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FAN DE FOARSITTER, 
 

It is in minne tiid. It is in drege 

tiid. Wat moat der fan dizze wrâld 

telâne komme. It is net alinne ús 

lân of allinne mar Europa, oh nee, 

it is sa stadichoan oeral. Hoe 

moat it yn de lannen wêr't de 

problemen al sa grut wiene. Hoe 

moat it yn dy lannen wêr't al rûzje 

en konflikten wiene. 100 jier lyn hiene we de Spaanske gryp. Net ien fan 

ús hat dat meimakke mar de ferhalen binne der wol. It kaam foar dat 

minsken moarns sûn fan bed kamen en jûns stoarn wiene. Tûzenden binne 

it slachtoffer wurden, foaral minsken tusken de 20 en de 40 jier. We 

hawwe eartiids op skoalle leard oer de pest, foaral yn de midsieuwen. En 

dan de goalera yn de 16-de en 17-de ieu. It oantal slachtoffers wie grut. 

No is it jierrenlang goed gien. Dokters en sikenhúzen losse it wol op, 

tinke we. We fine it allegearre hiel gewoan. Mar oh wee! As alles goed 

giet en wy hawwe de wyn yn 'e rêch, dan tinke we mar dat dat allegearre 

de regel is. Mar dan ynienen is it mis. Skoallen ticht, restaurants ticht, 

tsjerken ticht, ensfh. Eltsenien moat sa folle mooglik thús bliuwe. Gjin 

besite mear. Eins ek gjin bern of bernsber oer de flier. Afstân hâlde, dat is 

de opdracht. Mar hoe moat je dit folhâlde.  

Op it stuit wêrop ik dit skriuw gie it in skoftsje de goede kant út. De bern 

koene wer nei skoalle en we koene wer in bytsje minsken freegje ris efkes 

lâns te kommen foar in praatsje. Mar sûnt in pear dagen giet it wer de 

ferkeare kant út. It oantal besmettingen giet wer omheech. Op 'e nij wurdt 

de takomst wer donkerder en ûnsekerder.  

Foar ús Fryske krite is it in dúdlike saak. Earst moat der in faksin komme 

foardat we wer by elkoar komme. It bestjoer fan ús krite nimt gjin inkel 

risiko. De measten fan ús heare by de kwetsbere populaasje. Dêrom hâlde 

wy ús oan de regels en we binne fersichtich.     

Minsken, ik winskje eltsenien sterkte om dizze minne tiid troch te 

kommen. Der wurdt hiel wat fan ús frege, mar we hawwe gjin kar. It  
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koronafirus moat earst de wrâld út. Foaral foar de âldere minsken dy't al 

faak allinne sitte, is it ekstra swier. Mar we moatte der trochhinne en we 

hoopje dat der wer in momint komt dat we elkoaren de hân jaan kinne en 

elkoar wer yn de eagen sjen kinne. Hâld moed! 

Oant sjen, mar we witte net hoenear, 

 

Hâns Dijk 

 

 

MEIDIELING FAN IT BESTJOER 
 

It bestjoer is op 23 septimber 2020 byinoar west. Wy hawwe konstatearre 

dat de problemen mei it corona-firus noch lang net oer binne. Sterker 

noch, de lêste dagen is it oantal besmettingen noch tanaam en it regear hat 

de maatregels ferskerpje moatten. 

Us bestjoer hat dêrom besletten om foarearst gjin kritegearkomsten mear 

te organisearjen. It bestjoer wol gjin inkel risiko nimme. Earst moat it 

hielendal feilich wêze. Ek de nijjiersgearkomste en de tsjerketsjint yn 

2021 binne ynearsten trochhelle. 

Wol freget it bestjoer eltsenien om feroaringen yn de persoanlike 

omstandichheden sa as  ferhúzingen en sykte troch te jaan oan de 

skriuwster of in oar bestjoerslid, sadat it bestjoer op 'e hichte bliuwt fan it 

reilen en seilen fan de kriteleden.    

 

It bestjoer  
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MINNE DEI 
 

Neat wat my hjoed goed slagje wol, 

‘k sit oeral yn betize. 

Want och, myn holle sit sa fol, 

ik fiel my in ferliezer. 

 

 

Neat wat yn my in útwei fynt, 

’t sit fêst, it bliuwt mar sitten. 

Dy tinzen binne sa’t it skynt 

net maklik los te litten. 

 
Neat wat ik noch betinke kin, 

ik lit my mar wat driuwe, 

’t Is krekt oft ik mysels net bin, 

ik kin it hast net leauwe. 

 

 

Neat wat my hjoed út hannen komt, 

ik sit mar wat te sitten. 

Ik sil mar eins in eintsje om 

ik soe it oars net witte. 

 
Sa rin ik hjir no bûtendoar, 

ik waai wer skjin fan binnen. 

In frisse noas, dat fielt al oars, 

it docht my goed, dat rinnen. 

 

 

Niiskrekt hie ik alhiel gjin moed, 

ik koe it nearne fine. 

No fiel ik my wer sterk en goed, 

de sinne kin wer skine! 

 
Beret pak ik de tried wer op, 

ik meitsje koarte metten. 

Net langer min, net langer slop, 

dy sleauwens is fergetten…. 

 

Grietsje Kingma út Tûzen Dagen 
 

 

JIERFERSLACH 2019-2020 FAN DE KRITE “FIER FAN HÛS” 
BOADEGRAVEN E.0. 
 
