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De winter stiet foar de doar en de dagen wurde koarter. No ja, se fiele koarter om’t it langer 
tsjuster is. In moaie reden om it binnen en bûten te te fersieren mei ljochtsjes en de famylje op 
te sykjen. 

Groetnis, Tjitske

Yn Nederlân fiere wy Sinteklaas op 5 desimber en sette 

de measte minsken dêrnei in krystbeam yn ’e hûs. Mei 

de krystdagen stiet de tafel fol iten en moaie kearskes of 

binne wy oan it goermetten en mei âld en nij tinke we 

fuortendaliks oan oaljebollen en karbid of fjoerwurk. Al 

dizze gewoanten neame we tradysjes. De tradysjes wurde 

faak fan generaasje op generaasje trochjûn. Yn dizze Tsjil 

giet it dêrom ek om famylje én tradysjes. Ferjit net dat der 

ek in soad minsken binne dy’t har allinnich fiele mei de 

feestdagen. Sille wy dêr mei ús allen om tinke?

Foar alle minsken en yn alle kultueren is ljocht belangryk. 

Yn de Joadske mienskip wurdt yn desimber acht dagen 

lang chanoeka fierd. Dat is in ljochtsjesfeest wêrby’t it 

oaljewûnder yn de Twadde Timpel fan Jeruzalem betocht 

wurdt. Dit feest bestiet al sûnt 164 foar Kristus. Yn dizze 

Tsjil komme wy yn ’e kunde mei Shriya, dy’t elk jier Divali 

fiert mei har hindoestaanske famylje en freonen. Wat dat 

krekt ynhâldt? Tsjek gau side 5. 

Watfoar tradysjes jim ek ha yn desimber, wy winskje jimme 

in gesellige tiid op thús en op skoalle.

GesellichGesellich

Kom fierder
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Gedicht

Myn heiten setten my by skoalle ôf.

Guon út myn klasse stiene der by.

Brechtje, Lars en Jelle gniisden en 

rôpen doe nei my:

‘Wiene se soms yn ’e útferkeap?

Twa heiten foar de priis fan ien?’

Ik sei neat, dus Brechtje lake;

‘Ik ha noch wol in mem te lien!’

Nee, tocht ik, ik hoech gjin mem.

Ik ha hjir echt genôch oan, wier!

It giet by ús net oars as oars

hâld ris op mei jim geklier!

Ja, ik ha twa heiten en gjin mem,

in broer, in goudfisk en in kat, 

mar ik soe it echt net oars ha wolle.

It giet by ús sa moai as wat.

Ien heit helpt my mei myn húswurk

de oare lústert as ik depry bin.

Beide kinne se goed itensiede

We ha it allegear nei it sin.

Ek myn heiten seure gewoan en roppe: 

‘It is hjir gjin hotel!’

Fine dat ik faker helpe moat

en tefolle klean bestel.

Mar fan ien ding ha ik skjin myn nocht;

fan de praatsjes en de rabberij oer 

dat ‘nuvere’ gesin fan ús,

alle dagen wer op ’e nij.

Oer de leafde fan de âlders,

dêroer praat gjinien.

As jim soms net witte hoe’t soks wurket,

dan ha ik noch wol in heit te lien.

TWA HEITEN



  

Sjoch my
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‘Divali is it ljochtsjesfeest yn it 
hindoeïsme’, leit Shriya út. ‘Dan wurdt 
de oerwinning fan it ljocht op it tsjuster 
fierd.’ Dus it goede wint it fan it kweade. 
De measte hindoes wenje yn Yndia, 
mar der wenje ek in soad yn Suriname. 
Dêr komt Shriya har famylje wei.

Lakshmi
‘Hindoes leauwe yn ferskillende 
goaden.’ De belangrykste binne 
Brahma, Vishnu en Shiva. ‘Mar 
Divali fiere wy foar Lakshmi. Sy is de 
goadin fan rykdom, gelok en ljocht.’ 
Lakshmi wurdt sjoen as de mem fan it 
universum.
Divali duorret fiif dagen, mar net alle 
hindoes fiere it alle dagen. Yn Nederlân 
wurdt it meast ien dei fierd. It falt ek 
elts jier op in oare dei, yn oktober of 
novimber. ‘Dit jier fierden wy it op 
moandei 24 oktober.’ 

