dêryn helje twa 

pakesizzers fan Klaes Westra, Aeltsje Walsma en Gea Verhaag,

op út in grutte koffer fan pake dy 't se op souder fûn hawwe. Oantinkens 

oan beppe Aaltsje, oan de earste frijerij fan bleue Pieter, tante Tine en 

noch net folle feroare is yn de 

gearstalling fan it bestjoer. Hy 

memorearre de kwaliteiten fan de 

oprjochter fan de Krite Boadegraven mar 

ek de betsjuting fan Klaasje van der 

Meer foar de toanielploech fan de krite. 

De lêste taspraken kamen fan de kant fan 

estjoer. De (ynterim) 

fan Bodegraven-Reeuwijk, 

Mr. F.D. van Heijningen, wie twa dagen 

nei syn start as boargerfaar oansprutsen 

troch Hans Dijk doe 't er syn hûn útliet. It foel him doe op dat dizze man 

gjin inkelde frees toande foar syn harder. Yn syn taspraak liet de hear fan 

teäter” út 

. Dêryn helje twa 

, Aeltsje Walsma en Gea Verhaag, oantinkens 

koffer fan pake dy 't se op souder fûn hawwe. Oantinkens 

an bleue Pieter, tante Tine en  

 

Hans Dijk sleat de middei ôf mei de opmerking: je krije der de triennen 

fan yn de eagen. 

Foar de leafhawwers wie der nei ôfrin noch in mooglikheid om diel te 

nimmen oan in sjinees buffet. In prachtich ein fan in 

Nico Woudstra 

 

 

GEDICHTSJE
Wa't mei bûgde holle

troch it libben giet

sjocht inkeld stjerren

as er tsjin de muorre rint

(Folkert Verbeek)

 

 

Mannich jonkje heart by it soarte bern dêr’t hy 

fan syn ȃlden net mei boartsje mei.
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Hiskje fan de fûgelwacht. 

Nei it skoft wurde de 

froulju yn de seal oan it 

breidzjen set en geane de 

oantinkens fierder oer 

Jakkele Ridder en 

Remmeltsje Spoor, 

Sjoerdsje mei in stik yn de 

kraach, de fleaneangst fan 

pake en beppe en noch 

folle mear.  

jk sleat de middei ôf mei de opmerking: je krije der de triennen 

Foar de leafhawwers wie der nei ôfrin noch in mooglikheid om diel te 

inees buffet. In prachtich ein fan in bjusterbaarlike dei. 

GEDICHTSJE 
Wa't mei bûgde holle 

troch it libben giet 

sjocht inkeld stjerren 

as er tsjin de muorre rint 

(Folkert Verbeek) 

Mannich jonkje heart by it soarte bern dêr’t hy 

ȃlden net mei boartsje mei. 
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FAN DE PONGHALDER, 
De koronatiid lyket foarbij,dus beginne wy 

wat te organisjaerjen,dit kostet jild. 

Derom graach wer de kontribusje betelje.  

Tige tank 

Theo 

 

LIMERICK: DE DAMMER 

In dammer dy 't kaam fan Teroele 

dy wie op in kear op 'e doele. 

De damskiven fleagen 

yn 't rûn foar syn eagen, 

hy mocht ek sa ferhipte graach sjoele. 

(Grytsje Kingma) 

 

 

 

It gewisse is in klok, dy’t by de measte 

minsken altyd efterrint 

 

 

Nijjier  

It nije jier 

Wat sil it bringe ? 

Net wittend 

Gjin sizzen fan. 

En dochs

Moedig 

Hoopvol

Betrouwend 

Dat jier temjitte. 

It gewisse is in klok, dy’t by de measte 

 

 

NIJS FAN DE FRYSKE LÊSGROEP.
Wy binne in groep fan 7 persoanen 

Boadegraven, Waddinxveen en Vianen dy‘t 4 kear yn in winterskoft in 

Frysk boek besprekt. 

 Nei de corona pandemie hawwe wy de tried wer oppakt!

  

“IT IENE HELLET IT OARE ÚT
oan bar 

 

Dizze assojaasjeroman begjint en

te let op skoalle komt, omdat wat er ûnderweis tsjinkomt, him fan it iene 

yn it oare bringt, mar net op skoalle.

En sa komt ek Meindert Bylsma fan it iene op it oare en hy jout syn fisy 

op de maatskippij en it libben op syn eigen orizjinele wize wer. Ryk fan 

taal en mei in iroanyske ûndertoa

ûnder oaren troch it Fryske literê

oan jout. 

