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FAN DE FOARSITTER,
Ja, minsken, dizze tiid sille we net
sa gau wer ferjitte. Foar de
âlderen ûnder ús dy't harren noch
goed rêdde kinne, giet it misskien
wol mar oh wee, as je yn in
ferpleechhûs wenje en de bern net
op besite komme meije, dan wurdt it hiel oars. Dan sit je mar allinne te
feriensumjen. En wat as je in saak hawwe dy't al moannen ticht is. Je
moatte der net oan tinke! En dan it jongfolk dy't net op in normale wize
nei skoalle kin mar alle dagen thús omhinget, it is eins net fol te hâlden. It
hiele sosjale libben stiet stil. It is net allinne it ferieningslibben, mar ek it
saaklike libben, it tsjerklike libben, ensfh., ja alles leit stil. It is in krisis sa
as we noch nea meimakke hawwe. En it is net allinne yn Nederlân of
West Europa, mar it is oer de hiele wrâld. Yn in oantal lannen is it noch
folle slimmer. Foar de tillevysje sjogge je sa no en dan foarbylden fan
begraffenissen wêr't de deade minsken efterinoar yn itselse grêf telâne
komme omdat der gjin plak en gjin tiid mear is om op in normale wize
ôfskie te nimmen. Yn in oantal lannen yn Súd-Amearika giet dat sa. It is
net om oan te sjen! Mar ek by ús kinne der mar in bytsje minsken by in
begraffenis wêze.
As bestjoer fan de Fryske krite hawwe we sein dat we wer in
meidielingenblêd útbringe. We wolle der alles oan dwaan om it
ûnderlinge kontakt oan te halden. Maklik is it net. De measte leden fan ús
krite heare by de âlderein en elk hat syn eigen ûnderfiningen.
Persoanlik lês ik in protte. Ik bin no dwaande mei in boek fan Albert
Camus mei de namme 'La Peste'. It is in klassike útjefte dy yn 1947
útkaam is. Ik lês it yn de Frânske taal, mar ik ha de Nederlânske
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oersetting der neist lizzen. Sa kin ik direkt oerstappe wannear ik in pear
frjemde wurden net begryp. Ik ha op dizze wize it gefoel dat ik de tiid
noch in bytsje nuttich besteegje. En it is fansels in hiel aktueel ûnderwurp.
It giet oer in stêd yn Frankryk dy't ôfslúten wurdt fan de bûtenwrâld
omdat de pest útbrutsen is. Mar fansels ferjit ik de Fryske taal ek net. Sa
leit op myn buro 'Skiednis fan Fryslân 1750-1995' ûnder redaksje fan
Frieswijk, Huizinga, Jansma en Kuiper en dat boek jout in hiel nijsgjirrige
yndruk fan de ûntwiklings fan Fryslân yn de moderne tiid. Dit boek kin ik
elkenien oanriede mar it is wol in dikke pil.
En sa moatte we ús allegearre op ús eigen wize troch dizze minne tiid
hinne slaan. It falt net ta mar wy hawwe gjin kar. We moatte folhâlde en
sa gau as it mooglik is komme we as leden fan de Fryske krite wer
byelkoar.
(Hâns Dijk)

FRYSK AUDIO ARGYF
Allegearre witte wy dat “opromje” sa no en dan nedich is. Maklik is dat
net, folle saken hawwe in emosjonele wearde en achtsje wy tige fan
belang: it moat bewarre bliuwe. Dit jilt foar ús persoanlik, mar ek
breder. Yn Ljouwert hawwe wy TRESOAR, alles wat maatskiplik,
historysk, kultureel ensfh.foar Fryslân fan belang is wurdt dêr bewarre.
Audiokolleksje
Fryslân hat rike audiokolleksjes dy’t net- of hast net bekend
binne.(Taspraken fan Willem Drees, Douwe Tamminga en Fedde Schurer
by de ûntbleating fan it stânbyld van Pieter Jelles Troelstra yn 1962 by de
Aldehou yn Ljouwert; sprutsen brieven oan soldaten fan Bataljon Fryslân
yn Nederlânsk-Ynje) Se lizze ferburgen yn de depots fan Tresoar en oare
Fryske musea en erfgoedynstânsjes. Dat sil no oars. Net allinnich
wichtige kolleksjes op it mêd fan Fryske literatuer, Fryske taal, kabaret,
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toniel en muzyk wurde de kommende fjouwer jier digitalisearre en yn de
online katalogus fan it Frysk Film Argyf beskreaun.
Ek partikuleren kinne meiwurkje oan dit wichtige initiatief.