Hoe’t dat kin? It hindoeïsme hat syn 
eigen kalinder. Yn Nederlân hâlde 
wy de kristlike jiertelling oan en is it 
no 2022. Mar op de hindoestaanske 

kalinder is it no 2079. Hindoes yn 
Nederlân moatte dus elts jier wer 
berekkenje op hokker datum Divali falt.

Rige ljochtsjes
‘Divali betsjut ‘rige ljochtsjes’. Mei 
it feest wurde diya’s oanstutsen’, 
leit Shriya út. Dat binne selsmakke 
oaljelampkes. ‘It is in klaaipotsje. Der 
sit in lont yn fan watsjes en ghee, in 
soart oalje.’ De mem fan Shriya makket 
it hiele hûs skjin en set yn eltse keamer 
in diya del. 
Net allinnich it hûs moat skjin wêze. 
It lichem ek. ‘Ik begjin in pear dagen 
foar Divali mei fegetarysk iten. En 
mem makket allegear swietichheden 
as kokosbaltsjes, lapsi of persad.’ Dat 
lêste wurdt makke mei grysmoal, ghee, 
sûker en molke.

Shubh Divali
Shriya fiert Divali thús mei har heit, 
mem, sus en suske. ‘Do begjinst de 
dei moarns mei dyn eigen famylje. 
Dan begjint mem mei it meitsjen 
fan it swiete iten.’ Shriya moat 

gewoan nei skoalle. ‘Hindoestaanske 
skoalgenoatsjes winskje ik shubh divali, 
in fijne Divali.’
Wer thús lûke Shriya en har sussen 
in sari oan. ‘Dat is in tradisjonele jurk 
yn moaie kleuren mei stientsjes en 
glitterkes.’ Tsjin seis oere jûns wurde 
thús de diya’s oanstutsen. ‘Oeral moat 
ljocht wêze.’ Dêrnei giet mem Rika de 
doar út, op besite by har eigen mem en 
skoanmem. ‘It iten wurdt mei blommen 
offere oan goadin Lakshmi. En der 
wurdt wijreek (wierook) oanstutsen.’
De diya’s meist net útmeitsje. ‘Dy 
moatte út harsels opbaarne.’ Dat 
kin somtiden wol oant de folgjende 
dei duorje. ‘Ik fyn Divali in hiel leuk 
feest. Foaral alle ljochtsjes fyn ik hiel 
moai’, fertelt Shriya. Se fynt it sa’n 
bysûnder feest dat se der op skoalle in 
sprekbeurt oer hâlden hat. ‘Dat fûnen 
myn klasgenoatsjes ek hiel leuk!’

Shriya Sardjoe
De measte minsken yn Nederlân mei in religy binne katolyk of 
protestantsk. En der wenje hjir ek aardich wat moslims en joaden. 
In groep dy’tst yn ús kikkerlantsje minder faak tsjinkomst, binne 
hindoes. Yn oktober fierden sy Divali. Wat dat is? De 11-jierrige 
Shriya Sardjoe fan Ljouwert kin dy der alles oer fertelle.



 

LinKke side
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Der kloppe in Fries op ’e doar fan de Formule 1. Of 
klopje? Eins wie it bonke! En dat wurke. Takom jier riidt 
Nyck de Vries yn de Formule 1! Hiesto yn ’e foarige Tsjil 
al sjoen dat op Nyck syn helm pompeblêden steane? Dy 
draacht er alle races! 

Pompeblêd (waterblad) is de Fryske namme foar it blêd 
fan de giele plomp. Dat is in wetterplant. De blêden 
hawwe presys deselde foarm as it pompe blêd op de 
Fryske flagge. Op ús flagge steane sân pompeblêden. 
Dy steane foar de sân Fryske Seelannen: sân Fryske 
gebieten fan froeger (sjoch kaartsje). 

