
 

 
 
 
 
 

 

21 jannewaris 2023 15:30 

Mei de ielaak fan Heech 
nei Londen 

dêrnei jiergearkomste  en breamiel 
yn de Fermanje 
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 FRYSK SELSKIP 

 "WALING DYKSTRA" 

 MEPPEL E.O. 
 
OPRJOCHTE 24 FEBREWARIS 1924 
 
Foars.: Ludzer v.d. Schors Pongh.: Edzer Kooistra 
 Veendijk 37  Logten 13 
 7971 RP HAVELTE  8431 KR EASTERWALD 
 Waling Dykstra 
 gipsgravure fan 
Lid fan it Frysk Boun om Utens  Pier Pander 

 
 

FFaann’’ee  ffooaarrssiitttteerr  
It programma foar 5 novimber wie in hiele toer. Troch korona wiene de 
measte stikken op’e planken lizzen bleaun. Wol wiene der wer wat stikken 
opstart, mar dêrfan wie de premiere earst oan it begjin fan dizze hjerst en 
noch net ree foar it grutte publyk. Op har strúntocht kaam ús karkommisje 
in nij selskip tsjin mei de namme “Fryaz”. 
Gjin toanieljûn dus yn novimber mar wol in programma fan hege kwaliteit, 
wat krekt by ús past. “Fryaz” – Frysker kin it net wêze... “Fryaz” bestiet út: 
Gjalt de Jong, Ietsje Meems, Paul Siemensma en Kees Hofstra. Wie it 
melancholy; ús efkes nostalgysk om en om draaie yn it waarme baaiwetter 
fan eartiids? Wie it refleksje? Us sels sjen yn’e spegel. Wa bin ik no eins? 
Wer is dy Fries yn my bleaun? Soms krij ik it gefoel dat de broekspipen 
fan‘e froulju yn Broeksterein in hânbree koarter binne as yn‘e binnestêd fan 
Utert bygelyks. Dat, om mar sjen te litten dat se dêr meidogge oan’e 
moade. Sokke memmen dy’t “hollands praten” om’t de bêrn oars “niet mee 
komen kunnen”. 
Wy hawwe in prachtige jûn hân en de sangen ha by my noch tiden nei-
núndere mei in sêfte laits en in waarm gefoel. 
Mochten jo der net by west hawwe dan moat dat jo grif spite. 
 
Op sneon 21 jannewaris 2023 hâlde wy wer in breamiel. Alteast dat is de 
bedoeling. De seal is besprutsen en wy hâlde it ‘âlde resept’ oan. Dan moat 
it wol goed komme. Us soargen binne foar in grut part it tal dielnimmers. 
Hiene wy tsien jier ferlyn noch goed hûndert leden der’t in grut part fan op it 
breamiel kaam. Dat is hjoed-de-dei (ûn-)aardich werom rân. Dat is de 
reden wêrom’t ik jimme freegje jim sa gau mooglik op te jaan. Oer de e-
mail, tillefoan, post, by in bestjoerslid oan’e doar. 
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De jannewaris gearkomst begjint om healwei fjouweren (15:30) !!!!! 
 
Ut namme fan it bestjoer winskje ik jimme alfêst foar 2023: “Folle Lok, 
Sûnens, Seine en Frede”. 
 

Ludzer van der Schors, 
foarsitter 

 

KKrriitteejjûûnn  2211  jjaannnneewwaarriiss  22002233  
yn de Fermanje oan de Vledderstraat 20 yn Meppel (mei lift). 

15:30 Sprekker Johannes Hobma oer de tocht mei iel fan Heech nei 
Londen 

17:00 Jiergearkomste 
17:30 Breamiel 
19:00 Sluten 

Kostebydragen 
Sprekker € 7,50 (net-leden) 
Breamiel  € 12,50 

Ferfier 
As der minsken binne dy’t it ferfier wat nuodlik fine, dan graach by it 
bestjoer melde. Lyksa wurde minsken socht dy’t helpe wolle by it ferfieren 
fan leden. 