Ast in dream hast moatst him realisearje. As
dat net slagget moast in oare dream nimme.

IN NIJ BOEK IS ÚTKAAM

OPROP
Organisaasjes en partikulieren dy’t tinke dat se beskikke oer weardefol
Frysk audiomateriaal kinne kontakt opnimme mei it Frysk Film en Audio
Argyf. Der sil dan besjoen wurde oft dat materiaal yn it nije audioargyf
opnommen wurde kin.Uteinlik sil it argyf foar in breed publyk tagonklik
wêze.
(Gearfetting troch Klaasje Suurd)
Foar oanfoljende ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Syds
Wiersma, koördinator
Frysk Film en Audio Argyf: 0587890714 / 0638018355,
syds.wiersma@friesfilmarchief.nl
Sjoch ek: www.friesfilmarchief.nl

Ofronne 1 maart is der in nij boek útkaam. De titel is: 'De Friezen' en de
skriuwer is Flip van Doorn. In pear jier lyn is hy fanút it westen ferhúze
nei it lân fan syn pake dy't eartiids fan earmoed en wurkleasheid yn
Hollân bedarre is. Flip probearret te begripen wêr't hy no telâne kaam is.
Hy giet op syk nei al dy fragen dy't by him boppe komme. Wat is dit foar
in folk wêr't hy no wennet en fan ôfstammet. Wêr komme de Friezen
oarspronklik wei. Wat is harren skiednis. Hoe komme hja oan dy frjemde
taal.
Flip
lip probearret him te werkennen yn alles dat syn foarâlden foarme hat.
De striid tsjin it wetter, de frjemde machten, harren selsewustwêzen,
harren eigensinnichheid, ensfh.
It liket in tige nijgjirrich boek te wêzen. Ik ha it direkt besteld want ik hie
lokkich
kkich noch in boekebon. Ik hâld jimme op 'e hichte.
De gegevens: 'De Friezen', een geschiedenis.
Schrijver: Flip van Doorn
Taal: Nederlands
Uitgever: Thomas Rap
Uitgekomen: 1 maart 2021
Prijs: E. 24,99
ISBN 978900407688
(Hâns Dijk)
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Fraach: Wêrom sliept in Fries altyd yn in twapersoansbêd?
Antwurd: Dan kin er altyd lekker dwers lizze.

