urou ternne
de K
foar in
priisfraach tskreaun
eigentiidske tekst op deselde meidij
Schnoor dŒr’t
fan Heinrich Chr
Halbertsma him yn syn jierren ek
troch ynspirearje litten hat De teksten
sten moasten foar 1 april ynstjoerd
sadat guon lezers tochten
wurde
oan in 1 -aprilgrap Sa’n oprop koe
mande mei

Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse
tekennisse hie de Halbertsma-betinking
tinking organisearre en krige der yn
Grou safolle leden by dat in goed
moanne letter in eigen Grouster
krite fan it selskip oprjochte wurde
koe Ta gelegenheid fan it 125-jierrich
rich bestean fan folksliet Øn krite
beleit de Krite Grou op freed 24 novimber
vimber in foarum oer ’De aide Friezen’
It

zen’

fan

Halbertsma

Halbertsma yn it
alle stoarmen
foarum komme fragen

de tekst fan

bysnder

-

hat

it

liet

oerlibbe Op it
gen oan ’e oarder as is in folksliet
noch wol fan dizze tiid Sa al kin in
tekst lit it begjin fan de 19de ieu dan
noch wol yn ’e 21ste ieu brkt
wurde

Fryske folk fan doe is net mear te
tsjinwurdige
fergelykjen mei de
fan
multikulturele
befolking
Wraldkriich
Fryslan Snt
de Twadde
kriich roppe wurden as Frysk bloed
en Fryske grn
dy’t foar Eeltsje
destiids in suvere betsjutting hiene
assosjaasjes op mei de smaak fan
Boden’
Gerrit Heida
’Blut und
’e
kantonrjochter
destiids
op
Sweach hat der yn 1978 op oanstien
stien it om dy reden f te skaffen en
It

in

oar liet foar kar te

lyks

De

It

nimmen

bygelyks

Heitelan

Leeuwarder Courant

hat

yn

dŒr’t

de tekst en de meidij sa’n
floeiende ienheid yn foarmje as yn
Friezen’
’De aide
en hat Eeltsje
Halbertsma postm
ta
winner
troppen
Tsien teksten achtet de
lykwols
publikabel
sjuery
Dy
steane op de folgjende side
Ear’t

de

neffens de sjuery op

’De

dochs net serieus wŒze

Om misbegryp foar
oprop wie

Nettsjinsteande de krityk dy’t der
fenomeen
op it folksliet west hat
op it
meen fan folkslietenyn it algemien
en op

jier in

serieus

al

de

te

kommen

serieus mar

it

de

hat nea
Halbertsma

west
bedoeling
Friezen’
begraven

te
bertsma syn ’aide
ven en it prijswinnende Nije Friezeliet
gelegenheden
liet by allerhande offisjele
heden foar kar te nimmen De Krite
Grou noch de Ljouwerter Krante
hat it foech soks te besluten en sille
der ek net by it provinsjaal bestjoer

op oanstean

De

winnende

tekst sil

allinnichmar op de jubileumjn
fan
Krite Grou songen wurde troch
it Grouster
Mingd Koar by wize
fan aardichheidsje
de

De oprop smiet 53 teksten op

dŒr’t

(Halbertsma-kennerFlippus
pus Breuker fan de Fryske Akademy
de sjuery

demy koardirigint-musikus Hoite
Pruiksma en LC-redakteur Pieter
de Groot

him al sjongend mei fermakke
makke hat De sjuery hat grutte
wurdearring foar it besykjen fan de
tekstskriuwers foar de measten hat
it in
wrakseljen west om de wize
gjin geweld oan te dwaan

’e

De

sjuery koe net ien

liet

oanwize

aide

Friezen’

nei beste tekst iepenbier

makke wurdt

wolle wy Jo as
fersprate
oan hs
sprate Simmer 2000-krante yn ’e
gelegenheid stelle jo beste tekst te
kiezen Hoe’t jo s dat witte
litte
moatte kinne jo yn it kaderke op de
oare side lØze Om tefoaren te kommen
bier

lezer

fan

dizze

men

dat

jo

hs

jo

Onbewust

beynfloedzje

floedzje litte troch de namme fan de
skriuwer
binne alle teksten hjir
noch anonym halden
As
fergelikingsmateriaal printsje
- yn de nije
wy
stavering sawol de
oarspronklike tekst fan ’De aide
Friezen’
fan Eeltsje Halbertsma as

gongbere bewurking fan Van
Loon ut it Frysk Lieteboek of En in
de

oerdruk

fan

de

(oarspronklike

bledmuzyk
It Mingd
Koar Grou sil op 24 novimber
vimber sawol it winnende sjueryliet
as it winnende publyksliet sjonge
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