BBrreeaammiieell  ––  ooppjjeeffttee  bbyy  iitt  bbeessttjjooeerr  
De ideale gelegenhyd om ris noflik by te praten en nije minsken kinne te 
learen. Fansels ha wy ek Fryske sûkerbôle! 
Jimme kinne jim noch oant 14 jannewaris ta opjaan by de bestjoersleden. 
Dat kin fia de tillefoan, oer de post (in simpel briefke is al goed) of per mail. 

JJiieerrggeeaarrkkoommssttee  ––  wwuurrkklliisstt  
1. Iepenjen en wolkom om 17:00 
2. Oantekens jiergearkomste 19-3-2022 
3. Ynkommen en útgiene stikken 
4. Jierferslach (sjoch dit Kritelûd) 
5. Jierrekken 2022 (wurdt op de gearkomste omparte) 

Ferslach fan de kaskommisje. Beneamen nije rekkenopnimmers. 
6. Begrutting 2023 (wurdt op de gearkomste omparte) 
7. Wat fierder op it aljemint komt / Omfreegjen 
8. Sluten om likernôch 17:15 
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OOaanntteekkeennss  ggeeaarrkkoommssttee  1199--33--22002222  
Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste op 19e fan foarjiersmoanne 
2022 yn de Schalle. De gearkomste wie gau beslikke: wy waarden it yn in 
fearnsoere iens oer de folgjende punten: 
4. It jierferslach oer 2021 wurdt sûnder diskusje goedkard en fêststeld. 
5. De jierrekken oer 2021 wurdt goedkard, de ponghâlder wurdt ûntlêstige. 
6. De begrutting foar 2022 wurdt sûnder wiziging goedkard. 
7. It jubileum sil yn oerlis mei de leden organisearre wurde. 

JJiieerrffeerrssllaacchh  22002222  
Bestjoersgearstalling en karkommisje 
It bestjoer bestie ek yn 2022 út: Ludzer van der Schors (foarsitter), Romke 
E. Egbers (skriuwer / redaksje), Edzer Kooistra (1e ponghâlder), Menno 
Fleischer (2e ponghâlder), Piet Koopmans (ledekontakt) en Leny Altena 
(karkommisje).. 
 

Kritejûnen 
De jiergearkomste fan 16 jannewaris is útfallen fanwege corona. 
Op 19 maart sieten wy yn de Schalle. Nei in superkoarte jiergearkomst fan 
15 menuten koene wy genietsje fan “Doazen” fan it Akkrumer Dreamteater, 
twa jier nei de oarspronklike planning. Der wiene 22 leden en 3 net-leden. 
Ek it bestjoer fan it Dreamteater wie der by op dizze lêste foarstelling. 
Ta beslút wie op 5 novimber ús hjerstjûn. Der wiene 15 leden en 3 jonge 
gasten, dy’t fan de Fryske folkmuzyk fan Fryaz geniete hawwe. En op de 
ein waard meiïnoar songen. 
 

Kritelûd en oare publisiteit 
Wy ha noch altyd 4 advertearders. 
 

Aktiviteiten bywenne 
Ferskate leden fan ús ha op ferskate aktiviteiten west. 
Grut Frysk Diktee 17-5-2022. Ludzer en Froukje van der Schors ha meidien 
yn de groep “Friezen om utens”. 
 

Frysk Boun om Utens 
De krite is oansluten by it Frysk Boun om Utens. De femylje Van der 
Schors hat ús ek hjir fertsjintwurdige. 
26-3-2022 Jiergearkomste en Moetings- en ynspiraasjedei yn Bodegraven. 
9-4-2022 Jubileum fan de Sékrite yn Lelystêd. 
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Diel Noard, it jierliks oerlis fan de kriten út Assen, Roan, Meppel, Emmen 
en Swol hat yn 2022 net plakfûn. It sil no wêze yn maaie 2023. 
 