Stikem binne wy allegearre in bytsje 
grutsk op him. Want Nyck komt út 
Fryslân. Nyck waard berne yn Snits en 
wenne dêrnei yn Twellingea. Dat leit 
flakby Snits. As Nyck racet, kinst dus 
oan de pompeblêden op syn helm sjen 
dat der in Fries op ’e baan is. Dochs hat 
Nyck net iens sa’n soad tiid trochbrocht 
yn Fryslân. Al op jonge leeftiid reizge hy 
mei syn heit en suske Seychelle troch 
Europa. Fan kartbaan nei kartbaan en 
fan circuit nei circuit. Nyck en Seychelle 
giene nei de Wrâldskoalle. In selsstúdzje 
wêrmei’t Nyck op ôfstân de havo folgje 
koe. Nyck praat perfekt Ingelsk, Frânsk 
en Italiaansk. Frysk? Nee, dat praat er 

net, mar dat hie er achterôf wol wollen: 
‘Ik ben Nederlandstalig opgevoed. 
Vroeger vond ik het niet echt nodig om 
Fries te leren, maar nu had ik het best 
wel willen spreken.’ Gelokkich litte de 
pompeblêden op syn helm de bân mei 
Fryslân ek prachtich sjen. 

De helm fan Nyck de Vries



 

Troch: Tjitske Postma - Adema

Witsto wol dat de minsken 
inoar eartiids (vroeger) in 
hulsttûkje stjoerden foar 
de krystdagen? Dat diene 
de Romeinen om freonen 
en famylje alle goeds ta te 

winskjen. Letter kaam dêr 
de kryst- en nijjierskaart foar 
yn it plak. Hjir stiet sels no 
noch faak in ôfbylding fan in 
hulsttûkje op. 
Hulst wie de geloksbringer 
dy’t lok (geluk) en sûnens 

(gezondheid) brocht oan de minsken. 
Syn tûke wie in teken fan libben yn 
de meast tsjustere perioade fan it 
jier. It grien fan ‘e hulst jout oan dat 
der noch libben is. Eartiids waard de 
hulst tichtby hûs plante om sa kweade 
geasten op ôfstân te hâlden. Sykje ris 
in hulst op yn dyn buert of miskien 
stiet der sels ien yn jim tún. Kinst him 
no hiel maklik fine, hy hat felgriene, 
stikelige blêden en reade beikes. 
Miskien hast wolris fan druïden heard. 
Dat wiene prysters by de âlde Kelten 

yn dielen fan Noardwest-Europa en 
op de Britse eilannen. Se komme 
foar yn de stripboeken fan Asterix en 
Obelix. Tûzenden jierren lyn brûkten 
de druïden hulst al as beskerming tsjin 
kweade geasten en wjerljocht. 
Doch mei dizze krystdagen ris lykas 
de Romeinen en jou dyn freonen 
en freondinnen ris in tûkje hulst as 
blyk fan freonskip. Kinst ek de kaart 
hjirûnder útknippe, op wat steviger 
papier plakke en der in moai boadskip 
achterop skriuwe. 

Oer de hiele wrâld wurdt it fierd: it krystfeest. In feest fol rituelen en 
symboalen. Tink mar ris oan de krystbeam, krystkaarten, krystkrânskes, de 
kryststâl, mistel (maretakken) en hulst, fersieringen yn ‘e hûs, it sjongen fan 
krystlieten, ljochtsjes en kearsen, de krystnachttsjinst en gean sa mar troch. 
Allegear symboliken en rituelen dy’t alle jierren wer weromkomme. 

Krystich

HULST
IT SYMBOAL FAN ’E KRYST

In noflike kryst & lok en sûnens yn it nije jier
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De helm fan Nyck de Vries



Troch: Tjitske van Akker 

Elkenien wit wat in beamstam is. Mar wat is no krekt in stambeam? In stambeam liket op in 
beam. Mar it wurd ‘stam’ hat in oare betsjutting. Tink mar oan in yndianestam. It wurd hat te 
krijen mei famylje. De famylje dy’t no libbet. En de famylje dy’t yn it ferline libbe. Dus in stam mei 
ferskillende tûken. Dêrom it wurd ‘stambeam’.