De mieningen rûnen nochal wat útelkoar: 

• It begjin fan it boek die my earst wat frjemd oan mar letter krige ik 

mear ynsjoch yn de opbou. 

• It is prachtich moai skreaun, nammentlik sa’t it brein wurket: fa

iene komt it oare. Ik ha geniete fan de assosjaasjes

• It is gjin roman mar in optelsom fan allegearre (koarte) stikjes en 

dêrom sit der foar my  “gjin ferhaal” yn.

• It boek wie de muoite wurdich om lêzen te wurden.

 

Meindert Bijlsma skriuwt ek gedichten

de Fryske skriuwerskalinder fan 1980!

 

 

 

It nije jier  

Wat sil it bringe ?  

Net wittend  

Gjin sizzen fan.  

En dochs   

Moedig  

Hoopvol   

Betrouwend  

Dat jier temjitte.  
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FRYSKE LÊSGROEP. 
Wy binne in groep fan 7 persoanen – 3 froulju en 4 manlju – út Gouda, 

Boadegraven, Waddinxveen en Vianen dy‘t 4 kear yn in winterskoft in 

Nei de corona pandemie hawwe wy de tried wer oppakt! 

IT IENE HELLET IT OARE ÚT” fan Meindert Bijlsma wie it earst 

t en eindiget mei it jonkje Timen, dat gauris 

te let op skoalle komt, omdat wat er ûnderweis tsjinkomt, him fan it iene 

yn it oare bringt, mar net op skoalle. 

En sa komt ek Meindert Bylsma fan it iene op it oare en hy jout syn fisy 

op de maatskippij en it libben op syn eigen orizjinele wize wer. Ryk fan 

taal en mei in iroanyske ûndertoan nimt er de lêzer mei op in noflike reis, 

êre lânskip dêr’t hy sels ek kleur en smaak 

De mieningen rûnen nochal wat útelkoar:  

It begjin fan it boek die my earst wat frjemd oan mar letter krige ik 

 

It is prachtich moai skreaun, nammentlik sa’t it brein wurket: fan it 

iene komt it oare. Ik ha geniete fan de assosjaasjes 

It is gjin roman mar in optelsom fan allegearre (koarte) stikjes en 

dêrom sit der foar my  “gjin ferhaal” yn. 

It boek wie de muoite wurdich om lêzen te wurden. 

Meindert Bijlsma skriuwt ek gedichten. Ien fan de groep helle dat oan út 

de Fryske skriuwerskalinder fan 1980! 
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OFSKIE FAN KRITELEDEN 
Bekend is dat foarsitter Hâns Dijk yn maaie fan dit jier syn frou ferlern 

hat. Yn it foarwurd is hy dêr útgebreid op yn gean. 

In pear wike letter is Mient Lysinga ferstoarn. Hy wenne yn Driebergen. 

De tanktsjint foar syn libben yn de tsjerke yn Waarder op 27 juny is 

bywenne troch fertsjintwurdigers fan ús bestjoer. Mient waard berne yn 

Mûnein (Molenend) yn Tytsjerksteradiel. Mient wie in sympatike man 

dy't praktysk altyd oanwêzich wie op ús kritegearkomsten.

 

 

OFSKIE 

Wêrom krij ik 

by de earste en de bêste 

bewolke jûn oan it ein fan 't jier 

altyd sa'n leech gefoel 

krekt as der immen fuort gien is 

dy't nea werom komt 

en ik fergetten ha 

ôfskie te nimmen 

omdat ik net troch hie 

dat it wier foarby is 

(it jier 2022) 

(Ytsje Hettinga) 
 

 

Jo kinne jaan sûnder leaf te hawwen, mar jo 

kinne nimmen leaf hawwe sûnder te jaan

 

Bekend is dat foarsitter Hâns Dijk yn maaie fan dit jier syn frou ferlern 

Mient Lysinga ferstoarn. Hy wenne yn Driebergen. 

De tanktsjint foar syn libben yn de tsjerke yn Waarder op 27 juny is 

bywenne troch fertsjintwurdigers fan ús bestjoer. Mient waard berne yn 

Mûnein (Molenend) yn Tytsjerksteradiel. Mient wie in sympatike man 

dy't praktysk altyd oanwêzich wie op ús kritegearkomsten. 