Oersjoch programma winterskoft 2019-2020: 
 
Sneon 12 oktober 2019 Alg. Ledegearkomste, bôlebuffet en lêzing  

dr. Alpita de Jong 
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Sneon 23 novimber 2019 Marijke Griek: Klaaidracht Hylpen en 

Hylpener folksferhalen 

Sneon 25 jannewaris 2020 Nijjiersgearkomste, snert en kwis Gerrita 

Otten-Onrust 

Sneon 28 maart 2020 muzykgroep “Wiltsje fan Peazens” 

 
Sneon 12 oktober: Alg. Ledegearkomste mei lêzing fan Alpita de Jong 
• Om’t de Ichthustsjerke ferbouwt wurdt, kin de Ledegearkomste hjir 

net plak fine mar hâlde wy de gearkomste yn ’t Centrum, 

Willemstraat 15, Boadegraven. 

• We binne tige bliid dat Hâns nei syn sykte wer it foarsitterskip fan 

Klaasje oernimme kin. Mar seit Hâns ûnder tank: se wie in poerbêste 

ferfanger! 

• Yn it Kritekrantsje fan desimber 2019 stjit it útwreide ferslach fan de 

gearkomste te lêzen mar in pear puntsjes hjirút nim ik nog efkes oer: 

• De leden wurde âlder en geane jûns leafer net fan hús. Dêrom wurde 

de gearkomsten op middei hôlden. 

• Ponghâlder: der is in tekoart en komt ûnder oaren troch de hege 

sealhier fan it Centrum. Mei yngong fan septimber 2019 is de 

kontribúsje € 10,-- de persoan. Mar ek de kontribúsje wurdt 

ûnregelmjittich betelle. Dêrom graach mei yngong fan it nije 

kontribúsje-jier, septimber 2019,  betelje foar it jier 2019-2020! 

• Ferslach rekkenopnimmer Johannes Larooi: hy hat konstatearjet dat 

alles dik foarinoar is en ponghâlder en it kritebestjoer wurdt desjarzje 

ferlient.  

• Ek it kommende jier is Johannes de rekkenopnimmer. 

• De measte leden wolle it “Meidielingeblêd” wol op ‘e kompûter krije. 

De leden dy’t it leaver net digitaal krije/krije kinne, wurdt it tastjoerd 
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mei de post. It ferstjoeren kostet mear. Utstel: in frijwillige ekstra 

bydrage wurdt tige op priis stelt.  

• Geeke: It sjongkoar wol meiwurkje oan in tsjerketsjinst yn 

Amsterdam-N. Leden kinne har hjirfoar opjaan. 

 

Lêzing frou Alpita de Jong; De wrâld yn mei Halbertsma 
Sprekster en wittenskipper bestudearret al 20 jier Joast Halbertsma (1789-

1869): ien fan de liedende figueren yn ‘e Fryske beweging fan de 19
e
 ieu. 

Yn 1806 studearret Halbertsma op it seminarium yn Amsterdam. Hy ward 

dûmny yn Boalsert en letter yn Dimter (Deventer). Hoewol dûmny fan 

berop lei syn hert by folken, kultueren en talen. Hy wie ek dichter en 

skriuwer. Hy skreau “pamfletten”  en stjoerde die nei eltsenien yn binnen- 

en bûtenlân dy’t der neffens him aardichheid oan hie of ferlet fan hie. Hy 

rûn ek net altyd op paadsjes dy’t men fan in dûmny ferwachtet en pleage 

minsken graach yn gedrach en teksten. Hy besocht de kermis en gie nei 

de bioskoop en wekke dertroch ferset op. 

Halbertsma makke in soart reizen: ûnder oaren nei Ingelân en Italië. Hy 

fûn dat Ingelân in foarbild wie fan  de foarútgong (mei stoommasines, 

treinen en spoarwegen) en dat de Friezen der ek nei hannelje moasten!  

Tusken de lêzingen troch wie it goed fersoarge bôlebuffet.  

It wie foar de measten in tige ynteressante lêzing. Foar in oantal 

oanwêzichen wie it net altyd maklik om it ferhaal  te folgjen. Om it 

nochris te lêzen sjoch it ferslach yn it kritekrantsje fan desimber 2019.  

41 persoanen kamen nei de Alg. Ledgearkomste. 

 

Sneon 23 novimber: Gearkomste mei Marijke Griek út Hylpen 
Om 14.00 oere ferskynt Marijke yn fol ornaat: mei in prachtige Hylpener 

jurk oan. Se stallet alfêst it ien en oar út en as de leden binnen komme 

kinne se alfêst kennis mei Marijke meitsje. Om 14.30 drinke we kofje/tee 

en Hâns iepent de middei. Antje Hooijenga is present om foto’s te  
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meitsjen. Nicolette van As, kritelid, bringt een Hylpener stoel mei.  

Marijke krijt it wurd en se fertelt yn har eigen taal, it Hylpers, de 

ûntsteanskiednis fan Hylpen.  

Die taal liket op it Frysk mar is toch oars.  It is foar eltsenien goed te 

folgjen. Oan de útliz fan de klaaidracht hawwe wy in protte niget! We 

folgje har ferhaal mei iepen earen en har smakelike trant fan fertellen. Yn 

it skoft kinne we alle meibrochte spullen besjen, fan himd oant skelk oant 

jurk en fragen oan Marijke stelle. Ek komme der dernei in pear 

folksferhalen oer Hylpen foarby.  

It wie in slagge middei, wer wy mei wille op werom sjugge. 

De gearkomste wie yn de Regenboog, seal fan de Ichtustsjerke yn 

Boadegraven. 

 

Sneon 25 jannewaris: Nijjiersgearkomste, snertbuffet en kwis 

Om yn ‘e sfear te kommen iepent it bestjoer mei wyn, sâltsjes en woarst. 