Ledeferrin 
Wy moasten ta ús fertriet op’e nij in lid oan de dea ferlieze: 

 Ypkje Boekhout (84 jier) 
24-3-1936 Dokkum – 20-5-2022 Meppel 

It jier begûn mei 56 leden per 1-1-2022. Mei 1 ferstoarn aktyf lid en 6 
opsizzings steane der dus no, per 1-1-2023, 49 minsken op de list as aktyf 
lid. 
 

YYnn  ddee  hheekkwweeaaggeenn  ffaann  ddee  
aaaakk  KKoorrnneelliisskkee  YYkkeess  IIII  

2211  jjaannnneewwaarriiss  yynn  ddee  FFeerrmmaannjjee  
Sneon 15 juni 2019 sette ûnder grutte belangstelling fan it publyk de 
tradysjonele Fryske ielaak Korneliske Ykes II fan Heeg ut of nei Londen, fol 
mei libbene iel. 
Seis dagen letter gong foar it earst in tachtig jier de Tower Bridge iepen om 
dizze “eel barge” troch te litten, sadat dy nei de Dutch Mooring farre koe. 
Dat is it plak by de fiskmerk fan Old Billingsgate dêr’t Fryske fiskers fan 
1667 oant 1938  fan de foarrige ieu it rjocht hiene gratis oan te lizzen om 
har fisk te ferhanneljen. 
Yn’e simmer fan 2022 hat de KYII in reis nei de Eastsee makke. 
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Korneliske Ykes II is in rekonstruksje fan de âlde ielaken, de oarspronklike 
Korneliske Ykes (yn 1872 fan Eeltsje Holtrop van der Zee boud) hat troch 
har moaie oansjen as foarbyld tsjinne. 
 
Skipper Johannes Hobma sil op 21 jannewaris yn de lêzing “Ielhannel fan 
Heech mei Londen” weromsjen op dit aventoer. 
 
Sjoch ek (alles hollânsktalich): www.palingaak.nl of googelje op 
“korneliske-ykes-ii-2095”.  
 

IInn  SSooeellee  SSiimmmmeerr  
Men sil de jongste mar wêze en dan ek noch in nei-kommerke. Gjin heit 
mear hawwe om’t dy te jong ferstoar. Dan hawwe jo in samling heiten en 
memmen en jo kinne neat. Jo binne de lytste. Dat wie sa te sjen. Objektyf 
fêst te stellen. It iennichste dat net fêst lei, wie dat wat der yn dat lytse 
kopke om gie. Dêr moast hy it dan ek fan ha. Dat frege dêrom ek om 
oefening. Eh, dat kinst do net. En dat witst do net. Dêr bist do te lyts foar. 
Dat wie objektyf te bewizen. Allinne mei “Dat snapst do net”, wie it oars. 
Nimmen koe yn dat lytse kopke sjen. Dêr siet syn kapitaal. 
 
As hja rôpen “Hjir komme” wie it net braaf “Ja”. Dat lytse kopke sei: “Se 
kinne om myn part ‘de beam yn’. Hy draaide it om en die it sels. Als hy de 
krún fan’e peppels mar berikt hie wie hy yn syn eigen wrâld. Ferskûle foar 
alle oermacht. In oar ferskûl wiene de droege sleatswâlen mei 
toarnebosken en rûchte. Dêr wie hy baas. Hy stelde it fêst. Se moasten der 
mar oan wenne. 
 