DIT IS MYN STORY, MYN FERHAAL
Doe't Tini my frege om in stikje te skriuwen
oer myn libben, kaam my fan alles yn’t sin….
Wy libje no yn krisistiid, mar doe't ik op 8
maart 1934 yn Blije (oan de Waadseekust) op
‘e wrâld kaam, wie it ek krisis. De dokter sei
tsjin myn mem: “Der sit der noch ien”, dus in
twilling. De dokters yn dy tiid wienen tink ik
net sa kundich? Ik krige de namme Grietje, neamd nei myn beppe en myn
broer de namme Wiebe, nei ús pake ferneamd.
Us heit hie yn dy tiid gjin wurk en moast nei “de steun” en krige F. 2,50
yn ‘e wike. Der koe it gesin net fan libje. Heit tôge nei de Gemeente foar
wat mear sinten, mar krige it net! Heit sei: “Ik gean hjir op ‘e treppen
sitten en bliuw hjir sitten krekt sa lang as ik it dûbbele bedrach oan jild
krij” en úteinlik kaam it klear. En ja, ús mem hie mar op ien bern rekkene
en hoe kaam se oan spul foar allebeide bern? Mar lokkich hat it hiele
doarp meiholpen. Wat in mienskipssin wie der yn dy tiid ek al. In
prachtich gesicht, twa berntsjes yn ‘e bernewein en grutsk dat myn âlders
wienen… Heit gie faak mei ús te kuierjen.
In beukerskoalle wie der net op ús doarp. Op ús 6de jier gyngen wy nei de
“grutte skoalle” sa as wy dat neamden. Yn ‘e earste klasse wie der in
grypgolf en alle bern siik, útsein ik. Dus dochs mar nei skoalle. Dêr siet ik
op ‘e foarste bank, krige wol les en alle oandacht, mar middeis mocht ik
thúsbliuwe.
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En doe kaam de oarloch. We ha yn tûzen noeden sitten. Der barde safolle.
Heit moast nei Dútslân, mar wie ûnderdûkt, 945 hienen wy gjin b
ensafierder. Doe kaam de hongerwinter. Yn 1944/1rânstof. Myn broer en
ik gyngen nei it spoar, de oerstûper oan, troch mem makke, en dêr leinen
se, treinwagons fol dy’t se dêr leech kiperden, hiele swarte smoarge
koalen. Wy sochten de goede koaltsjes derút, sekken fol, en sa swart as in
tuorre kamen wy thús. Mar de hiele winter sieten wy d’r lekker waarm
bei.
We mochten ek de lêste ieren oplêze. Ik fielde my soms krekt as Ruth….,
Bibels ferhaal. My in stok sloech ús heit nôt út ‘e ieren en dan makke
myn mem d’r brij of wat oars fan. Us heit hold ek skiep en sa út en troch
waard der wol ris ien slachte. Sa kamen wy de winter troch.
Nei de oarloch ûntstienen d’r wer sjongkoaren en toanielferienings. Ik
spile ek toaniel en wy gyngen fakentiden nei oare plakken om dêr te
spyljen. Wat hiene wy in wille en wat ha wy in protte lake… Myn broer
spile op syn fiifde jier al lûkharmoanika. Alle ferskers dy hy hearde spile
hy nei. Op ús trettjinde jierdei krige hy in grutte akkordeon en ik in
lytsere, want ik woe der ek ien ha. We moasten it ússels mar leare want
jild foar muzykles wie der net. En it slagge. We ha sels noch yn in band
spile.
Dan brekt de tiid fan wurkjen oan. Fan mem helpe en ek nei in gesin yn
Holwert gean dat wol ris in berop op my die, oppasse of soksawat, en sa
fertsjinne ik ek noch in bytsje. Ek in moaie tiid. Doe dat ûnderwizersgesin
ferhúze nei Utert wie de fraach oft ik mei se mei woe. Nei djip neitinken
(yn Blije wie net safolle mear te belibjen) tocht ik dit is myn kâns, en dy
krij ik fêst nea wer. Mar je âlden ferlitte is net maklik. Tsjinhâlde dienen
se net, mar hienen it leaver net. Dochs bin ik nei Utert gien. Yn in
fersoarginshûs krige ik wurk oanbean.
De earste snein dat ik dêr allinne nei in hiele grutte tsjerke gyng, wie it
wol efkes frjemd. Doe de tsjinst ôfrûn wie, spruts in jongfaam mei oan en
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frege oft ik hjir foar it earst wie. Dat koe ik mei
ei “ja” beantwurdzje. Se
frege my mei op ‘e kofje. Dat ferwachtsje jo dochs net en je witte net wêr
je telâne komme. It blykt in gesin mei njoggen bern te wêzen. Ik tocht:
“Wat oerkomt my hjir”, mar fielde my tige wolkom. De âlders setten ôf
en de âldste soan
oan spyle op it oargel en wy mei syn allen sjonge, sels
Fryske ferskes. Dat wie krekt wat foar my! Jûns mocht ik weromkomme.
Dat koe ik net ôfslaan. We ha ferskate spultsjes meielkoar dien. En lit
dizze famylje Kamerling no ek noch fan Fryske komôf wêze! S
Se ha my
doedestiids goed opfongen yn dy grutte stêd. Mar fan dy trije bruorren
moast ik net safolle hawwe. Neat foar my! Dochs moast ik sizze: “Se ha
my mei klassike muzyk yn ‘e kunde brocht”. Dat fûn ik prachtich.
Yn dy tiid soe ik ek nei in Frysk toanielstik.
lstik. Allinne. It wie it stik “De tiid
hâld gjin skoft” skreaun troch Tetman de Vries. Sief frege oft hy mei
mocht. Dat koe ik wol wardearje en ja de gefolgen dêrfan binne noch
hieltyd sichtber… Lokkich fielden wy der allebeide foar om in eigen
saak te begjinnen, in slachterij, mar wêr? Fryslân wie wol in opsje, dat
bleau lûken. Yn Sleat wie der ien te keap. Wy derhinne. Mar dy man frege
fierstentefolle. Sief fielde der neat foar. “De âlvestêdetocht komt hjir ek
lâns”, sei de man wêrop Sief sei: “Der hawwe
we wy neat oan, se moatte
oankomme”, hahaha… Dus Sleat gyng net troch en sa binne der hiel wat
plakken besocht.
Uteinlik is it Boadegraven wurden en fiele wy ús echte Boadegravers. Wy
priizgje ús lokkich dat we in opfolger hienen. De saak giet fierder ûn
ûnder
noch hieltyd deselde namme Kamerling. We bliuwe by de saak belutsen.
En muzyk bringt ek in protte lok yn ús libben. Wy meie genietsje fan ús
neiteam.
Dit is mar in lyts oersjoch fan myn libben mar fansels is der folle, folle
mear belibbe.
(Mei freonlike groetenis, Gré Kamerling-Terpstra.)
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Ik bin in man fan ‘e frede, sei Jildert, mar se
sille dwaan wat ik sis.