Hâns bringt in toast út op it nije kritejier en wy hifkje it glês. We sjonge it 

nijjierslied 2020, skreaun troch Hâns. 

In spesjaal wolkom oan kwismaster Gerrita Otten-Onrust en assistinte 

Pietie Westdijk, allebeide bestjoerslid fan krite Utert/Seist. Der wurde 

fûgelkaartsjes útdielt en fan eltse fûgel binne 4 kaartsjes en sa wurde 

groepkes foarme. De leden fan de groepen moatte yn it earste rûntsje 

meiïnoar fragen dy’t foarlein wurde beantwurdzje. It twadde rûntsje 

bestjit út fragen oer sport en kulinêre saken. It tredde rûntsje is mei 

ferskate gelûdsfragminten. 

Yn it skoft is der efkes tiid foar ûntspanning mei in drankje en in praatsje. 

Boekeman Jan. Buruma fertelt oer syn boeken “It Bulgaars Labyrint” en 

Pseudoheks. Hy is op syk nei in útjouwer foar it lêste boek. 

Fraach fjouwer is in A4 mei ôfbyldings fan ferneamde Friezen wêrfan de 

nammen opskreaun wurde moatte en yn fraach fiif moat beantwurdzjet  
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wurde hokker muzykfragmint by in bepaald plaatsje heart. Gerrita en 

Pietie nimme no de tiid om alle ynfulde papieren nei te sjen. 

De magen binne no wol ta oan it snert-buffet. Fersoarge troch Annie/Theo 

en Geeke. We litte it ús smeitsje! Alle lof foar dizze dames en hear! 

Hjirnei is it útrikken fan de priizen.  De ploech ‘earrebarre’ hat wûn en 

kriget út hannen fan Gerrita in pakket mei bûter, brea en griene tsiis! 

Under tank en mei in blomke gie Gerrita nei hús. 

It wie in hiele geselliche gearkomste en foar herhelling geskikt. Mei 41 

minsken in moaie opkomst. 

 

Sneon 28 maart: “Wiltsje fan Peazens” 
No, hjir kin ik hiel koart oer wêze. Net trochgien. 

 

Ledenadministraasje 2019-2200 

Betanke as lid: Fam. Andela, Waddinxveen 

 Frou G. Kok, Reeuwijk 

 Frou B. Rijkhals-van Krimpen, Alphen a.d. Rijn 

 Dhr, W.A. Troost, Zwammerdam 

 Frou T. Koudenburg, Boadegraven 

  

Ferstoarn: Frou J. Boonsma-Fok, Reeuwijk; 06-09-2019 

Dhr. P. Kooistra, Boadegraven; 28-10-2019 

Frou Kooistra, Stolwijk; 10-11-2019  

Dhr. H.G.M. Faber, Boadegraven; 01-02-2020 

Frou A. Brouwer, Gouda, 24-07-2020 

 

Us feriening hat no 57 registrearde adressen fan leden. Dat binne aardich 

wat minder dan in pear jier ferlyn. Der komme gjin nije leden by, der falle 

alline mar ôf! 
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Troch covid-19 (corona) moast alles ôfsein wurde fan it Regear. De 

minsken moasten safolle mooglik thús bliuwe en gjin besyk ûntfange. 

Foar in hiele protte minsken wie/is dit slim. Foaral foar de minsken yn 

fersoargingshûzen, minsken dy’t mei sykte te krijen hawwe en dy’t it 

libben litten hawwe yn dizze tiid… 

It bestjoer libbet mei eltsenien mei dy’t him/har iensum fielt en fertriet 

ferwurkje mat. We hoopje dat ús leden net troffen wurde troch dit firus. 

We moatte faorsichtich bliuwe. We binne kwetsber. En it sjocht der noch 

net goed út. It firus is noch ûnder ús en kin elts moment de kop wer 

opstekke.  It Kritebestjoer fergadert net en alle aktiviteiten binne 
ôfsein/stopt oant jannewaris 2021 ta. 

Dernei sjogge we fierder. 

 

Tini Broere-Tiesinga, skriuwster 

Augustus 2020. 
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GEDICHT OP DE ROUKAART FAN ANNEKE BROUWER: 

 

Earne leit in leaf lyts plakje, 

Eartiids berne ut de see, 

It is der stil en fredich, 

Mei it wol en ek it wee. 

 

It lan jout rom en ryklik, 

Men hat it der nei it sin, 

De mienskipsin fertroulik, 

Om’t de ien de oare kin. 

 

‘k Ha der wenne, ik ha der boarte, 

’t wie foar my in heilich stee, 

‘k seach de wide, fiere kimen, 

it griene lan mei al it fee. 

 

Moat ik ea de wrȃld ferlitte, 

It ierdske libben my tefolle, 

soe ik op dit fredich plakje, 

wol foar ivich rêste wolle. 

 

 

YNTERVIEW MEI IT FRYSK DEIBLÊD TROCH DE 
BOUNSSKRIUWER 

 

In skoftsje lyn hat de skriuwer fan It Frysk Boun om Utens in nijsgjirrich 

interview hân mei it Frysk Deiblêd. Hy jout dêr yn syn fisy op de stân fan 

saken op it mêd fan de takomst fan de Fryske kriten. Ut it stik blykt dat 

wat hy seit ek direkt fan tapassing is op ús eigen Fryske krite sa as we dy 

noch yn Boadegraven en de plakken dêr om hinne, hawwe. Kees van der 

Beek (68 jier en berne yn Jislum) nimt yn dit ynterview gjin blêd foar de 

mûle. Hy neamt de feiten sa as dy binne. Hy fertelt dat der yn it ferline  
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sa'n twahûndert kriten bûten Fryslân bestien hawwe en dat der hjoed de 

dei noch fjirtjin binne. Noch in stik of fjouwer hawwe in sjongkoar en de 

krite yn Assen hâldt der noch in toanielploech op nei. Der binne noch in 

pear lêsklubs dy't nije Fryske boeken besprekke en hjir en dêr wurde 

Fryske tsjerketsjinsten organisearre. De measte kriten jouwe noch in 

kriteblêd út dat om de pear moanne ferskynt en de lêste tiid sjogge we ek 

wol dat it digitaal by de minsken komt.  

