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Friezedei 2018 

Bêste minsken.  12 maart 2018 komt no al hiel tichteby. Graach opjaan foar 

dizze datum! It Frysk Boun om Utens hat in moai programma gearstald foar de 

Friezedei 2018 op 14 april. It Boun bestiet dan 95 jier. Sjoch de ynfo. 

Lit ek efkes oan Hans Dijk witte oft jo plannen hawwe om nei Ljouwert te gean. 

Dan kinne we sjen hoefolle der meigean en oft der meielkoar reizige wurde kin. 
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FAN DE FOARSITTER,  

 

Sakrekt hearde ik it waarberjocht. It liket der op 

dat we oer in pear dagen op redens steane. Dat 

soe moai wêze want de jongerein is der sa 

stadichoan wol oan ta. Henny en ik hawwe 

teminsten twa jongens dy't steane te popeljen om 

de baan op te gean en strakjes misskien de 

Alvestêdentocht te riden. Of soe der wer nea fan 

komme? We witte it net. We witte allinne dat de 

gemiddelde temperatuer omheech giet. Dus we moatte wachtsje. Mar ja, tusken 

1963 en 1985 hawwe we ek in hiele tiid wachtsje moatten. Je witte it noait! It 

kin noch altyd. As je wat âlder wurde hawwe je de oanstriid om te tinken dat it 

eartiids allegearre better wie. De minsken hiene minder easken. De bern op 

skoalle wiene makliker yn 'e omgong. Mei de auto stiene je minder faak yn 'e 

file. It ferienigingslibben bloeide. En winters frear it hurder. Mar wie dat no echt 

sa? Stie de wrâld der better foar doe wy jong wiene? As we der oer nijtinke, is it 

mar de fraach. Fansels, wat dat oangiet kin je in hiele tiid filosofearje. Mar wêr't 

we it oer iens wêze sille, is dat de tiden feroarje. Dat hat altyd sa west en dat sil 

ek wol sa bliuwe. En wêr't it op út rint witte we net. Wurdt it noch drokker op 'e 

dyk? Giet de seespegel noch folle mear omheech? We moatte it ôfwachtsje. En 

yntusken pakke we de saken op wêr't we foar ynhierd binne. Wy sette ús yn foar 

de Fryske krite. Wy hâlde der fan om oandacht te jaan oan de Fryske taal, de 

Fryske kultuer, de Fryske skiednis, it Fryske liet, esfh. En wêrom dogge wy dat? 

Dat dogge we omdat we ús ferbûn fiele mei ús Fryske ôfkomst. En dan komme 

wy by elkoar om mei syn allen Fryske ferskes te sjongen en om nei in toanielstik 

yn de Fryske taal te sjen. En dat jout in bepaald gefoel. Dat gefoel dêr snappe 

oare minsken faaks neat fan. Dy kinne harren dat net foarstelle. Noch sterker: 

sommige minsken wize dat ôf. Dy minsken fine it mar gek dat wy jûnen 

organisearje fan de Fryske krite. Dat is faaks ek hiel dreech út te lizzen. Ik ha dêr 

ris in kear wat fan meimakke. Jierren lyn joech ik Fryske yn it Evertshûs. Der 

wiene 16 kursisten. Elk hie sa syn eigen arguminten om de Fryske les te folgjen. 

Op de fraach wêrom je sa'n kursus folgje. sei in man: 'Ik ha bernsbern yn Fryslân  
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en dêr wol ik in bytsje Frysk mei prate kinne'. Sjoch, dêr hawwe it. Yn dy pear 

wurden komt in lyts stikje fan dat djippe gefoel nei boppe. It hat te meitsjen mei 

it skriemende ferlet fan in minske om kontakt te meitsjen mei in oar dy't ticht by 

him stiet. 

Oant op de kritejûnen, 

Hâns Dijk                              

 

 

FRIEZEDEI, SNEON 14 APRIL 2018 

 

 

Utnûging 
wannear: Sneon 14 april 2018 

wêr: De Kommisjeseal yn it Provinsjehûs te Ljouwert 

wat is dêr dan: Algemiene Ledegearkomst en  

Friezedei 
 

It is no sa stadichoan tiid om alle Friezen om utens, dy’t lid fan in Fryske Krite 

binne, mar ek de e-mailstipers fan it Boun op ‘e hichte te bringen fan it 

programma fan dy dei. 