BERJOCHT FAN DE
LEDEADMINISTRAASJE
Hjirby it ferhúsberjocht fan
E. (Liesbeth) de Jong. Koartlyn is sy kaam te
wenjen yn fersoarginshûs “Vijverhof” K. 29.
Adres: Burg. Van Dobben de Bruijnstraat 23,
2411 AP, Boadegraven.
En fan de fam. E. Ypenga, fan
Barwoudswaarder 53A, Woerden nei: Oudelandseweg 44N, 3443 AC,
Woerden.
Binne der mear feroarings
ings yn adres, tillefoanûmmer, e-mail-adres
e
of yn
persoanlike omstannigheden, lit it dan efkes witte oan de skriuwer!!
Oprop oan ‘e leden
Yn dit “Meidielingeblêd” is it ferhaal fan Gré
Kamerl
erling te lêzen. Oer har berteplak, har jeugd,
har heit en mem en hoe’t
h
hja hjir yn it westen
belâne is. It is in tige nijsgjirrich ferhaal
wurden.
In krantsje earder hat Tini Broere ferteld oer har
berteplak yn ‘e Stellingwerfen. Ek dat wie tige
ynteressant.
Wy noegje jjimme ek út om in stikje te
skriuwen. In persoanlik
lik ferhaal, mar ek wat oars wurdt op priis stelt.
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Bygelyks in gedicht, oer in hobby, ûnderfinnings yn koroanatiid… No ik
soe sizze: skrabje de harsens mar efkes. De bedoeling is om yn it
“Meidielingeblêd” fan septimber 2021 hjirfoar plak yn te romjen. Wa
docht my? It wurdt dan mear in blêd foar en troch de leden!
It kin yn it Frysk, mar ek yn it Hollânsk, mar dan wol hiel graach op tiid
ynstjoere nei de foarsitter of de skriuwer. As it mooglik is op ‘e
kompjûter. En oars mei de post. Wy sjogge út nei jimme ferhalen!
De ynleverdatum foar kopij is 1 augustus mar noch leaver earder
om’t de simmerfakânsje der tusken sit!
(Tini Boere-Tiesinga)

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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Efkes fan it hiem of
Efkes fan it hiem ôf, op ‘e sweef,
En de dei opskeppe mei in grutte sleef.
Efkes yn ‘e wolken, en de boel de boel,
efkes pierewaaie sûnder doel.
Refrein:
Efkes ’t libben priuwe yn syn hear en fear
mar wat sjonge, lietsjes kant en klear.
Djip de wyn opsnuve alles yn ‘e hân,
efkes ’t libben priuwe as in mosk yn ’t sân

Efkes út ‘e stringen, út ‘e sleur
yn de dagen bite as in bellefleur
Efkes út ‘e skroeven, springe út ‘e bân,
En op bleate fuotten oer it strân.
(Refrein)

EFKES FAN IT HIEM ÔF
Begjin febrewaris sieten wy midden yn ‘e winter. 14 dagen letter like it
wol foarjier. Nei rein en donk’re dagen sjogge wy út nei de echte maityd.
Dat we wer nei bûten kinne. Minsken wer op besite komme kinne. Troch
koroana binne de kontakten folle minder. Sitte we al wit ik hoe lang
binnen. En dêrom no efkes lekker d’r opút my it gesicht yn ‘e sinne! Wer
minsken tsjin komme op strjitte of yn ’t park. Yn myn papierbrot fûn ik
ûndersteand fers.

Efkes yn ‘e frijloop, ut ‘e ploai,
sûnder prakkesaasjes op de bonnefoai.
Alle blomkes bûten, de aginda kwyt
Efkes neat ferstrikke en gjin spyt.
(Refrein)
(Hindrik van der Meer)
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SJALOOM
Ik hie in doaze kleuren
Fol glâns en skittering.
Ik hie in doaze kleuren
Guon waarm en oare kâld.
Net hie ik read foar t bloed fan har dy t bletten,
Net hie ik swart foar it skriemen fan in wees,
Net hie ik wyt foar it antlit fan in deade.
Net hie ik giel foar it gleone hite sân.