Kees van der Beek is sûnt 2012 skriuwer fan It Frysk Boun en hy hat 

sjoen dat it oantal kriten en it oantal leden hurd werom rint. Hy fertelt: 'In 

jier as fyftjin jier lyn wiene der rûchwei 3500 leden en no binne der noch 

sa'n 1450. By de krite yn Hurderwyk, wêr't Kees lid fan is, ron it oantal 

leden werom fan 180 nei hûndert en it binne allegearre senioaren'. Ek de 

koronakrisis is, neffens Kees, in klap foar de kriten. 'Wy doarre no neat 

mear te organisearjen, ek al litte de leden witte dat se it bot misse. No't 

aktiviteiten fuortfalle, driigje wy de bining ûnderling kwyt te reitsjen. It 

sil in poepetoer wurden om it spul wer byinoar te krijen. En dat alles 

belibje we no It Frysk Boun yn 2023 hûndert jier bestiet. Wy dogge ús 

stjonkende bêst om der in moai ieuwfeest fan te meitsjen, mar wy helje it 

jubileum mei hingjen en wjirgjen. Wy ha in prachtige tiid hân, mar wy 

hâlde der slim rekken mei dat de doar nei 2023 wolris ticht kin'.  

Al mei al is de skriuwer fan It Frysk Boun net sa hoopfol foar de takomst 

fan de kriten. Hy probearret ek oan te jaan wêr't dat fan komt. Der komme 

amper nije leden by en hielendal gjin jonge leden. En dat hat – neffens 

Kees – te meitsjen mei in breder maatskiplik ferskynsel dat minsken yn it 

algemien harren net mear bine wolle mei in lidmaatskip. En dat proses is 

al jierren geande en we sjogge dat ek by sang- en toanielferienings, by 

skaak- en damklubs, esfh.  

En dochs beskriuwt Kees ek noch in oare kant fan it ferhaal. Hy sjocht 

werom op in hiele moaie tiid bij de Fryske krite yn Hurderwyk. Jierren 

lyn ron hy troch de bosken op de Veluwe. Underweis waard hy  
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oansprutsen troch in âlde bekende. 'Hea, bisto it, Kees', hearde hy roppen. 

It bliek in âld-klassegenoat út Marrum te wêzen. Kees en syn frou 

waarden doe útnoege om ris in kritejûn yn Hurderwyk mei te meitsjen. En 

doe sloech de fonke oer. Kees jout dizze ferklearing: 'It sit foaral yn de 

taal. Om utens binne wy allegearre yn in omjouwing dêr't fierder gjin 

Frysk praat wurdt. As je dan oare Friezen treffe, falt daalk de ôfstân 

tusken minsken fuort. Dat is hiel apart. In fertroud gefoel dat je bymekoar 

hearre, suver as binne je famylje'.  

Kees van der Beek bringt mei klam nei foaren dat hy de Fryske krite yn 

Hurderwyk net graach misse wolle soe. 

 

Gearfetting: Hâns Dijk 

 

 

OP FRYSKE GROUN 
 

No dat wie yn ’t foarjier efkes in puntsje. Wêr giet dit hinne en wêr geane 

wy hinne. Covid-19 jeide de boel yn ‘e bulten! Sa’n protte minsken siik, 

dan mar de hiele wrâld op slot. Mar nei wiken thús sitten te hawwen 

kamen der ljochtpuntsjes. Sit der in fakânsje yn Nederlân yn”? En wêr 

hinne dan.  Brabân en Limburch spruts ús net oan. Wol de waarmste 

provinsjes.  

Fryslân dan mar want der wiene it minst besmettings. En foar it earst 
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 fakânsje yn it heitelân! Berne yn Easterwâlde (gem. Eaststellingwerf) 

reservearden wy in plakje op in camping yn Bakkefean (gem. Opsterlân), 

krekt in oare gemeente. Nei 

de legere skoalle gong ik 

nei de Mulo yn Waskemar. 

Fanôf de camping mar 3 

km fietsen, fan thús út wie 

dat 13 km. Mar wat is it dêr 

feroare. De Mulo is in 

legere skoalle wurden; it 

handwurkwinkeltsje wêr’t 

wy borduerwurk kochten 

wie der net mear en ek net 

it bakkerke wêr’t wy yn it 

skoft foar in stoer 

snobguod kochten… It 

ienigste café by de brêge 

wurdt no beheard troch 

frijwilligers. Se bakke alle 

taarten sels èn kin ik ferklappe: die wiene superlekker. Myn man Dick 

woe der sa no en dan efkes lâns om wêr in oare taart mei kofje te priuwen. 

Mmmm. It waar noadigjet ús út om in ein te fietsen. Yn it skaat fan de 

beamen. Neffens de knooppunten. En sa kamen wy út by de Freulefiver 

yn it Oude Bosch yn Duerswâld op wei nei Sigerswâld en Oerterp. 