Moarns fanôf 10.00 oere gean de doarren fan it Provinsjehûs iepen en binne 

fertsjintwurdigers fan Kriten wolkom foar de ynrin. Kofje en oranjekoeke stean 

klear en om 10.30 oere iepenet de foarsitter de AG. It wurdt in saaklik, koarte 

AG dy’t om 12.00 oere ôfrint. 

Dan krije de oanwêzigen in lunsj yn it restaurant fan it Provinsjehûs en wurdt de 

seal ree makke foar de Friezedei. De leden dy’t allinnich op de middei nei de  
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Friezedei komme wolle, kinne ek mei dwaan oan de lunsj. In koarte rûnleiding 

nei de Steateseal is dan ek mooglik. 

Om 13.00 oere wurdt de Friezedei iepene troch ús foarsitter. Nei it sjongen fan it 

Frysk Folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de Kommissaris fan de 

Kening yn Fryslân, dhr. A. Brok it wurd en hjit ús Friezen om Utens wolkom yn 

it Provinsjehûs fan Fryslân. 

Friezedei – dei om inoar te moetsjen en te 

fermeitsjen. 
Yn de middei kin in soad sein en dien wurde, mar der is ek tiid foar 

ferdivedaasje: 

➢ In rûnlieding yn de âld-finzenis Blokhúspoarte en/of …. 

➢ In rûnrit troch de stêd Ljouwert mei in toeristetreintsje, mar ek  ….. 

➢ In trochrinnende dia-presintaasje oer de skiednis fan Friezedagen fan it Boun  

stean op it programma.  

➢ As kers op ‘e taart hawwe wy in ferrassing foar jimme – yn Fryslân 

wrâldferneamd, mar dêr bûten sa stadichoan ek mear as – Jelmar Hoekstra en 

Fokke Plantinga, better bekend as HYMPHAMP komme mei twa muzikanten! 

Dat belooft noch wat! 

Foar dizze gelegenheid komme 4 sjongkoaren fan de kriten Boadegraven, 

Lelystâd, Swol en Twente nei Ljouwert om foar jimme te sjongen. 

 

Foar neat giet de sinne op……. 

Fansels hope wy, dat dy sinne de 14e april folop skine sil yn Ljouwert, mar dat 

hawwe wy net yn ‘e hân! Wat wy wol yn ‘e hân hâlde wolle, binne de kosten 

foar dy dei… 

It Provinsjehûs jout ús dy dei ûnderdak en dat kostet ús neat!  Geweldich! 

Mar it iten, de konsumpsjes en de ferdivedaasje kostje wol wat: 

Wa’t nei de AG komt, mei-ite en dêrnei de Friezedei-middei meimeitsje wol, 

freegje wy  € 30,00 – wa’t allinnich de middei meimakket en tusken de middei 

ek mei-ite wol: ek € 30,00. 

Wa’t net mei yt, betellet € 17,50. De kosten foar de AG yn it moarnskoft binne 

foar it Boun en allyk sa it wolkomsbakje kofje/tee mei oranjekoeke. 
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Wy wolle graach foar 12 maart 2018 witte hoefolle minsken 

nei Ljouwert komme en wêr’t sy oan meidwaan wolle. 

 

It jild moat oermakke wurde nei:  de ponghâlder Jan Vogel fan 

it Frysk Boun om Utens te Hoarn op IBAN:  

NL94 INGB 0 0003 200 77 

mei fermelding fan: 

• AG/Friezedei 2018 

• Namme(n) 

• Wêr’t men oan meidwaan wol: 

- AG 

- Lunsj 

- allinnich middeis Friezedei 

- Blokhúspoarte 

- Treintsje 

 

Wy hawwe der no al sin oan! Jim ek? 
 

Freonlike groetnis, 
 

út namme fan de tariedingskommisje Friezedei 2018 

Kees van der Beek, skriuwer fan it Frysk Boun om Utens 

e-mailadres: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl 

Sjoch foar de details fan de Friezedei ek op de webside fan it FBoU: 

www.fryskbutenfryslan.frl 

 

N.B.  As it jild op ús rekken stoart is, dan lizze dy dei by de yngong de 

tagongskaart en konsumpsjebonnen yn in slûf foar jimme klear mei it 

Programmaboekje-op-namme. 