It probleem kaam doe’t hy de dyk út woe. Tusken de klinkerdyk en harren 
boerespúltsje lei een paad fan rom 700 meter. Troch de sleatswâl wie it 
sels noch fierder. Nei in oar ta om wat te fertsjinjen koe sels net oan tocht 
wurde. 
No hie syn Mem ek in jongste broer. In healbroer, dy wie ek lyts en wie ek 
neikaam. 
Eh, dy jonge is grut genoch. Hy kin yn’e fakânsje wol by ús oan’e slach. 
It wie de tiid dat de pleats ‘it sintrum fan’e wrâld wie’ op it plattelân. 
In boer wie altyd mei fakânsje en die deis neat oars as sport beoefenje. 
Syn omke wie in útsûndering. Dy hie een útspanning yn it doarp en oan de 
mar in “paviljoen”. Foar it paviljoen wie in moai stik wyt strân. Dan kaam de 
mar. 
 
Hy mocht sels kieze. Hy koe by omke en muoike yn’e hûs, mar hy mocht 
ek neist it paviljoen yn in tintsje. Dat lêste like him it grutste aventoer. Siz 
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mar neat tsjin jim Mem, sei Omke. Oars kin se dêr net fan sliepe. Hy die 
útwreidich ferslach fan hoe’t it der by omke en muoike útseach en wêr’t hy 
sliepe koe. Dat fan it tintsje fertelde hy net. Je moasten gjin sliepende 
hûnen wekker meitsje. 
 
Moarns efkes in dûk yn’e mar en in hândoek om’e holle wie it earste ritueel. 
De tsjettel op it fjoer, In slach troch de seal, de tafels en stuollen rjocht. De 
teepot yn’e mûtse. As it tafoel wie der noch wat bôle fan de deis der foar. 
Dan kaam de minste put. Oan’e efterkant fan it paviljoen tusken de 
wylgebosken stiene seis húskes op in rige. As de gasten om tsien oere 
kamen moasten dy der spik en span út sjen. It gie allinne om de foarkant, 
de sitting ensfh. It wiene “wikselbekers”. Om de trije dagen kaam de 
“tonneman” fan de gemeente om se om te wikseljen. Hy moast noch neat 
ha fan minsken dy’t wat te folle dronken en it gefoel foar maat en rjochting, 
it spoar, bjuster wiene. De mar wie tichteby. Der wie altyd wetter genôch. 
Hy wie bûten en it waaide altyd. Dochs wie it oars as de rook fan “4711”. 
 
Dan wie der kofje en wurk-oerliz. Altyd itselde. Do dochst de slachbeam en 
hâldst yn’e gaten dat se net troch de boskjes strûpe. De middeis hâldst de 
swimmers yn’e gaten. Dat wie net it minste ûnderdiel foar in puber. Minder 
wie it as in jonkje fan tretjin in grou keardel fan fjirtich warskôgje moast foar 
it gefaar fan wetter. It hichtepunt wie de reis nei de “Daam”. Alle foarrieden 
moasten oer it wetter oanfierd wurden. De twadde kear sei syn omke: “No 
moast de kop der goed by hawwe want yn it ferfolch moast it allinne 
dwaan. 
 
Hja sieten togearre op in pream fan in meter of tsien mei in stasjonêre 
diesel en in lyts stjoerredsje. Syn omke liet de hannen hjir en dêr oer de 
motor glide en sei: “sjoch, sa moatst starte”. Hy hie in stalen pypke mei wat 
graad. Hy rôle in stikje floeipapier mei krûd op, die it yn it pypke. Stuts it 
oan mei in lusifer. Joech in slinger oan it driuwtsjil. Stuts it gloeiende 
floeipapier yn in iepening, draaide it in slach en de motor begûn te rinnen. 
“Sjoch,” sei er, “sa moat it”. Sa setten se ôf nei de Daam. 
 