Eartiids wenne der de adelike famylje Lyklama à Nijeholt. Midden yn ‘e 

fifer wie in prieeltsje en koene de dames harren kopke tee of wat oars 

drinke. Sels prinses Juliana hat der yn 1935 op besite west. Mar it 

prieeltsje war ôfbrutsen en yn it plak bouden se in boatehûs dat ek wêr 

ôfbrutsen is. No is der op ‘e kant fan de fiver in prieeltsje makke fan nute-

en beukebeamen. Tige smûk om der ûnder te sitten by 30 graden en  
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 lekkere meibrochte 

broadsjes te iten. It duorre 

mar efkes en der kamen 

mear minsken mei itselde 

doel. Fan it iene praat 

kaam it oare en it die 

blyken dat ien fan de 

haeren jierren les jûn hie 

oan deselde Mulo yn 

Waskemar wêr’t ik in 

dikke 60 jier lien ek lês 

hân hie. Net fan dizze leraar. Mar nammen te binnen bringe fan âld 

leerkrachten slagge wol! In moaie moe  ting. 

Mar Bakkefean hat noch mear moais. Kinne jo de Bakkefeanster dunen? 

De camping lei der skean tsjinoer. Dat sadwaande hawwe wy dêr op in 

sneintemiddei in kuier makke. It is in  útgestrekt gebiet. Je kinne der sels 

it paad kwiet reitsje…. Sûnder kuierkaart witte jo net wat foar nûmmers 

jo rinne moatte. Dus freegje oan minsken mei in hûn, want die witte it 

faaks wol wer’t jo sitte om it paad werom te finen. Mar gelokkich. Foar 

iterstiid wiene wy thús. Wat my opfûl wie de Fryske strjitnammen. It 

Frysk heardest oeral yn Bakkefean. Dewiel yn Easterwâlde (16 km op ‘e 

fiets) it Stellingwerfs sprutsen wurdt. Gjin dialekt, mar de 3
de

 Nederlânske 

taal! Allinne sprutsen troch minsken út East- en Weststellingwerf. (info: 

Fryslân lân fan taal). Wat binne der moaie fietspaden oanlein. Sa fietsten 

wy fan Bakkefean fia Waskemar, de Haule, langs it Alddjip en Jardingje 

nei Easterwâlde. Eartiids wienen dit faaks sânpaden. De Opsterlânske 

Kompanjonsfeart is tsintwurdich ûnderdiel fan de Turfroute die ’t 

dwerstroch Easterwâlde rint en lâns it spul wer’t ik op ‘e wrâld kaam. De  

boatsjes bringe in protte gesellichheid yn it doarp. Mar ek Easterwâlde is 

unwerkenber feroare. Yn die foarbye jierren is der in protte ôfbrutsen,  
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ferbout en bout. Moai oanleine winkelstrjitten, grutte supermarkten, neie 

brêgen en bûtenom kuierpaden.  Mar de slachterswinkel fan myn 

(achter)neef Lieuwe Nicolaï is der noch altiten. Superskjin en Modern! 

Ik moast faaks tinke oan it ferske fan Wim Sonneveld 

“Het dorp”: 

“Thuis heb ik nog een ansichtkaart 

waarop een kerk een kar met paard, 

een slagerij J van der Ven, 

een kroeg, een juffrouw op de fiets, 

het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, 

maar ’t is waar ik geboren ben”. 

 

Tini Broere-Tiesinga. 

 

SMAKEN FERSKILLE 
 

‘k Ha wat ferskil mei Sytske 

we tinke ferskillend oer 

’t middeisiten, want hja wol 

Op de nijerwetse toer. 

 

 

Ik ha it leafst ierappels 

mei griente, beantsjes, koal, 

mar hja wol nassy, bamy 

mei pindasaus der oer. 

Sa’n giele lekkere borger 

fan de fette Fryske klaai, 

ik sis myn bêste minsken, 

soks giet der dochs mar mei. 

 

 

Mar Sytske wol wat pittegers 

mei piper, nútmuskaat, 

se docht krekt as se borgers 

hast as de sykte haat. 

Se hat in pot op tafel, 

mei rede “Hot Ketchup”, 

eins moat ik dr fan grize, 

mar yt myn part dochs op.  

 

Nee, jou my mar ’t gewoane, 

dat leit my fierwwei ’t bêst 

mar Sytske moat ’t mar regelje, 

al fyn ‘k it soms in lêst! 
Jan de Boer út: Underweis 
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HJERST 
 

It is dien 

dat baaien yn ‘e sinne 

it sitten yn it skaad 

en de sinnebril dy kin 

no wol wer yn it laad. 

 

It reint en de wyn 

dy komt yn flagen 

in blêd dat falt 

en koarter wer de dagen. 

 

En yn ‘e Hommerts 

op ‘e hoek 

seach ik in man yn 

‘e koarte broek 

ik tocht 

dat is in kâlde 

dy wol wis sa 

de simmer noch fêsthâlde. 

 

Thea de Jong. 

 

 

ȂLDER WURDE? 
 

Hoe wit je dat je ȃlder wurde? 

Alles is fierder fuort as eartiids; 

De bus giet ek earder as eartiids; 

De klean meitsje se nauwer; 

Sels minsken feroarje, se binne jonger; 

De spegels hawwe ek net mear de kwaliteit van doedestiids! 
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“DE NIJE” IN FRYSKE ‘GLOSSY’ 
 
Yn 2019 ferskynde dit hjoeddeiske 

Frysktalige tydskrift foar it earst as proef 

mei in 0-nûmer.De reaksjes wiene sadanich 

posityf, dat besletten waard om yn 2020 mei 

in hiele jiergong (fjouwer nûmers) te 

kommen. Wat stiet deryn sille jimme wol 

tinke. Elk nûmer hat in sintraal tema, in 

pear foarbylden:  iten & drinken; rekreaasje 

en toerisme; lânskip en ekonomy. 