 

 

mailto:skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
http://www.fryskbutenfryslan.frl/


5 

 

SNEONTEJÛN 24 MAART 2018 IT OPTREDEN FAN  

Toanielselskip     FLEURICH FIERDER   Fan Jobbegea 

 

In (k)luchtig blijspul skreaun en regissearre troch Tjalke Stoelwinder hjit: 

Prins Willem Salamander De Twadde 

 

Ynhâld: Yn dieretún Villa Zebra 

wurdt troch klusjesman Siebe 

Snoek hurd wurke oan it nije 

ûnderkommen fan de apen. De 

iepening fan it nije ferbliuw moat 

fansels in grut spektakel wurde. 

De direktrise fan de Liuwekûle 

docht der dan ek fan alles oan om 

dat slagje te litten. Want neist wat 

Bekinde Friezen hat se sels de 

Prins útnoege om dizze iepening 

te ferjochtsjen. Sekretaresse Lena 

Lepelaar fynt it hielendal 

geweldich dat de Prins no ris by 

har op it wurk komt. Se is 

nammentlik stapelgek fan him en rint al jierren efter him oan. 

Spitigernôch mankearret der noch al wat oan it “riden en farren” fan de dieretún. 

Komt it wol goed mei dy ôfkeurde Drint Gijs Gans, hokker no de biste dokter 

fan Villa Zebra is? En is elke besiker no wol sa bliid mei de altyd segriniche 

kaartferkeapster Nel Nachtegaal hokker sawat yn har hokje fêst ruske is? Mar ja, 

bisten prate mei harren eagen faak ferstandiger dan minsken mei de mûle, en 

litte we it dêr dan ek mar op hâlde. Uteins komt fansels de aap wol út de 

mouwe……. of soe der dan dochs earne oar wei komme?????? 

 

Plak: Dienstencentrum Rijngaarde,           Rijngaarde 1, Bodegraven. 

Oanfang: 19.30 oere. Seal iepen om 19.00 oere. 

Tagong: leden € 15,--, oaren €17,50. 
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Kaarten reservearje by: e-mail: tinibroere@kpnmail.nl of tel. 0172-615129.  
Se lizze dan klear by de yngong. Ek oan de seal te keap.  
 

 

DE NIJJIERSGEARKOMSTE OP 20 JANNEWARIS 2018 

 

We begûnen middeis om 16.00 oere mei in drankje op kosten fan ús ponghâlder. 

Sa'n earste kritejûne yn it nije jier is dochs altyd hiel apart. Op sa'n momint besef  

 

je dat der wer in jier foarby is en dat der wer in nije tiid foar ús stiet. Wat sil der 

allegearre barre yn de kommende tiid? Efkes freegje wy ús dat ôf. Wy winskje 

elkoaren in lokkich nij jier maar we hawwe gjin idee wat der allegearre komme 

kin. Wy hawwe yn dizze gearkomste tocht oan de minsken dy't yn 2017 

ferstoarn binne. Wy hawwe tocht oan de siken, sa as oan Sybren Nauta dy't 

jierren lang foar de snert soarge hat mar no net op de nijjiersgearkomste komme 

kin. Sybren wie der oars altyd. Sybren hat jierren lyn noch meispile yn de 

toanielploech en altyd hawwe we in protte wille hân. En no moat er ûntbrekke. 

Wat spitich. Wy hawwe de hope útsprutsen dat er wer opknappe mei en de 

folgjende kear wer oanwêzich wêze sil. En dat winskje wy syn frou Emily ek ta 

en de bern en de hiele famylje. 

Nei it sjongen fan it nijjiersliet begûn dan it programma. En dat wie dit kear in 

DVD mei de Feteranen. Eins is it in toanielstik fan twa minsken, twa hiele 

betûfte spilers mei de nammen Freark Smink en Joop Wittermans. Beide hawwe 

jierrenlang by Tryater spile.  

It wie dit kear gjin blijspul. De foarstelling gie oer de betinkingen sa as dy elk 

jier hâlden wurde. It binne de betinkingen fan de deaden dy't fallen binne yn de 

twadde wrâldkriich en oer de oarloch yn Inje. De beide Feteranen binne by dizze 

betinkingen altyd presint. Se hawwe it yn dy tiid dreech hân. Se hawwe maten 

ferlern en sels mear as ien kear de dea yn de eagen sjoen. Faaks hawwe se in 

trauma opron. En dat betsjut nachts min sliepe wekker skrikke mei 

eangstdreamen.  