Jo kinne jaan sûnder leaf te hawwen, mar jo 

kinne nimmen leaf hawwe sûnder te jaan 

 
LEGAAT FAN MEFROU ZEINSTRA EN IN ÚTSTEL FOAR 
STATUTEN FOAR ÚS KRITE.
In pear moanne lyn waard ús bestjoer tige ferrast troch in berjocht fan de 

notaris út Alphen dat mefrou Zei

mei in legaat. Op útnoeging fan de notaris hat it bestjoer oerlis hân op it 

notariskantoar. Op dat stuit wie noch net dú

gean soe. Wol bliek in dat petear dat ús krite gjin statuten hat en dus gjin 

offisjele fereining is. Us krite ha

notaris hat ús wiist op de mooglike risico's bygeliks fan oansprakelik

en joech ús it advys om hjir doch

wiidweidich oer praat en it einsjebeslút wie dat wy de kriteleden freegje 

om it advys fan de notaris op te folgjen om in offisjele feriening te 

wurden.  

De konsept-statuten binne de ôfronne 

wiken yn oerlis mei de notaris opsteld en 

op de earstkommende gearkomste fan de 

krite kinne dizze besprutsen wurde. Twa 

tredde fan de oanwêzigen moat akkoard 

gean mei dit útstel om een offisjele 

feriening te wurden. Us krite kriget dan 

ek in eigen bankrekkening. It bestjoer 

freget de leden om hjir mei akkoard te 

gean.   

De konsept-statuten wurde meistjoerd 

mei dit kritekrantsje sadat elts lid de 

mooglikheid hat om de ynhâld thús 

sekuer te bestudearjen.  
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LEGAAT FAN MEFROU ZEINSTRA EN IN ÚTSTEL FOAR 
STATUTEN FOAR ÚS KRITE. 

lyn waard ús bestjoer tige ferrast troch in berjocht fan de 

Zeinstra yn har testemint ús krite betocht hie 

mei in legaat. Op útnoeging fan de notaris hat it bestjoer oerlis hân op it 

notariskantoar. Op dat stuit wie noch net dúdlik om hokker bedrach it hjir 

gean soe. Wol bliek in dat petear dat ús krite gjin statuten hat en dus gjin 

 hat sels gjin eigen rekkening by de bank. De 

notaris hat ús wiist op de mooglike risico's bygeliks fan oansprakelikheid 

ochs oandacht oan te jaan. It bestjoer hat hjir 

wiidweidich oer praat en it einsjebeslút wie dat wy de kriteleden freegje 

om it advys fan de notaris op te folgjen om in offisjele feriening te 

statuten binne de ôfronne 

wiken yn oerlis mei de notaris opsteld en 

op de earstkommende gearkomste fan de 

krite kinne dizze besprutsen wurde. Twa 

tredde fan de oanwêzigen moat akkoard 

gean mei dit útstel om een offisjele 

krite kriget dan 

ek in eigen bankrekkening. It bestjoer 

freget de leden om hjir mei akkoard te 

statuten wurde meistjoerd 

mei dit kritekrantsje sadat elts lid de 

mooglikheid hat om de ynhâld thús 
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LIMERICK 
Pieter seach ferwûndere frou fan der Laak 

stean yn de nije banketbakkerssaak. 

Hy sei hiel beret: “hâlde jo fan banket ? 

Us mem sei “jo hawwe gjin smaak”. 

 
 

TIIDKWARTET 
De tiid fljocht as it spoar; 

wy binne 't spoar faak bjuster 

want hjoed wie juster moarn, 

mar moarn is hjoed wer juster. 

 

De tiid giet fierste hurd,

wy hâlde him net by

mar dochs ha wy sa'n nocht

oan tiidferdriuwerij

 

As rint de tiid ek rêd

soms krûpt er sa docht bliken

oan 't wa't hjir dei oan dei

oars neat hat te ferstriken

 

Wy hawwe neat oan tiid,

de dagen flean' foarby,

Och, jou de tiid gjin skuld

dy't fleane binne wy.

(Atze Bosch)

 

De tiid giet fierste hurd, 

wy hâlde him net by 

mar dochs ha wy sa'n nocht 

oan tiidferdriuwerij 

As rint de tiid ek rêd 

soms krûpt er sa docht bliken 

oan 't wa't hjir dei oan dei 

oars neat hat te ferstriken 

oan tiid, 

de dagen flean' foarby, 

Och, jou de tiid gjin skuld 

dy't fleane binne wy. 

) 

 

 

It libben jout je leave, bliere, moaie dagen.