Fjidder fêste rubriken lykas: Nije Friezen, 

in puzel, de strip ‘Ringeldingen’,foar de 

nijsten (de bern), en in wedstriid!  

In pear foarbylden fan wat yn eardere nûmers te lêzen stiet: 

• Nijs oer it wurk en de ideeën fan architekt Nynke Rixt Jukema. 

• Theunis Piersma oer ûnder oaren hoe ’t greiden eartiids fol wiene fan    

blommen,ynsekten en fûgels. 

• In skriuwer: Reinder Politiek 

• In dichter: Remco Kuiper. 

• Omtinken foar de ‘ ekokatedraal’ yn Mildaam. 

• Besikerssintrum Mar & Klif, yn Aldemardum. 

It folgjende nûmer mei it tema “Europa” komt ein oktober/begjin 

novimber 2020 út. Dat novimber nûmer fan “De Nije” is te finen yn de 

tydskriftekiosken en boekhannels en ek by supermerken fan Poiesz. It 

blêd kostet los  € 4,95. It is ek mooglik om in abonnemint op it blêd te 

nimmen foar € 17,50. (fjouwer jeften yn it jier 2021)  

Reaksjes en /of oanmeldings foar abonneminten kinne nei: 

denije@itnijs.nl  

Klaasje de Vries-Suurd 
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FRYSKE SKATTEN YN IT GRIEN 
(In útstalling oer stinzeflora en states yn Fryslân) 

 

Elts foarjier is it wer in 

skitterend gesicht: die see fan 

moaie bloeyende stinzeplanten. 

Echt in kleurenpalet. Mar wat is 

de relaasje tusken stinzeflora en 

de states yn Fryslân. Hoe is dit 

ûntstien? En wat is der sa unyk 

oan? 

Fryske states transformearden 

troch de ieuwen hinne fan 

ferdigenjen fan toerstinzen oant 

states mei in moaie lusthôf. De states wiene fan Fryske adellike famyljes. 

De arsjitektuer en ynrjochting fan de states en die fan túnen en parken 

kaam tot útdrukking troch harren ynteresse yn wittenskip en kultuer. 

Troch nije wetjoing, hege ûnderhâldskosten en fersnipperjen fan besit 

binne der yn de 19
e
 ieuw in protte states ôfbrutsen. 

De stinzeflora bestiet út: bol- knol- of woartelstokgewaaks dat sûnt de 20
e
 

ieuw ferneamd wurdt nei it plak wêr’t se fûn waarden: de Schierstins yn 

Feanwâlden.    Der binne sân 20 

soarten dy’t ûnder de stinzeplanten 

yn Fryslân rekkene wurde. Dizze 

planten hienen et net maklik om te 

waaksen yn ‘e fette klaaigrûn. 

Stinzeflora hat it it bêste nei ’t sin yn 

in spesifyk miljeu wertroch de 

planten net folle fierder kamen 
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dan op ‘e state- en stinzeterreinen. Sels op plakken wer’t yn froeger tiiden 

in state stien hat rinne se elts jier wer yn ‘e bloei.  

Mar wêr komt de stinzeflora wei? En wa kaam op ‘e gedachte om yn 

Fryslân lusthôfen oan te lizzen? Hoefolle soarten stinzeplanten                 

besteane der?  

Yn Tresoar (yn it 

Frysk: skat), yn 

Ljouwert   hawwe 

se der in moaie 

tentoanstelling oer 

ynrjochte. De 

ypening is al op 13 

juli 2020 west mar 

is te besjen oant 

2024 en is 

organisearjet yn 

gearwurking mei It Fryske Gea, Stichting Martenastate en Tresoar. De 

ynhâld fan ‘e tentoanstelling kaam mei tot stân troch de redaksje fan 

Stinzeplanten yn “Fryslân” (2020). 

Adres Tresoar: Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden 

Tel: 058-7890789; info@tresoar.nl 

Gjin reserfearing mar yn ferbân mei coronamaatregels wol oanmelde by 

de balie. Tagong gratis tidens iepeningstiiden Tresoar. 

 

Tini Broere 

 

 

Allinne dy’t sels rêstich is 

kin in rêstplak biede 

oan allen dy’t rest sykje. 

 

Martenastate 
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IT DOKKUMER LOKAALTSJE
 

’t Wie foarhinne in ein om mei hynder 

út ús haadstêd nei Dokkum te gean;

mar yn njoggentjen

want doe koe hjir in treintsje bestean.

Refrein: 

Yn it Dokummer lokaaltsje 

Siet men rom it hiel ein 

Men peteare wat smuk en men sliepte temûk

O, wat wie it in noflike trein. 

 

En al waard men yn’t spoar fan it reizgjen wat goar,

want dy koalfretter struide mei grûs 

en de stoom nenaam’t sicht en de ruten faak ticht,

lykwol fielde in elk him sa thús. 

 

Mar de krisistiid kaam en it busriden naam

it ferfier fan personen doe oer, 

want by eintsjebeslút koe it treintsje net ut

en de bouhoeke prottele poer. 

 

Ek al komt de romantyk yn in tiid fan technyk

yn it deistige wurdboek net foar, 

doch bliuwt djip yn ús hert noch in plakje beset

fan ferbûnens mei’t Dokkumer spoar. 

 

 

IT DOKKUMER LOKAALTSJE 

’t Wie foarhinne in ein om mei hynder 

en wein 

út ús haadstêd nei Dokkum te gean; 

mar yn njoggentjen-ien wie dat 

foarmanjen die, 

want doe koe hjir in treintsje bestean. 