De iene spiler wie 40 jier ûnderwizer west en de oare boer. Nei it wurkseme 

libben binne se no beide mei pensjoen. Mar just no komme dy bylden fan  

DE TOANIELPLOEG 

mailto:tinibroere@kpnmail.nl
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eartiids nei boppen. Yn harren hert binne se noch stees soldaat. It binne lykwols 

mannen op leeftyd mar se komme der net ûnder út. Se binne slachtoffer fan it 

ferline. De oarlochstiid kinne se nea ferjitte. Se komme der net los fan. 

Wat tige oansloech yn dizze presintaasje wie it feit dat praktysk yn elke famylje 

minsken binne dy't dy tiden meimakke hawwe. Bysûnder is fierder dat der hast 

net oer praat waard. Pakes en omkes, se hâlden harren stil. Mar dit kear kaam 

der wat nei bûten. Der kaam wat nei bûten oer dy tsjustere tiid fan de Dútse 

besetting en de oarloch yn Inje mei alle gefolgen. 

 

 

TWA HOMEIEPEALLEN 

 

Twa homeiepeallen                    

sûnder hikke 

noegje ta fjildûnder syk 

 

frjemde fûgels lykwols 

keare my op 

 

TAGONG FERBEAN 

(Geke Houwer) 

 

 

YN ‘E KUNDE KOMME MEI ELEONORE EN HANS JONKEREN 

 

Goeie allegearre, 

Op fersyk stelle wy ús efkes foar: Ik bin de Friezinne Eleonore I.C. Bokma (net 

die fan de jenever) en trout mei Hans Jonkeren, berne yn Amsterdam. Hy is 

opgroeid yn De Haach en hat studearre yn Grins, mar toch Feyenoord-fan. Ik bin 

berne yn Ljouwert, sawat 70 jier lyn. De langste tiid ha ik wenne op it hoekje 

Spanjaardslaan en Paul Krugerstraat, tichte- by Ringerspark en it Diakonesse 

Sikehûs dat no in flatgebouw is, wer ús mem (een echte Pander út de Wâlden) 

noch in tal jierren wenne hat.  
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Nei de legere skoalle (op Teleman II) ha ik 

û.o. de kappersvak-skoalle dien en ek wurke 

by kapsalon v.h. de Jong op ‘e Nij-stêd. Nei 

wat omdoarmjen fia Snits, Assen en Grins 

wenje wy alwer 40 jier yn Alphen a.d. Rijn. 

Hjir hie ik myn eigen kapsalonsje. Oplieding: 

Mavo en VOS. Wy ha in soan, 48 jier jong, 

argeolooch en op dit stuit 

konservator/behearder fan in museum. 

Boppesteande as “begjin fan it foarstellen”. 

Tidens de kommende gearkomsten is der fêst 

genoch gelegenheid om fierder by te praten. 

Eleonore en Hans Jonkeren. 

(foto makke tidens de nijjiersgearkomste jan. 

2018) 

 

 

 

DEBÚT FAN SKRIUWER JAN BURUMA 

 

Us kritelid Jan Buruma hat oan de ein fan 2017, 

nei twa jier fan tarieding, syn debút misdied 

roman “Bulgaars Labyrint” útbrocht. De 

oanlieding foar de misdied roman is it begean fan 

de Bulgaarse Paraplumoard die yn 1978 it libben 

kostet oan skriuwer/sjoernalist Georgi Markov. 

Hy wie yn ferbân mei it kommunistyske rezjym 

útwiekt nei Londen. Jan Buruma hat dit feit brûkt 

as motyf foar syn boek. Hy hat him yn ‘e saak 

ferdjippe troch literatuerstúdzje, yntervieuws en 

besyk oan de stêden Londen, Sofia en 

Kopenhage.  
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De moard foarmet it feitendiel fan it boek en dêrneist hat de skriuwer in 

spannend ferhaal betocht rûnom de fraach: “Wa hat offisjeel opdracht jûn ta de 

moard?”.  

De headpersoan, de eksintryke Professor Von Falkensteyn, giet op syk nei it 

dokumint dat hjiroer útslútsel jaan kin. Hy docht dat yn gearwurking mei in 

meiwurkster fan it Bulgaars Steatsargyf mar dan rint hy tsjin in groep 

tsjinstanners oan en dan gebeure der spannende en yntrigearjende dingen… 

De paperback kostet € 18,50 en is yn ‘e boekwinkel te keap. 