Twa dagen letter joeg hy it briefke mei de boadskippen en sei: “Do rêdst dy 
wol en oars ropst my mar”. !!! Roppe !!!, dat wie it minste wat him yn’t sin 
kaam. Mei it swit yn’e hinnen draaide hy it Prinses Margriet Kanaal op. Wat 
wie dat wetter ynienen breed. Yn’e fierte kaam in grut frachtskip oan. Gau 
oan‘e kant tocht hy. Hy draaide oan it stjoer om nei de kant te gean, mar de 
pream hie wat oars yn’t sin. En gie rjocht op it skip oan. 
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Doe kaam it him yn’t sin dat omke sein hie dat it krekt oars om wie as op in 
trekker. Op in hier nei dreau hy lâns it grutte frachtskip. It wie mar goed dat 
hy net ferstean koe wat de kipper him tabetroude. It sil fêst net folle goeds 
west ha. “Is it goed gien?”, frege syn omke. “Alles is der”, sei er. Hy wie 
groeid. 

L.Pyk 
 

FFrryysskk  BBoouunn  oomm  UUtteennss  110000  jjiieerr  
1166  sseeppttiimmbbeerr  22002233  

Wy ha ek in lytse tekst foar it jubileumboekje ynlevere. It sil pleatst wurde 
mei ús wapen der by. 
 
De Krite is oprjochte op 24 febrewaris 1924. It doel wie, lykas fan alle 
Fryske kriten, Friezen yn Meppel en omkriten in moetingsplak te bieden. 
Hja kinne dan yn'e eigen taal de eigen kultuer belibje. 
Yn it ferline hie de Krite ek noch in eigen toanielselskip, mar dat is earne yn 
de 70er of 80er jierren deablet. 
 
Wy hâlde yn jannewaris in breamiel, dat oars de lêste jierren nei de middei 
ferskood is, sadat elts noch op'e tiid nei hûs ta kin. It is ja winter. Mar 
foardat men ôfsette kin, is in bekinde Fries te gast, dy't wat fertelle kin oer it 
Fryslân fan hjoed en/of juster. Natoer, skiednis, literatoer, altyd wer wat 
nijsgjirrichs. 
En ek al ha wy sels net mear in toanielploech, yn de foarjiersmoanne komt 
der altyd wol wat bysûnders op de "bühne". It leafste mei wat koartswyl, 
mar út en troch is it téma tige earnstich en stimt ta neitinken. 
Yn novimber is it faak Fryske muzyk, wat wy oanbiede. En dan mei it bêst 
wol wat moderners wêze. Mar de meisjongers út it lieteboek meie fansels 
net ûntbrekke. 
En sa komme wy troch it jier. Oh, fansels ek mei de wetlik ferplichte 
jiergearkomste. Mar de leden ha sa'n grut betrouwen yn it bestjoer dat it 
faak yn in kertier beslikke is. Sûnder raffeljen. 
Yn 2010, doe't it hjoeddeiske bestjoer syn wurk begûn, hiene wy likernôch 
100 leden, dat is no, mear as 10 jier letter, redusearre ta goed 50 leden. 
Men wurdt der net jonger op, net wier? 
Yn 2024, in jier nei it Boun, fiere wy ús 100-jierrich bestean. It sil in 
beskieden evenemint wurde, mar wy hoopje mei de help fan byg. it Boun 
der dochs in jier mei wat ekstra's fan meitsje te kinnen. 
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FFaann  ddee  bbeessttjjooeerrssttaaffeell  
22002244  ..  JJuubbiilleeuummjjiieerr  ––  hheellpp  ffrreeggee  

!!!!!! It docht ús deugd dat de earste foto’s en stikjes binnen komme, mar it 
boekje is noch lang net fol. !!!!! 
Wy binne net mear manmachtich. Dat betsjut dat it wurk  op in pear 
skouders del komt. Wy ha al in kearmannich besocht nije minsken foar it 
bestjoer te finen. Dat brekt meastentiids ôf op it ferplichtsjende karakter. Lju 
wolle har net fêstlizze foar langere tiid. 
Mar diskear leit dat wat oars. Maart 2024 is te oersjen en it wurkfjild is 
beheind. It giet om útstellen foar in jubileumprogramma en foar in ekstra 
edysje fan it Kritelûd – in Jubileumboekje. 
Fierders sykje wy minsken: 

• dy’t in stikje skriuwe kinne 

• dy’t âld leden kinne dy’t wat fertelle kinne 

• dy’t âlde útjeftes fan it Kritelûd (te lien) hawwe 

• dy’t witte fan âlde foto’s fan’e Krite en it Kritetoaniel 
Reaksjes nei de leden fan it bestjoer (sjoch efterside fan it Kritelûd). 