1

Lytse foto-kwis: FÛGELS EN AAIEN
Yn ‘e maitiid begjint alle libben op 'e nij.
Fûgels meitsje harren nêsten en lizze aaien,
fan âlds symboalen fan fruchtberens.
Dizze foto-kwis giet oer tsien (frjemde)
fûgels en harren aaien. Sykje de goede
kombinaasje fan sifer en letter en neam de
fûgel. Antwurden op side 24

3

2

4

Ik hie oranje foar de fleur van it libben.
En ik hie grien foar beamguod en strewel.
Ek hie ik blau foar bliere kleare loften
En ik rôze foar dreamen en foar rêst.
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Doe gie ik sitten,skilderjend: Sjaloom!
(instjoerd troch Annie Schiere-Bouma)

5

MAAITIID KWIS
Nei de nijjiersgearkomste fan 2020 hawwe wy Gerrita Otten-Onrust frege
om noch ris in kear in kwis te hâlden. Om't dit fanwege Koroana net
mooglik wie op in gearkomste fan de Krite hawwe wy har frege in kwis te
meitsjen foar it Meidielingeblêd. Dizze kwis is te finen op de bledsiden
12 en 13.
Ek hat Gerrita in puzel makke (in Wurdsiker) dy te finen is op side 17.
Hiel fyn dat hja dat dien hat. Ús hertlike tank dêrfoar.
(redaksje)
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PEASKETIID

C
B

A

F

Wy libje yn in frjemde tiid. En no al mear as in jier. Famylje, bern en
bernsbern meije eins net op besite komme. As we boadskippen dogge,
bliuwe we sa fier mooglik by oare minsken wei. En gean samar troch. It is
sawat net fol te hâlden. En dochs....?
Peaske komt der oan. It feest fan de hoop. It feest fan in nije tiid, in nije
takomst.Ik fûn in lied fan Inge Lievaart, dat oerset is yn de Fryske taal
troch Lyske Boersma.Hjir komt it:
De takomst is al geande,
geande
hy nimt ús by de hân,
lûkt ús út it besteande
nei nij te finen lân

E

D

De takomst is al geande,
skept trochgong troch de floed,
leit troch de wylde weagen
in rinpaad foar ús foet

H

G

De takomst is al geande,
in boarne yn woeste grûn
sjongt lieten, hâldt ús steande
sa wurdt de dea oerwûn

Gjin Frysk yn 'e tsjerke, sei de man, dêr is my de
snein te goed ta.