Op 10 maart 2018 presintearjet Jan syn boek by:  

The Readshop Express Karssen, Wilhelminastraat 1, 2411 CW, Bodegraven. 

Jan set syn hântekening dan yn it boek dat jo der keapje tusken 17.00 en 18.00 

oere. 

 

 

PAULUS JAKJE 

 

In histoarysk ferhaal optekene troch Jangerben 

Paulus Jakje wie yn de tritiger jierren in bekend figuer yn Jobbegea of – wat doe 

mear sein waard – ‘de Kompenije’. Hy stie ynskreaun as grûnwurker, mar dat  

 

10 

 

berop hat er net safolle útoefene. Syn bekendheid hat er krige troch dat er faak 

my syn harmoanika ûnderweis wie. Syn echte namme wie Paulus Blaauw, mar 

der wiene net folle dy’t dat wisten. Hoe’t er oan de namme Jakje kommen is, 

rinne de mieningen oer útinoar. It soe wêze kinne dat er faak Kortjakje spile, 

mar ek trochdat er in nuver jaske oan hie. Paulus wie berne op 22 maaie 1877 te 

Jobbegea en is ferstoarn op 21 maart 1944 yn Nijhoarne oan longûntstekking. 

Hy wie in soan fan Tjalke Blaauw en Grietje Jonker. Tjalke moat syn 

efternamme feroare hawwe fan Brouwer nei Blaauw, om’t er faak post krige dy’t 

foar syn broer ornearre wie. Dat wie dan gâns in ein rinnen en dêr hie er syn 

nocht fan en sa moat er doe de namme feroare hawwe. 

Paulus hat twa kear troud west. Yn 1903 mei Willemke Jonker; út dat houlik 

waard ien soan berne, Tjalke, dy is doe’t er trije jier wie ferstoarn en in jier letter 

ferstoar Willemke. Nei in pear jier is er opnij troud mei Berendina Drent. Dy hie 

in dochter, Dina Fokkema. Dat houlik hat trettjin jier duorre en is yn 1928 

ûntbûn. It ferhaal giet dat Berendina eltse dei nei kafee Haveman gie om in 

healtsje. 

 In poaske letter moat er Ytsje Blaauwbroek moete hawwe by plysje Post oan de 

Gordyksterwei yn Jobbegea. Hja hie húshâldster west by in man oan de Singel. 

Dy hie har fuortstjoerd en doe hie hja dus gjin ûnderkommen mear. “Dan wol ik 

it wol mei har besykje”, moat Paulus doe sein ha en sa is Ytsje by Paulus 

kommen yn de klinte tusken de Belgyske en de Wolter Jagerswyk. 

Yn 1937 hat de gemeente harren klinte yn de brân stutsen om’t er fol ûngedierte 

siet. Hja binne doe ferfearn nei in húske yn Nijhoarne by de iisbaan. Dy wie 

doedetiids oan de noardkant fan de Skoatterlânskewei, in reed neist Brouwer 

dy’t dêr no in autohannel hat. Dat wie doe in trochgeande reed nei de 

Skoatterlânskefeart. Paulus en Ytsje krigen tegearre trije bern, Tjalke, Grietje en 

Willemke, dy’t allegearre op Ytsje har namme stiene; dat kaam om’t hja net 

skieden wie fan har foarige man, dy’t tafallich ek Blaauw as efternamme hie. 

Paulus wie, sa’t de measte minsken dy’t by de streek wiene, in fleurich en 

kleurich man. Hy hie net in wiidweidige wurklist wat syn ferskes oanbelanget, 

mar by in soad minsken dêr’t er by de doar kaam wist er wol oan watfoar kant se 

stiene. As er bygelyks by de dûmny of by tsjerkske minsken kaam, spile er ‘Er 

ruist langs de wolken’ en by in sosjalist ‘De ynternasjonale’ en oars ‘Hittepetit’. 
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 No sil dat lêste ferske in soad minsken net sa folle sizze, mar dat wie yn de 

tritiger jierren in hit fan Willy Derby. Sa gau as er syn spilerslean bard hie sei er  

tankewol en makke er rjochtsomkeard en rûn er spyljendewei it paadsje del nei 

de dyk. As er by de streek wie mei syn harmoanika en der wiene guon dy’t op 

dat stuit gjin ferlet fan him hiene, tikken se op it rút en gie er it paadsje foarby. 