Men peteare wat smuk en men sliepte temûk 

En al waard men yn’t spoar fan it reizgjen wat goar, 

en de stoom nenaam’t sicht en de ruten faak ticht, 

Mar de krisistiid kaam en it busriden naam 

want by eintsjebeslút koe it treintsje net ut 

Ek al komt de romantyk yn in tiid fan technyk 

doch bliuwt djip yn ús hert noch in plakje beset 

 

LIMMERICK

Tseard 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

 

Ik wol gjin hinnen ha, sei de man, want ze klauwe achterút en ik wol 

foarút. 

 

 

DOUWE KOOISTRA (FEANWÂLDEN)
 

Yn de “Friesland Post” fan Mei 2020 sti

Kootstra, in ferhaleferteller ut Feanw

in besite oan ús Krite mei de jiergearkomste op 13

Meidielingeblêd fan desimber 2018

docht er noch in oantal nijsgjirrige útspraken dy wy hjir nochris werjaan

Douwe: 
Ik ha fan myn wittenskiplik gewisse, de ferneamde ferhalendeskundig dr. 

Jurjen van der Kooi silger, leard dat der eins gjin typysk Fryske 

(streek)folksferhalen binne. Dus ek net binnen 

folksferhalen komme yn alle kultueren op ‘e wrâld foar. Wat der by ús 

typysk Frysk oan is, is de taal, it Frysk, en de plaknammen en die kinst 

feroarje, tafoegje sa faak ast wolst. In dúdlik foarbyld is it bekende 

ferhaal “It pealtsje fan Easterlittens”. Oer de skuonmakker dy’t nei 

Amsterdam ta reizget om dêr syn gelok te finen. Dat kinst, in fariaasjes, 

hearre fan San Francisco oant Nagasaki. Logysk, want it is in universeel 

tema: op syk nei dyn gelok, nei in better libben.
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LIMMERICK 
 

Tseard 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 

Joop Visser 

Ik wol gjin hinnen ha, sei de man, want ze klauwe achterút en ik wol 

DOUWE KOOISTRA (FEANWÂLDEN)  

Yn de “Friesland Post” fan Mei 2020 stie in interview mei Douwe 

Kootstra, in ferhaleferteller ut Feanwȃlden. Douwe Kootstra kenne wy fan 

mei de jiergearkomste op 13 oktober 2018 (sjoch it 

eidielingeblêd fan desimber 2018). Yn it ynterview yn de Friesland Post 

in oantal nijsgjirrige útspraken dy wy hjir nochris werjaan 

Ik ha fan myn wittenskiplik gewisse, de ferneamde ferhalendeskundig dr. 

Jurjen van der Kooi silger, leard dat der eins gjin typysk Fryske 

(streek)folksferhalen binne. Dus ek net binnen Fryslân. Alle tema’s yn de 

folksferhalen komme yn alle kultueren op ‘e wrâld foar. Wat der by ús 

typysk Frysk oan is, is de taal, it Frysk, en de plaknammen en die kinst 

feroarje, tafoegje sa faak ast wolst. In dúdlik foarbyld is it bekende 

ltsje fan Easterlittens”. Oer de skuonmakker dy’t nei 

Amsterdam ta reizget om dêr syn gelok te finen. Dat kinst, in fariaasjes, 

hearre fan San Francisco oant Nagasaki. Logysk, want it is in universeel 

tema: op syk nei dyn gelok, nei in better libben. 
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It gros fan myn ferhalekolleksje is opfandele yn de ryke boarne de Fryske 

Wâlden. Benammen de enoarme foarried fan de bekende samler Dam 

Jaarsma út Eastermar hat myn grutte belangstelling. Mar ik fertel mei 

likefolle plezier ek ferhalen út bygelyks Indonezië, Australië, Fjetnam en 

Noarwegen. Dat komt ek omdat ik dêr west ha en dus ûnder it fertellen it 

dekôr, de omjouwing maklik oproppe kin, ik sjoch it foar my”.

Ik ha in parate foarried fan sa’n hûndert ferhalen, ûnder oare ek út de rige 

boeken fan Ype Poortinga. Ik sjoch nei de gelegenheid, nei it publyk en de 

sfear hokker ferhalen ik op dat momint fertelle sil. Dat kin op it leste 

momint noch feroarje.

Ik fertel altyd wêr’t de 

ferhalen weikomme, hoe ’t 

se oerlibbe ha, en, 

benammen, wêr’t se 

eartiids foar

It wie net foar neat dat der 

yn de tige byleauwige 

Fryske Wȃlden sa’n fracht 

oan ferhalen optekene is. 

Dat hat in dúdlike reden. 

Dy ferhalen joegen de 

Wȃldsjers hȃ

ferklearen guon saken út it libben en de natuer dy’t de minsken ne

begriepen, gjin fet op krigen. De dea is sa’n ûnderwerp. No’t der gjin 

pakes en beppes mear binne om ferhalen, dus om kultuerhistoarje troch te 

jaan, is dat de taak fan de moderne ferteller. 

Douwe Kootstra hat ek boeken skrean yn it Frysk. Syn leste bond

“Paradys oan de baai” ferskynde yn 2010. 