Bytiden stean je dúdlik by it libben yn’e geunst.

As it je goed giet hear je selden immen kleie,

Mar mei droeve dagen omgean dat’s de keunst!
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It libben jout je leave, bliere, moaie dagen. 

Bytiden stean je dúdlik by it libben yn’e geunst. 

As it je goed giet hear je selden immen kleie, 

mei droeve dagen omgean dat’s de keunst! 
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FEESTLIET FOAR DE JUBILEUMFIERING FAN DE
FRYSKE KRITE 'FIER FAN HÛS' OP SNEON 26 MAART 2022

 

Wês wolkom hjir op dizze dei; de flagge dy kin út, 

ús Fryske krite stiet sintraal, wy kinne hjoed foarút 

It jubileum fiere wy fan krite 'Fier fan Hûs', 

want fiif en santich jierren lyn, wie 't wille by de rûs 

 

De Friezen kamen by elkoar, de kofje dy stie klear, 

en mei in stik oranjekoek', frege dy jûn om mear 

Ja, Harmen Kooistra wie de man, dy hat dat doe betocht 

it Fryske liet, it Frysk toaniel, ja, dat hat hy ús brocht 

 

Ruud hat syn pake knap bekreaun, yn Wargea is 't begûn

Yn Boadegraven fûn hy wurk, en sa is 't fierder gien

Ja, pake wie in warber man, hy hat gjin tiid ferlern

want neist dat drokke kritewurk, hie hy ek achttjin bern

 

Hjoed tinke wy oan heit en mem, oan skoalle, jierren lyn

oan pake, beppe en sa mear, al is it lang ferlyn

Wy dreame fan de Aldehou, 't Reaklif yn Gaasterlân,

de Wetterpoarte stiet yn Snits, it strân fan Amelân

 

Wy hâlde fan de Fryske taal en skiednis fan ús folk

en mei de flagge op 'e toer ferdwynt de lêste wolk

De krisis is no echt foarby; de minsken hiene 't swier

mar ek al siet it tige tsjin, wy sykje dochs fertier

 

Wy hoopje op in nije tiid en altyd foar de wyn

wy winskje 't lok foar eltsenien, foar Sjirk en Gjald en Tryn

Noch ienkear sjonge wy hiel lûd, want fiif en santich jier

bestiet de krite 'Fier fan Hûs', wiswrachtich dat is wier!
 

(Hâns Dijk) 

FEESTLIET FOAR DE JUBILEUMFIERING FAN DE 
FRYSKE KRITE 'FIER FAN HÛS' OP SNEON 26 MAART 2022 

Ruud hat syn pake knap bekreaun, yn Wargea is 't begûn 

Yn Boadegraven fûn hy wurk, en sa is 't fierder gien 

Ja, pake wie in warber man, hy hat gjin tiid ferlern 

hie hy ek achttjin bern 

Hjoed tinke wy oan heit en mem, oan skoalle, jierren lyn 

oan pake, beppe en sa mear, al is it lang ferlyn 

Wy dreame fan de Aldehou, 't Reaklif yn Gaasterlân, 

de Wetterpoarte stiet yn Snits, it strân fan Amelân 

ke taal en skiednis fan ús folk 

en mei de flagge op 'e toer ferdwynt de lêste wolk 

De krisis is no echt foarby; de minsken hiene 't swier 

mar ek al siet it tige tsjin, wy sykje dochs fertier 

Wy hoopje op in nije tiid en altyd foar de wyn 

foar eltsenien, foar Sjirk en Gjald en Tryn 

Noch ienkear sjonge wy hiel lûd, want fiif en santich jier 

wiswrachtich dat is wier! 

 

NIJJIERSWINSK

It bestoer fan de Frysk
alle leden hiele noflike Krystdagen en in lokkich 

Nijjier 2023
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NIJJIERSWINSK 
 

 
 

 
ske krite 'Fier fan hûs' winsket 

alle leden hiele noflike Krystdagen en in lokkich 
Nijjier 2023 

 

 



 

K ALINDER 202

Sneon 21 jannewaris 

2023; 14:30 oere 

Nijjiersgearkomste mei 

snert. Mei

Sietske Ypenga

Harns  

ALINDER 2023 

gearkomste mei 

Meisprekker is 

Sietske Ypenga-Keulen út 

Seal “ 't Centrum” 

Willemstraat 15, 

Bodegraven 

(tsjinoer it Evertshûs) 

 

 

 

 