By guon minsken kaam it wolris foar dat er om itenstiid by de doar kaam en dan 

lieten se him byskowe oan tafel, sadat er mei-ite koe. Sa moat it ek wol bard 

wêze dat as se dêr brune beanne krigen, hy it spek neist it board lei. As de 

minsken dan fregen wêrom’t er dat die, sei er: “Ik ha thús trije berntsjes en dy 

krije hast gjin sêd, dat ik kin it 

net troch de strôt krije.” Faak 

krige er dan wol in stik spek mei 

nei hûs. Yn it lêst fan de tritiger 

jierren, de saneamde 

krisisjierren, wie it skrabjen om 

’e kant. Ien fan de bern fertelde 

dat der doe lokkich guon 

minsken wiene dy’t harren 

tagedien wiene. Sokke minsken 

mei hert foar in oar meie neffens 

myn oardiel bêst wol neamd 

wurde. De frou fan bakker De 

Glee bygelyks, dy’t derfoar 

soarge dat hja bôle meikrigen op 

in skoalreiske nei It Wâld ta, 

mar ek op oare mominten waard 

harren wol wat tatreaun. En 

bygelyks Jelle Nijenhuis, dy’t op 

in oare wize om harren tocht. 

Oan de dominy fan de herfoarme 

tsjerke, Pijnacker-Hordijk, dêr’t 

de bern op de sneinsskoalle 

giene, hiene hja goede  
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oantinkens. 

De lêste jierren foar syn ferstjerren moat er noch yn de wurkferskaffing wurke 

ha. Dêr waard him de hân in bytsje boppe de holle holden. Hy die mear wat 

hantlangjen. Hy hie dan in âld PTT-broek oan mei in reade bys. Dat wie doe 

boppe de 23ste wyk yn Hoarnstersweach. Der moat er doe ek wol stiennen 

sammele ha foar Jan Popping út Easterwâlde, in amateur archeolooch. 

Doe’t Paulus ferstoarn is, binne Ytsje en har trije bern nei Nieuw Friesburg 

rekke op it Hearrenfean. De bern binne doe letter ôfsûnderlik by pleechâlden 

grutbrocht.  

Op de tredde slûs yn Jobbegea is in stânbyld foar him oprjochte en it 

trekharmoanikaorkest út Jobbegea hat de namme Paulus Jakje. 

 

 

KNOTWYLCH 

 
 

Dyn basten jas is skier en feal 

By eltse wynfleach moasto stinne 

Dyn takjes bin noch lyts en keal 

Yn ‘e skrutene, meagere maitiidssinne Stânbyld Paulus Jakje yn Jobbegea 
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Ferwoeksen bist, wat skean en bryk 

Teistere troch al dy jierren 

Dreamst fan ferleine romantyk?  

Of bist al dwaande ôf te stjerren? 

Mar sjoch, ynienen ha ik ûntdutsen 

Do krigest wer in blêdetoai 

Der komme in sudewyn oanstrutsen 

Dy jout in kroan dy rinsk en moai. 

 

(Anneke v.d. Woud-Reiding). 

 

 

IT HEARRENFEAN 

 

De ynwenners fan de gemeente It Hearrenfean binne fan betinken dat de 

gemeente te Nederlânsktalich is. Der soe folle mear romte komme moatte foar it 

Frysk. Dat docht bliken út in ûndersyk 

dat de gemeente útfiere litten hat. De 

eigen amtners wolle ek graach mear 

romte foar it Frysk. 

Yn de gemeenterie wurdt hast allinne 

mar Nederlânsk praat. Dêr is gjin reden 

foar, Frysktaligen hawwe it rjocht om 

it Frysk te brûken, mar de kultuer is 

der net neffens. 

Alle amtners fan de gemeente fersteane 

it Frysk, twa tredde praat de taal en in fearn kin it Frysk skriuwe. Dochs wurdt it 

Frysk amper brûkt yn de amtlike organisaasje. De amtners soene dat wol oars 

hawwe wolle. 