Douwe: Nei it opheffen fan de propagandastichting It Fryske Boek en de 

byhearrende Suttelaksje is de boekferkeap fan Fryske boeken stadich in 

It gros fan myn ferhalekolleksje is opfandele yn de ryke boarne de Fryske 

Wâlden. Benammen de enoarme foarried fan de bekende samler Dam 

Jaarsma út Eastermar hat myn grutte belangstelling. Mar ik fertel mei 

ië, Australië, Fjetnam en 

Noarwegen. Dat komt ek omdat ik dêr west ha en dus ûnder it fertellen it 

dekôr, de omjouwing maklik oproppe kin, ik sjoch it foar my”. 

Ik ha in parate foarried fan sa’n hûndert ferhalen, ûnder oare ek út de rige 

ortinga. Ik sjoch nei de gelegenheid, nei it publyk en de 

sfear hokker ferhalen ik op dat momint fertelle sil. Dat kin op it leste 

momint noch feroarje. 

Ik fertel altyd wêr’t de 

ferhalen weikomme, hoe ’t 

se oerlibbe ha, en, 

benammen, wêr’t se 

eartiids foar brûkt waarden. 

It wie net foar neat dat der 

yn de tige byleauwige 

ȃlden sa’n fracht 

oan ferhalen optekene is. 

Dat hat in dúdlike reden. 

Dy ferhalen joegen de 

ȃldsjers hȃldfest, dy 

ferklearen guon saken út it libben en de natuer dy’t de minsken net 

begriepen, gjin fet op krigen. De dea is sa’n ûnderwerp. No’t der gjin 

pakes en beppes mear binne om ferhalen, dus om kultuerhistoarje troch te 

Douwe Kootstra hat ek boeken skrean yn it Frysk. Syn leste bondel 

Nei it opheffen fan de propagandastichting It Fryske Boek en de 

byhearrende Suttelaksje is de boekferkeap fan Fryske boeken stadich in  

 

elkoar dondere. Dus do ferkeapest mar in lyts bytsje boeken mear

hast wol in bealch fol wurk fan it skriuwen. Dan fertel ik folle leaver 

ferhalen, dêr ha’k in soad foldwaning fan. En der is grutte belangstelling 

foar. 

 

Gearstalling: Nico Woudstra 

 

 

Lit itfoar elkenien dúdlik wêze 

Het is nooit wat weest, het sal nooit wat wurde, alst niet in Sneek boren 

bist, kest it wel skudde. 

    

 

DE HOANNE 
 

De minsken sjogge heech 

de hoanne op de tsjerketoer. 

Dy wurdt net oars as oars, 

dy hâldt altyd syn noas 

as wizer rjocht nei foaren ta, 

sa wolle minsken dat graach ha.

Hy wiist de wynwei hiel gewoan

altyd 't nijsgjirrich folk weroan. 

It liket as siket er syn eigen wei,

mar draait fansels mei alle winen mei:

dwyl en kâld. 

 

Doeke Faber (út 'By skimerljocht', 1999)
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elkoar dondere. Dus do ferkeapest mar in lyts bytsje boeken mear, mar 

hast wol in bealch fol wurk fan it skriuwen. Dan fertel ik folle leaver 

ferhalen, dêr ha’k in soad foldwaning fan. En der is grutte belangstelling 

 

nooit wat wurde, alst niet in Sneek boren 

sa wolle minsken dat graach ha. 

iist de wynwei hiel gewoan 

  

It liket as siket er syn eigen wei, 

mar draait fansels mei alle winen mei: 

Doeke Faber (út 'By skimerljocht', 1999) 
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Rimpels binne erflik. 
 Alden krije se fan harren bern.

 

 

 

BOSKJE BLOMMEN 

 

Dat lytse boskje blommen 

die kaart krekt op dy iene dei 

mei inkeld in pear wurden 

mei nije hope wer op wei. 

 

Wieke de Boer 

 

 

It ferstȃn komt mei de jierren, sei Marten, 
de jierren bin der wol, mar it ferstȃn is fergetten.

 

 

 
Alden krije se fan harren bern. 

n is fergetten. 

 

 

 

In protestant, in katolyk en in joad sieten 

byinoar op te skeppen. Wat smyt dat no eins 

op as je protestant binne, skampere de 

katolyk.

No, je kinne opklimme ta foarsitter fan’e 

synode.

Wat soe’t, by ús kinne je lieder 

wrȃldtsjerke wurde, paus!

En by jimme fregen se de joad.

O, by ús kinne je nog folle heger stige.

Dat kin net, opperen de oaren, dan soenen je 

God wurde.

No, sei de joad, neffens jimme is ien fan ús 

jonges d’r ek yn slagge!

 

 

Der wie brȃn útbrutsen in it hûs fan de dûmny. Lokkich hie de br

alles gau ûnder kontrôle. 

“Spitich dat alle preken fan de leste tsien jier opbaarnd binne”, seit 

dûmny, as de skea opnaam wurdt.

“Logysk”, seit de brȃnwachtman, dy’t ek 

droech as hoppe!” 
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In protestant, in katolyk en in joad sieten 

byinoar op te skeppen. Wat smyt dat no eins 

op as je protestant binne, skampere de 

katolyk. 

No, je kinne opklimme ta foarsitter fan’e 

synode. 

Wat soe’t, by ús kinne je lieder fan’e 

ȃldtsjerke wurde, paus! 

En by jimme fregen se de joad. 

O, by ús kinne je nog folle heger stige. 

Dat kin net, opperen de oaren, dan soenen je 

God wurde. 

No, sei de joad, neffens jimme is ien fan ús 

jonges d’r ek yn slagge! 

in it hûs fan de dûmny. Lokkich hie de brȃnwacht 

“Spitich dat alle preken fan de leste tsien jier opbaarnd binne”, seit 

dûmny, as de skea opnaam wurdt. 

nwachtman, dy’t ek ȃlderling is, “Se wiene ek sa 
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