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Gearstalling Bestjoer

Frysk en Frij Hilversum (KfK Hilversum, nûmer 32126908)

foarsitter : J. Kooistra 035-6218626
+ ledeadm. Lutherhof 102, 1216 KV Hilversum

e-mail: gurbe@xmsnet.nl

skriuwer : A.R. Koopmans-Nieuwland 035-6249624
Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum
e-mail: kritehilversum@gmail.com

ponghâlder : J. Koopmans 035-6249624
Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum

Rekkennûmer NL79 INGB 0000 2422 62
o.n.f. Frysk en Frij Hilversum

alg. adjunkt : W. Triemstra 035-6833889
V.d.Sande Bakhuijzenstraat 102, 1223 CZ Hilversum
e-mail: triwa@hotmail.nl

-.-

boekeferkeap : J. Conradie-Groenhof 035-6234733
Banckertlaan 163, 1215 PZ Hilversum

G. v.d. Leij-Wilbers 035-6213586
Hyacintenlaan 10, 1215 BC Hilversum

iterij : Bestellingen trochjaan oan:
Jan Kooistra, tel. 035-6218626
(graach uterlik ien wike foarôfgeand oan ‘e kritejûn)

-.-
Eareleden:

earefoarsitter: S. Haagsma, De Doppen 21, 8401AG De Gordyk

earelid: H. van Duinen , De Jouwer
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Jiergong 2018-2019
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Slachtmoanne
Fan de foarsitter
Wer ris wat oars as oars diskear: Jimme
binne wend om De Tille sa likernôch
ien wike foar de kritejûn oer de post of
mail te krijen. It liket derop dat soks no
sawat trije wike berinne sil. Tiid genôch
dus om de aginda frij te hâlden foar ús
twadde kritejûn. Dat it de betide kant it
neist is komt om’t ús drukker fan no ôf
oant begjin jannewaris mei fakânsje sil.
Soks betsjut ek dat jimme foar ús
nijjiersgearkomste gjin Tille krije. Wol
stjoere wy tsjin krysttiid in berjocht
mei in útnûging yn ‘e foarm fan in
struibriefke.
Noch ris wat oars as oars diskear: Wy
hâlde ús earstkommende kritejûn net
ein novimber mar begjin desimber. Dat
hat alles te krijen mei de beskikberens
fan seal en artysten. Boppedat moat
men eins in programma mei de namme
“de waarmte fan desimber” ek yn
desimber foar it fuotljocht bringe is ‘t
net sa? Sa betiid yn desimber betsjut
ek dat wy genietsjen kinne fan de
premjêre fan dit konsert brocht troch
Folkert Wesseling, Adri de Boer en Ilja
Rozenberg. Folkert en Adri hawwe
earder by ús west mei harren
programma “Om‘t it kin” en dat foel
doe wakker yn ‘e smaak. Diskear
hawwe se der mei de dûnseres Ilja in
trijespan fan makke. Dat it yn dizze tiid
oanslaan sil is hast wol wis. Men soe
sizze soks lûkt gâns folk. Set it dêrom
tsjok skreaun yn jimme aginda. As
bestjoer hoopje wy fansels dat it swart

sjocht fan ‘e minsken yn ‘e boppeseal
fan “Nieuw Kerkelanden”! Miskien is it
ek ris tiid en trúnje minsken yn jim
fermidden, dy’t Frysk ferstean, oan om
ris mei te gean nei in kritejûn. Wat soe
it aardich wêze as hja dan ek noch lid
fan ‘e krite wurde soenen, want it
ledetal fan ús krite rint sa súntsjesoan
tebek...
No noch even werom nei ús lêste
kritejûn op 19 oktober yn de Brasserie
fan Nieuw Kerkelanden. Mei sa’n lytse
tritich leden hawwe wy in prachtige jûn
hân mei ferhaleferteller Mindert
Wijnstra en muzikant Joop de Jong.
Wat koe dy Mindert Wijnstra prachtich
moaie folksferhalen fertelle. It wie
bytiden in griis en in grouwel en o sa
spannend. Tuskentroch song en spile
Joop de Jong by en op de akkordeon.
Mochten jo tocht ha wêr ken ik dy man
fan, hy is ien fan de trije mannen fan
‘Wiltsje fan Peazens’ dy’t in jier of wat
lyn ús kritejûn opfleure ha mei sang,
fioele, gitaar en akkordeon.
Oan it ein fan ‘e jûn wie der wer de
tradisjonele ferlotting mei prizen en
pryskes dy ‘t diskear foar it earst
byinoar fandele wienen troch Anke,
Bonny en Esther. It like der wakker op!
Eintsjebeslút soe ik sizze wolle: kom
allegearre op sneon 1 desimber nei ús
twadde kritejûn en lit jimme omfiemje
troch ‘De waarmte fan desimber’.
Oant dan,