J

K
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WAT IS DE OARSPRONG FAN IT FRYSKE FOLK? (2)
Tige tank foar de reaksjes op myn stik yn it foarige meidielingenblêd oer
de oarsprong fan it Fryske folk. Yndeed is dy skiednis tige nijsgjirrich.
Eins soe der op skoalle folle mear oandacht oan jûn moaten wurde. Foaral
yn Fryslân sels. Mar it komt der faaks net fan. De skiednis fan de eigen
provinsje, fan it eigen folk, fan de eigen taal is lykwols tige ynteressant.
En ek goed foar it selsfertrouwen fan de minsken. Wy as Friezen, wy
meije wiis wêze op ús ôfkomst.
Wat elke kear wer werom komt yn de literatuer is de striid tsjin it wetter.
Ieuwenlang wie dêr sprake fan. It boek 'Fryslâns ferline' fan D. Kooistra
en H. Oldenhof, ha ik yn it foarige meidielingenblêd al efkes neamd. Yn
dy striid tsjin it wetter bouden de minsken om 500 foar Kr. harren
wenningen al op de hegere dielen fan it lân. Mar doe't de seespegel
omheech kaam ferhegen se harren hússtee. Kooistra en Oldenhof sprekke
fan de earste terpegeneraasje. Dizze terpen leine benammen yn Westergoa
en it noarden fan Eastergoa. Sa'n trije hûndert jier letter, dus 200 foar Kr.
besochten minsken mear gebieten yn it 'binnenlân' te kolonisearjen. Hja
setten har te wenjen op klaaiôfsettingen. Ek hjir beskermen hja harren
tsjin it wetter troch it ferheegjen fan harren wenstee. Kooistra en
Oldenhof sprekke hjir fan de twadde terpegeneraasje. Sa'n
njoggenhûnderd jier letter dus yn 700 nei Kr. wie der wer in perioade fan
terpebou (tredde terpegeneraasje). Dat wiene tagelyk de lêste terpen, want
it oanlizzen fan de seediken begûn likernôch yn 1000 nei Kr. Doe wiene
terpen net mear nedich. Kooistra en Oldenhof konkludearje dat de terpen
dy't noch besteane dus net út deselde tiid binne. Guon datearje fan foar de
earste generaasje en makken in tal ophegingen troch. Op oare terpen út
dyselde tiid waard it libben sa bedrige troch it hege wetter dat de minsken
útwiken nei feiliger oarden. De ûntjouwing fan dy terpen gyng dus net
fierder as oant de earste of twadde generaasje.
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Kooistra en Oldenhof sprekke ek fan hûs- en doarpsterpen. Hja bedoele
hjir mei dat de earste minsken harren wensteeën op in rychje njonken
elkoar op in hege wâl yn 'e kwelder hiene. By bedrieging troch it wetter
ferhegen se harren eigen wenplak mei seaden en dong en makken sa har
yndiviuele hûsterp. Troch fierdere ferhegings fanwege de see, mar ek
troch allerhande ôffal groeiden de hústerpen oan elkoar fêst ta
doarpsterpen.
Sels bin ik yn Dokkum op skoalle west. Dokkum is in stêd dy't hiel dúdlik
op twa terpen boud is. De iene terp is yn de ôfronne ieuwen sadanich
ynsakke dat je net mear yn 'e gaten hawwe dat it eartiids in terp wie. Mar
de oare terp is noch dúdlik oanwêzich. Je merke it bygelyks oan de
Heechstrjitte, de Waagstrjitte, de Keningsstrjitte en foaral de Hegepôle.
Alle fjouwer strjitten binne frij steil. Boppe op de terp stiet de Grutte of
Sint Martinustsjerke. Dêr bin ik faak nei tsjerke west.
Elkenien wit fan de terp fan Hegebeintum. De measte terpen yn Fryslân
binne yn 'e rin fan de jierren ôfgroeven omdat de grûn tige fruchtber wie
en troch de boeren oer it lân struid waard. Mar de terp fan Hegebeintum –
de heegste fan Fryslân – is der noch foar in grut gedeelte. Boppeop stiet in
tsjerkje.
En sa binne de spoaren fan de skiednis fan ieuwen lyn hjoed de dei noch
dúdlik te sjen.
Literatuer:
Fryslâns ferline: Skiednis fan Fryslân fan de iistiden oant no, D. Kooistra
en H. Oldenhof (2001)
Oorsprong en geschiedenis van de Friezen, S.J. van der Molen (1980)
(Hâns Dijk)
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WURDSIKER
Sykje de wurden en skras se troch. De wurden stean in alle
rjochtingen: horizontaal, fertikaal en diagonaal, ek efterstefoaren.
De letters dy ’t oerbliuwe foarmje - yn de gewoane lêsrjochting –
in winsk.
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GRUTTE PIER: FRYSKE FOLKSHELD OF IN ORDINÊRE