LLiidd  oopp  ppaappiieerr  
It bestjoer slacht foar dit jier de gewoane kontribúsje fan € 25 te freegjen. 
Sjoen dat der hieltyd mear âldere leden gjin kâns mear sjogge om nei de 
gearkomsten te kommen, mar de Fryske saak wol in goed hert tadrage is it 
bestjoer fan betinken de gearkomste in útstel foar te lizzen om hjir yn te 
foarsjen. Dizze leden hâlde kontakt mei de Krite troch it Kritelûd. Hja betelje 
foar it printsjen en it ferstjoeren bgl. €10 jiers per adres. 

FFrryysskk  DDiikktteeee  
Faaks soe it goed wêze dat wy foar ankom jier binnen “Waling Dykstra” in 
groepke foarmje dat de stavering nochris trochnimt. Wa wit soarget dat foar 
in dielnimmer foar ankom jier. Wa hat dêr nocht oan? 

AAggiinnddaa  22002233  
Mear ynformaasje by it bestjoer en op ús webstek 

21 – 01 – 2023 Nijjiersjûn: sprekker, jiergearkomste, breamiel  
18 – 03 – 2023 Foarjiersjûn 
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16 – 09 – 2023 It Frysk Boun om Utens fiert it 100-jierrich bestean. 
Sjoch it Kritelûd fan jannewaris 2020, ús webstek 
www.walingdykstra.frl of www.fryskbutenfryslan.frl. 

04 – 11 – 2023 Hjerstjûn 
24 – 02 – 2024 De krite Waling Dykstra bestiet 100 jier! 
 
Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “Aigen-
Haimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de 
Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier? Foar guon 
aktiviteiten moat yntree betelle wurde. 
14 – 01- 2023 Nijjoarsverziede (conference en liedjes van De Fiebeldekwinten) 
04 – 03- 2023 Veurjoarsverziede. Optreden deur toneelgroep Con Amore 
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SELSKIP “WALING DYKSTRA” 
MEPPEL E.O. 

KONTAKTADRES: 

Woldstraat 33, 7941 LE Meppel 
walingdykstra@kpnmail.nl 

www.walingdykstra.frl 

BESTJOER: 

 

Ludzer van der Schors, foarsitter 
Veendijk 37 
7971 RP HAVELTE 
till. 0522 – 49 23 63 
e-mail: l.vander.schors@hetnet.nl 

Romke E. Egbers, skriuwer 
post: sjoch it kontaktadres 
till. 00 - 49 - 4839 - 953 952 1 
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl 

Edzer Kooistra, 1e ponghâlder 
De Logten 13 
8431 KR Easterwâld 
till. 06 – 44 86 07 35 

Menno Fleischer, 2e ponghâlder 
Grote Oever 156 
7941 BJ Meppel 
till. 0522 - 859233 

Piet Koopmans, ledekontakt 
Woldstraat 33 
7941 LE MEPPEL 
till. 0522 – 24 14 34 

Leny Altena, karkommisje 
Bezettingslaan 78 
7943 CN MEPPEL 
till. 06 – 52 69 73 40 

  

Kritelûd 
Kopij nei: 
 walingdykstra@kpnmail.nl 
of per post: 
 Veendijk 37, 7971 RP Havelte 

BANK fan de Krite 
IBAN: NL35 RABO 0341 8122 93 
BIC: RABONL2U 

op namme fan “Waling Dykstra” 

Keamer fan Keaphannel: 04061102 

 
IS JO BUORMAN AL KRITELID? 

 