Jan Kooistra
4

Wat in bak

Skjin syn nocht hat er fan de Foudgumers dy’t de Bibel allinne mar letterlik lêze
kinne. Sjogge se dan echt net dat de Bibel fol sit mei izersterke fiksje dy’t de
minsken in spegel foarhâlde wol? Dûmny François Haverschmidt (1835-1894) is
behoarlik frustrearre troch syn gemeenteleden. Hoe kin er yn fredesnamme
dúdlik meitsje dat ferhalen net wier bard hoege te wêzen om wol wier te wêzen.
Dan betinkt er in list. As er no in soarte fan Bibel skriuwt dêr’t er godstsjinst en
Fryske identiteit yn troch elkoar mjukset. As de gemeenteleden dy dan lêze, sille
se einlings begripe dat net alle teksten foar wier oannommen wurde kinne.
Haverschmidt kin goed skriuwe. Hy skreau ûnder pseudonym (Piet Paaltjens)
ommers ek Snikken en Grimlachjes. Sa skriuwt Haverschmidt it Oera Linda-
boek,in geheimsinnich ferhaal dat fertelt oer in âlde matriargale Fryske beskaving
dy’t de mem is fan de hiele Europeeske beskaving. Wat in bak!, glimket
Haverschmidt noch, as er de lêste sin skreaun hat. Mar dan bart der wat, wat hy
noait foar mooglik hâlden hie. De minsken tinke dat it ferhaal echt bart is!

Skeppingsferhaal
It Oera Linda-boek fan skriuwer François Haverschmidt bestiet út in famylje-
kronyk fan de famylje Van der Linden en in optocht skeppingsferhaal. Yn dat
skeppingsferhaal kreëarret opperwêzen Wralda trije oermemmen. Frija is de
mem fan alle Friezen. De bern fan Frija fjochtsje omraak mei de bern fan de oare
oermemmen, mar ferlieze de slach en dêrmei har grutte ryk. Wie dat earst noch
hiel Europa, yn it begjin fan de jiertelling is it gebiet net grutter as Fryslân en
Grinslân byelkoar. As Haverschmidt wat docht, dan docht er it goed. It boek
kriget de namme Oera Linda, âld-Frysk foar Over de Linden. Mei help fan in freon
betinkt er in Ald-Frysk-eftich taaltsje mei echt lykjende runetekens.
Geheimsinnich! Mar dan wurdt it boek ynienen bestimpele as echt en begjint it
syn eigen wei te gean. Sels yn Ingelân, Australië en Amearika is belangstelling
foar dit skeppingsferhaal. Haverschmidt wit net mear wat er der mei oan moat
en hâldt him oant syn dea stil. Lang wurdt tocht dat Joast Halbertsma de
skriuwer wie. Pas yn 2004 wurdt de dûmny ûntmaskere. Syn tekst blykt net
allinne in humoristyske parody op de ‘Frisiomany’ te wêzen, mar foaral in
spegelferhaal oer de tsjerklike rjochtingestriid tusken de ‘Fryas bern’
(frijsinnigen) en de ‘Finnen’ (finen).

Gerbrich van der Meer

Oernommen út de Skuorkalinder ‘Fryslân en de Wrâld’
(Utjefte fan it Friesch Dagblad)
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Fryske taal yn ’e knipe troch weryndielings

De weach fan gemeentlike weryndielings yn Fryslân hat foar it Frysk net goed
útpakt. De Fryske taal komt yn ‘e knipe. Dêr’t twa gemeenten fusearje, sykje se
om kompromissen. Yn in soad gefallen betsjut dat dat foarhinne Frysksinnige
gemeenten wetter by de wyn dwaan moatte. It Hollânsk slacht dan foar master
op.

Dat docht bliken út ûndersyk dat Dingtiid útfiere litten hat. Dingtiid is it offisjele
advysorgaan fan de oerheid foar de Fryske taal. Yn it ûndersyk is sjoen nei it
taalbelied fan de fúzjegemeenten Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke, en
fan de oansteande fúzjegemeente Noardeast-Fryslân.

Dingtiid wol meikoarten mei fertsjintwurdigers fan de gemeenten prate. It
advysorgaan advisearret om taalamtners mei in dúdlike taak oan te stellen.
Boppedat is Dingtiid fan betinken dat alle gemeenten in taalbelied hawwe
moatte dêr’t in struktureel potsje foar komt.