De gemeente en de provinsje ynvestearje de kommende jierren yn kursussen foar 

amtners en yn it oersetten fan teksten yn de Fryske taal. De Fryske taal moat as  

“kâns” sjoen wurde, sa skriuwt it kolleezje fan boargemaster en wethâlders yn de 

nota: FIERDER MEI FRYSK. 
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OER IN KO 

 

By in boer yn ‘e Houtigehage 

Krige in ko lêst fan ‘e mage. 

Soks is fansels net al te bêst, 

En jout it bist in hiel soad lêst. 

It wie ien fan syn bêste bisten, 

’n Fjirdkealsko mei geve listen. 

Sa’n ûngemak kin men net keare, 

Dus wêrom langer spekuleare? 

In boer stiet noed foar skiep en kij, 

Dan mat der gau in fee-arts by. 

“De ko hat skerp yn”, sei de man, 

“Der komt in operaasje fan”. 

Handoek en wetter, elts holp mei, 

Soks jout in hiele fleanderij. 

 

Hy is doe oan it snijen gien, 

Hy hie soks wol ris faker dien. 

Hy fûn it skerp al ridlik gau. 

’t Wie it ierpelmeske fan ‘e frou. 

Se miste it ding en hie al socht, 

Mar yn in ko! Wa hie dát tocht? 

Sa wie ’t in hiele argewaasje, 

Mar ’t waard in slagge operaasje. 

’t Gie ’t bist noch wol wat oer de lea, 

Mar de boer wie bliid, hy hie gjin skea. 

En sei: “Dit  ha we mei elkoarren dien, 

Sa moast it yn ’t libben faker gean. 

Dit wie perfoarst gjin spekulaasje, 

Foar my wie dit “Ko-öperaasje!”. 

 

Doeke Miedema (ynstjoerd troch Gré Kamerling). 
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GEARSTALLING  FAN  IT  BESTJOER 

 

Foarsitter H. Dijk Raadhuisplein 33, 2411 BD 

Boadegraven till.0172-613143; 

E: hanshenny.dijk@ziggo.nl 

Ponghâlder 

en 

 2de Foarsitter 

T. Schiere Buitenkerk 64, 2411 PC 

Boadegraven  till. 0172-612455; 

E: z.schiere@kpnplanet.nl 

Skriuwer T. Broere-

Tiesinga 

Raaigras 22, 2411 BW 

Boadegraven till. 0172-615129; 

E: tinibroere@kpnmail.nl  

2de Skriuwer 

en redaksje 

N. Woudstra Ronsseweg 3-105, 2803 ZA 

Gouda till. 0182-532886; 

E: nicowoudstra@planet.nl 

Leden E. Nauta-

Vrieswijk 

Koninginneweg 113, 2411 XM 

Boadegraven. Till. 0172-614757 

+ Sjongkoar G. Sprokkerieft- 

     de Boer 

Eendrachtsweg 12, 2411 VL 

Boadegraven till. 0172-611133; 

E: gsprokkerieft@casema.nl 

 A.Schiere-Bouma (sjoch ponghâlder) 

 K. de Vries-Suurd Herbarenerf 30, 2743 HA 

Waddinxveen till. 0182-613842; 

E: klaasjesuurd@hotmail.com  

   

Boekeferkeap J. Larooi Ronsseweg 40, 2803 ZM 

Gouda till. 0182-535563; 

E: hjlarooi39@gmail.com 

Toaniel P. Westdijk Het Spoor 20, 3994 AK Houten 

till. 030-2318224; 

E: pcwestdijk@planet.nl 

Earelid 

 

Klaasje van der Meer 

Kontribúsje  € 8,50 de persoan  

oermeitsje op banknûmmer NL 23 RABO 0308 879 651  

 

Der binne noch leden die de kontribusje fan dit jier (2017-2018) net 

betelle hawwe; graach efkes dwaan. 

mailto:hanshenny.dijk@ziggo.nl
mailto:z.schiere@kpnplanet.nl
mailto:tinibroere@kpnmail.nl
mailto:nicowoudstra@planet.nl
mailto:gsprokkerieft@casema.nl
mailto:klaasjesuurd@hotmail.com
mailto:hjlarooi39@gmail.com
mailto:pcwestdijk@planet.nl
https://nl.pinterest.com/pin/741264419891576180/


De Feteranen
20 jannewaris 2018

 

Snert ite en boeken keapje
20 jannewaris 2018

 