KAPER?
Yn it deiblêd Trouw ferskynde op ôfronne 4 jannewaris 2021 in artikel
oer Grutte Pier, de Fryske folksheld dy't libbe fan 1480-1520. Elke Fries
hat wolris fan him heard. Syn namme wurdt yn ferbân brocht mei
'grutheid', 'krêft', 'freiheid', 'betrouberens', ensafuorthinne. Yn de
skiednisboeken wurdt hy beskreaun as in grutte, swarte man mei grutte
eagen, in swier burd, in man mei in boppe minslike krêft. Syn echte
namme wie Pier Gerlofs Donia en hy wie boer yn Kimswert, dat leit
tusken Boalsert en Harns. Fanwege syn ûnmeetlike krêften, krige hy de
bynamme fan Grutte Pier.
As je begripe wolle hoe it no presys mei him siet, moatte we efkes in
útstapke meitsje nei de skiednis fan dy tiid. It wie yn de tretjende ieu yn
Fryslân in grutte gaos. It is misskien ferfelend om dat sa te sizzen, mar it
is gewoan wier. Der wie gjin sintraal gesach en elkenien kaam foar syn
eigen belangen op. Yn feite jilde it rjocht fan de sterkste. No, dat kaam
fansels op de kop ferkeard. Yn de skiednisboeken leare wy oer de striid
tusken de Skieringers en de Fetkeapers. Wraak en ferjilding wiene oan de
oarder fan de dei. Yn 1498 feroare de saak en Albrecht fan Saksen waard
troch de keizer beneamd ta lânhear. Hy probearre wat regel te bringen yn
it opstannige folk dat allinne mar ûnder elkoar oan it fjochtsjen wie. Yn
1515 brândt de pleats fan Grutte Pier ôf. De soldaten fan Albrecht fan
Saksen krije de skuld. Pier syn frou soe der by omkaam wêze. En no
binne by Pier fansels alle remmen los. Hy ûntwikkelt himsels ta in
ûnfersetlike fechtersbaas. En net allinne op it lân, nee hy wurdt in
belangrike kapitein fan in float dy't aktyf is yn de Súdersee. Yn 1517 falt
hy stêden as bygelyks Medemblik en Alkmaar oan. Neffens skiedkundige
Hans Mol fan de Fryske Akadeemje kin je Grutte Pier rêstich in
suksesfolle kriichsheld neame. Fansels wie it wraaksucht dat him driuw.
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Hiel bekend binne de wurden: 'Bûter, brea of griene tsiis, wa't dat net
sizze kin is gjin oprjochte Fries'. Ja, dy wurden binne ôfkomstich fan
Grutte Pier. Wannear Grutte Pier minsken trof wêrfan hy net wist oan
hokker kant dy stiene, dan wie it opsizzen van
an dizze rigel in prima test.
En oh wee, as je der net yn slaggen om de wurden goed út te sprekken,
dan hearden je blykber by de fijân...
Yn it artkel yn it deiblêd 'Trouw', sa as dat boppe al neamd is, wurde
ferskillende kanten fan Grutte Pier tsjinoer elkoar
lkoar set. Oan de iene kant is
hy de Fryske folksheld dy't opkomt foar de Fryske frijheit en dat wurd
hiel rom útmjitten. Hy wurd op in fuotstik set. Hy is in rolmodel foar elke
jonge Fries. Opkomme foar it eigen folk, de eigen taal, de eigen kultuer,
de Fryske kultuer. Santich persint
sint fan de Friezen fynt him in ikoan fan
Fryslân. Dit lêste blykt út in enkête dy't ûnder 500 Friezen hâlden is,
neffens de krante
Mar der is ek in oare kant. Histoarikus Josse Pietersma wiist op it feit dat
Grutte Pier in typyskee fertsjintwurdiger is fan de eardere tiid doe't yn
Fryslân grutte ûnderlinge striid wie. Wraaksucht wie syn motivaasje en
net yn it foarste plak it opommen foar de Fryske frijheid. Dat lêste
hawwe de minsken der fan makke. Tja, Josse Pietersma wiist op iit
ferskynsel dat wy de skiednis lêze op de wize dy't wy sels graach wolle.
En wy wolle Grutte Pier hiel graach sjen yn de rol fan folksheld. Dat
wolle we ek sa hâlde. En dêr wurdt dus in dit artikel in kanttekening by
makke.
(Hâns Dijk)
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De Brede Maatskiplike Diskusje (BMD)
De Brede Maatskiplike Diskusje (BMD) oer de takomst fan it Frysk, dêr’t
al jierren sprake fan is, liket stadichoan op gong te kommen. De Stichting
BMD-Frysk wol takomme maitiid sa’n tritich jongelju út de Trynwâlden
mei-inoar neitinke en prate litte oer hokker kant it mei it Frysk út moat.
As dat in sukses wurdt, sil de diskusje provinsjebreed fuortset wurde.