Oernommen út
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it bestjoer
nûget jimme út op

Sneon, 1 desimber 2018
yn de grutte seal

fan
“Nieuw Kerkelanden”

Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

Begjin 20:00 oere

Folkert Wesseling Adri de Boer
Teatermakker en kabaretier                                               Fryske trûbadoer

Ilja Rozenberg dûnseres

bringe in krystprogramma mei muzyk, kabaret en dûns ûnder de namme
“De waarmte fan desimber”

It jier 2018 is hast foarby, der barde fan alles yn Fryslân: wy seagen bygelyks in swimmer
alfêst de Alvestêdetocht ferkennen, we hawwe in opmerklik waarme simmer hân, ús
eigen drokke wurksumheden en net te ferjitten de Kulturele Haadstêd aktiviteiten.
Koartsein: tiid om even ta rêst te kommen en mei in glimk werom te sjen op dit
bysûndere jier. En dêr binne de dagen tsjin krysttiid tige gaadlik foar.
Dêrom sit it krystkonsert ek grôtfol lietsjes fan Adri de Boer, dy’t al earder de cd ‘De
waarmte fan desimber’ útbrocht.
Adri de Boer is al mear as 40 jier aktyf yn de muzykwrâld en sjongt rûnom yn Fryslân en
fier dêrbûten mei ûnder oaren syn eigen programma “Oer de Grins”.
Folkert Wesseling, teaterman en ûnder oaren wurksum as akteur by it Herman van Veen
Arts Center, soarget foar de teatrale ferbylding fan de krystgedachte, troch ferhalen en
kabaret.
Ilja Rozenberg, dûnseres dy’t ek wurksum wie yn de TV-studio’s yn Hilversum, sil ûnder
dit konsert mei har dûnsjen it publyk wize op de bewegingen dy’t de krysttiid meibringt.

Al mei al soargje se mei syn trijen foar in konsert ‘om waarm fan te wurden’

Fansels steane ús diskes mei Fryske boeken en iterij dizze jûn ek wer klear.
Wolle jo wis wêze dat der noch iterij foar jo te keap is, skilje dan even

nei nûmer 035-6218626

Tagongspriis: Leden €  10,00
Net-leden €  15,00
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Us oare kritejûnen yn it winterskoft 2018-2019

Freed  4 jannewaris 2019
Algemiene ledegearkomste mei foarôfgeand nijjierjen en in miel stamppot

Sneon 16 febrewaris 2019
Toaniel

Sneon 6 april 2019
kabaret HympHamp theater mei “Op Portret”

-.-

Fierders is elkenien ek tige wolkom

~ op sneon 17 novimber by de ‘Moetings- en Ynspiraasjemiddei yn Hurderwyk.
Jûns treed dêr it toanielselskip út Holwert op mei it stik ‘In frou fan fiif
miljoen’.
Neiere ynformaasje is te finen yn de lêste Tille fan oktober op side 8 en 9,
of fia tillefoannûmer 0341 - 559343

~ op sneon 24 novimber by ‘De Sékrite’ yn Lelystêd.
Toanieljûn mei it toanielselskip út Holwert mei it stik ‘In frou fan fiif
miljoen’. Neiere ynformaasje op telefoannûmer 0320-412444

Foarsafier't soks noch net bard is,
soe it ús tige goed dwaan as jimme de ynlage (kontribúsje) foar it

rinnende winterskoft oermeitsje wolle op

Rekken nûmer NL79 INGB 0000 2422 62
o.n.f. Frysk en Frij Hilversum

De kosten binne: € 15,00 de man/frou
€ 30,00 foar in troud pear of in stel

mear mei fansels ek....
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De skries
As jo tinke dat skries Amalia neamd is nei prinsesse Amalia, dan hawwe jo it mis.
Dizze steltrinner hat syn namme te tankjen oan de stêd Santa Amalia yn Súd-
Spanje, ien fan de plakken op de trekrûte fan de skries. De skriezen út
Noardwest- Europa hawwe foar njoggentich prosint har briedplak yn Nederlân.
Amalia briedt alle jierren yn Fryslân: yn in stik greide flakby Britswert. As de
globetrotter dêr oankomt, hat dit mantsje al in tocht fan sa’n tsientûzen
kilometer efter de rêch. Syn rûte? Spanje, Súd-Senegal, Noard-Senegal,Spanje,
Britswert. En wat sa bysûnder is: syn fleanskema is al fiif jier hast op de dei ôf
itselde, sa ûntduts de Ryksuniversiteit fan Grins dy’t ûndersyk docht nei de skries.
Itselde jildt nammers foar syn wyfke. Dat giet har eigen gong yn Europa, mar alle
jierren yn de twadde wike fan maart treft it pear elkoar trou wer yn it Fryske
greidefjild.
Amalia en noch njoggentjin oare skriezen binne yn 2013 fongen op in rysfjild yn
‘e Spaanske Extremadura. Yn febrewaris binne yn dat Spaanske lânbougebiet
grutte kloften skriezen te finen, wol seistûzen eksimplaren. De fangkâns mei in
net is dan in stik grutter as hjir yn Fryslân.
Alle tweintich skriezen krigen in stjoerderke mei. Allegear yn it ramt fan it
ûndersyk  fan de Ryksuniversiteit fan Grins. Dy sammelet materiaal oer dizze
fûgel omdat dy amper mear oerlibje kin yn Europa. Reden: lân dêr’t it wetterpeil
keunstmjittich fan leech hâlden wurdt, in tekoart oan blommen en dus ynsekten
yn ‘e greide en foksen dy’t dizze fûgels graach meie. Op de site fan ‘Kening fan ‘e
greide’ kin eltsenien it hâlden en dragen fan Amalia en noch folle mear skriezen
folgje. In nijsgjirrige fraach wie wêr’t dizze tweintich skriezen no úteinlik briede
soene. Op in fêst plak dus. Amalia hat al fiif jier syn greide by Britswert

De ljip
Fûgelleafhawwers út Fryslân wurde ûnrêstich as de earste ljippen yn Fryslân
oankomme. It earste ljipaai is in prelude op de natuer dy’t wer wekker wurdt. Nei
it briedseizoen fleane de ljippen yn it neijier yn groepen nei it suden om de
froastgrins te folgjen. Mei froast is it ommers lestich om iten te finen. By slimme
froast yn Europa kinst de ljippen sels yn Noard-Afrika tsjinkomme. En as se by
ûngelok út koers rekke binne, ek yn Noard-Amearika.

Gerbrich van der Meer
Oernommen út de Skuorkalinder ‘Fryslân en de Wrâld’
(Utjefte fan it Friesch Dagblad)
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It Karke

Foar it hûs fan bakker Harke
stie it âlde bôlekarke
wat te slomjen yn ‘e rein.
Bakker hie krèkt brea en boltsjes
op in kreaze rigele lein
doe’t de wyn begûn te blazen
en te tjirgjen en te razen.
Rrrrt! Dêr ried it karke fuort.
‘Help!’ rôp bakker, ’’t bôleguod!
Stoarmwyn, stoarmwyn hâldt dochs op,
aanst myn karre oer de kop!’
Mar de wyn blies fiks syn liet
en it karke ried en ried.
Holderdebolder troch de doarpen
troch de stêden troch de wrâld,
troch in lân dêr’t it o sa waarm wie,
troch in lân as iis sa kâld.
En de Eskimo’s en negers,
berntsjes, giel en brún en rea,
alles iet fan Harke’s boltsjes,
alles iet fan Harke’s brea.
Want dat brea fleach fier yn ’t rûn
oeral foel it op ‘e grûn.
En de wyn blies fiks syn liet
en it karke ried en ried.
Oant de wyn gjin nocht mear hie
en it karke earne stie.
Mar wêr stie doe it âlde karke?
Wer foar it hûs fan bakker Harke!!!!
D’ ierde is rûn, sa koe dat barre.
‘Hea!’ sei Harke, ‘sjoch, myn karre!’
En hy brocht gau brea en bak
yn syn karke wer teplak.
Mar de reis die wol fertuten,
want de Esakimo’s en negers,
berntsjes giel en brún en rea,
alles rôp: ‘Yt Harke’s stuten!’
alles rôp: ‘Yt Harke’s brea!’
En sa libben Harke en ’t karke
Ryk en lokkich oant har dea.

Diet Huber (1924-2008)
Ut: Tutte mei de linten
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Ynformaasje oare ferienings en organisaasjes
Keatsferiening “Melle Veenstra”
foarsitter : Cees Punter

Neuweg 179, 1214GP Hilversum 035-6236729
e-mail: c.punter@wxs.nl

skriuwer : Hendrik Visbeek
Houtrustweg 34, 8084 CD ‘t Harde 0525-655541
e-mail: h.t.visbeek@kpnmail.nl
webside: www.melleveenstra.nl

ponghâlder : Anneke Wijnalda – van der Kooye
Duizendknooplaan 51, 3452AT Vleuten 030-8893764

“It Frysk Boun om Utens”
skriuwer : Kees van der Beek

Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo 0341-559343
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
webside: www.fryskbutenfryslan.frl

“Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse”
skriuwer : ûnbeset

e-mail: selskip1844@gmail.com

OANMELDE BY IT BOUN

It Frysk Boun om Utens hat yn 2023 100 jier bestien. Om dit fiere te
kinnen, wolle wy graach safolle mooglik Friezen berikke. Net allinnich
leden fan it Frysk Boun, mar ek famylje fan ús leden en alle Friezen
om Utens dy't it Frysk en Fryslân in waarm hert tadrage.
Jo kinne jo opjaan as email-stiper fan it Frysk Boun om Utens. It is
fergees. As jo dat wolle, moatte jo jo namme,jo e-mail adres, jo
wenplak en jo âldens opjaan fia ûndersteand webstek fan it Frys Boun
om Utens:

www.fryskbutenfryslan.frl
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