De BMD is bedoeld om de ynwenners fan Fryslân bewust te meitsjen fan
de posysje fan it Frysk hjoed-de
de-dei. It Frysk ferliest stadichoan terrein. It
giet om de fraach oft de Friezen dat sa litte wolle, of dat se ree binne om
har derfoar yn te setten, sadat it Frysk as kultuertaal en deistige
omgongstaal fuortbestean sil. Soks giet net fansels. Mei in BMD is in
betrouber byld te krijen oft it de muoite wurdich is in protte te
ynvestearjen yn de taal.

US FRYSKE TAAL
Wy as Friezen om Útens binne tige wiis mei ús tael! Yn Fryslân sels is
Frysk prate net meer oerol en troch eltsenien fansels! Reden ta soargen!
Wa docht der wat oan??

foto BMD-Frysk
De stichting BMD-Frysk kiest foar in diskusje troch jongelju fan achttjin
oant tritich jier. Dy binne belangryk en bepalend foar de takomst fan it
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Frysk. Stichtingsfoarsitter Rimmer Mulder: “Dat is de generaasje dy’t
bern kriget en mei bepale moat hoefolle oft we foar it behâld fan it Frysk
oerhawwe. Wolle dy dat mear Frysk yn it ûnderwiis ferplichte wurdt of
krekt net?” Om foar te kommen dat allinne fûle foar- en tsjinstanners meiinoar yn petear geane, sil de stichting de dielnimmers selektearje litte.
De proef yn de Trynwâlden kostet sa’n seis- oant achttûzen euro. Dat
wurdt betelle troch it Roelof Geertsma Fûns en de provinsje Fryslân.
Lit ús hoopje dat dizze diskusje wat posityfs opsmiet.Dat twatalich
opgroeie tsjintwurdich as ferrykjend op de ûntwikkeling fan bern beskôge
wurdt is meinommen.
(Lêsen yn it Friesch Dagblad troch:Klaasje Suurd)

MAITIID
As yn ‘e tún de snieklokjes (foarjiersberntsjes) wer bloeie, sjit my altiid
wer it berneferske yn ’e gedachte dat ik de beukers yn Menaem
oanlearde doet ik dêr wurke as beukerliedster. Wa wit is it werkenber by
guon fan jimme.
(Klaasje de Vries-Suurd)
Lytse wite klokjes
mei jim griene rokjes
wol jim ús fertelle klinkt sa blij
de winter is foarby!
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DE MAITIID KOMT DER OAN
Yn it fjild
Yn it fjild is stilte kening
rêst regeart mei fêste hân.
Fûgels binne net te hearren
krekt as lei de dea oer 't lân.
Blommeknoppen binne sletten,
en it sinneljocht is skier
Fan 'e beammen dript de dize
hjoed liket de maitiid fier
Alles leit sa stil te wachtsjen
noch is alles griis en kâld
Doch spat aanst de dize stikken
en ferriist in nije wrâld
(Jurjen van der Meer (út 'Yn 'e fierte'))
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Simmer: de tiid dat it te waarm is foar de
dingen dy’t je winterdeis litte fanwegen de
kjeld.

MAITIIDSBLOMMEN
Maaie jout ús blommenpracht
Rûnom kleur en wielde,
Foarsafier ’t de lette froast
’t bloeisel net ferniele.
Alles hat syn fêste tiid:
Beam en plant moat bloeie
Sil dêr yn ‘e rin fan ’t jier
Rynske fruchten groeie.
Tink dus yn ‘e maitiid net; komme
‘k sjoch gjin fruchten komme.
Doch geduld en sjoch dy sêd
Oan de maitiidsblommen
(Atze Bosch)

As de jeugd wurch is, wurdt der sein:
“Hja binne noadich oan fakȃnsje ta.”
As ȃlders wurch binne, wurdt der sein:
“Se takelje dochs wol of.”
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SAMAR IN GEDACHTE
De jierren riigje oanelkoar
De tiid ferdwynt yn ’t neat
De measte dingen gean teloar
Wy binne net by steat
en hâldt wat west hat fêst
mar ’t goede wat wy diene,
dêr ’t oaren war oan hiene,
ferlichtet de lêst.
(ynstjoerd
oerd troch Geke Sprokkerieft)

ANTWURDEN FÛGELS EN AAIEN
1G: Boskûle; leit rûne aaien; 2D: Readboarstke; 3J: Hin; 4C: Bijkolibri;
lytste fûgel yn ‘e wrâld; 5A: Struisvogel; grutste aaien, gem. sa’n 1,5 kg;
6B: Peter Carl Fabergé (1846-1920,
1920, Russyske makker fan 61 ferneamde
juwielen yn de foarm fan peaske-aaien;
peaske
7F: Klyster; 8K: Peaske-hazze;
9H: Ljip; 10E: Koalmees.
WURDSIKER
De oplossing/winsk is: In fleuriche maitiid

Do bist ien út tûzen, sei de faam, de oare
njoggenhûndert njoggen en njoggentich binne
lang sa beroerd net.

út de tiid dat “CORONA”
allinnich
noch mar in bierke wie

út de tiid dat
“CORONA”
allinnich
noch mar in
bierke wie