8 | Tsjil magazine

To

i Toi Toi

We hawwe allegear in biologyske heit en 
mem, en sy hienen ek in heit en mem. 
Dat binne dyn pakes en beppes. Mei 
in stambeam kinst dyn eigen famylje 
yn byld bringe. Undersyk dwaan nei 
foarâlden wurdt genealogy neamd en is 
foar guon minsken in aardige hobby. Der 
binne sels minsken dy’t har berop derfan 
makke ha.  
Meastentiids stiest yn dyn eigen 
stambeam sels yn ’e midden. Dêrboppe 
komme dyn âlders en dêr wer boppe 
dyn pakes en beppes. Beide oan in oare 
tûke fan de beam. Kinst dysels ek boppe-
oan sette, mei dyn âlders en pakes 
en beppes derûnder. De woartels fan 
de beam betsjutte dan dyn foarâlden. 
Thús kinst freegje om de nammen fan 
pakes en beppes ast dy sels net sa goed 
mear witst. Miskien komst der ek wol 
achter wat de bertedatum en it berop 
fan dyn pake of beppe is of wie. Wolst 
fierder mei dyn stambeam, dan is der 
grif noch wol in famyljelid dat dy mear 
fertelle kin oer dyn oerpake of -beppe 
mar dan hâldt it wol hast op. Ast graach 
mear oer dyn foarâlden út Fryslân 
witte wolst, kinst te plak by Tresoar yn 
Ljouwert. Dêr kinst âlde dokuminten 
fine, sa as trouboekjes, bertebewizen, 
rouadvertinsjes en soms ek foto’s. Fan 
guon famyljes giet de stambeam wol 
hûnderden jierren werom. Ek binne der 
bekende stambeammen, sa as dy fan 
de keninklike famylje fan Nederlân en 
Ingelân. 

Om in stambeam te meitsjen, kinst de 
stambeam hjirneist as foarbyld brûke. 
Kinst ek sels ien opsykje of tekenje dy’t 
better by dyn famylje past. Miskien 
hasto, lykas yn it gedicht op side fjouwer 
ek wol twa heiten of twa memmen of 
hasto in healbruorke of in pleechsuske. 
Meitsje dan in famyljebeam dêr’tsto alle 
nammen yn kwyt kinst.

DNA
Yn Tsjil Tsjekt hat Raynaud it oer DNA. 
Dat is eins de hânlieding dy’t yn al ús 
lichemssellen sit. Der is yn fêstlein 
hoe’t ús lichem opboud is en hoe’t de 
ferskillende ûnderdielen fan ús lichem 
wurkje moatte. It is dus hiel belangryk. 
It DNA wurdt ek wol erflik materiaal 
neamd en krijst mei fan dyn biologyske 
heit en mem. 

Gewoanten
Ast twa heiten of twa memmen hast, 
hast miskien net harren DNA yn dyn 
lichem, of miskien fan ien fan beide. Mar 
dêrom binne se fansels wol gewoan dyn 
âlders. Gewoanten en tinkwizen nimst 
oer fan dyn âlders en sa makkest mei-
inoar tradysjes yn in húshâlding.

Foarnammen
Yn guon (sommige) stambeammen 
komst faak deselde namme tsjin. Dat 
komt om’t it yn Nederlând lang tradysje 
wie om de earste soan de namme te 
jaan fan heit syn heit, pake oan heit syn 

kant dus. Wie it earste berntsje in famke, 
dan krige sy meastentiids de namme 
fan mem har mem, dus de beppe oan 
mem har kant. Der binne noch wol 
famyljes dêr’t dat gewoante is mar it 
ferneamen fan pake en beppe wurdt wol 
hieltyd minder. Bisto ek ferneamd nei in 
famyljelid?

Achternammen
Kinst it dy foarstelle? Oant de ein fan de 
midsiuwen hiene de misken gjin echte 
achternamme. Wie dyn namme Jan en 
wiesto de soan de Willem? Dan wiesto 
Jan Willemszoon, ôfkoarte Willemsz 
of Willems. Wie Margje in dochter fan 
de bakker? Do riedst ik al, dat waard it 
Margje Bakker. Der wiene ek streken 
yn Nederlân dêr’t de namme fan it 
wenplak of de namme fan de pleats de 
achternamme waard. Om it allegear wat 
dúdliker te meitsjen, moasten de minsken 
om it jier 1800 hinne in achternamme 
kieze, dy’t tenei (voortaan) fan heit op 
soan trochjûn wurde soe. Om’t net 
elkenien it dêr mei iens wie en se tochten 
dat dit befel fan keizer Napoleon wol wer 
oerwaaie soe, binne der hjir en dêr wol 
wat aparte namme betocht. Soms binne 
der, per ûngelok, ek wol bysûndere 
kombinaasjes fan foar- en achternamme 
betocht of ûntstien. Tink mar ris oan 
Sam Bal, Leen Kleingeld of Riet Suiker. 
Googelje mar ris op schaamnamen foar 
mear moaie foarbylden.

Tsjilpost 

Kinst de beam yn!
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Tsjilpost 

Dyn eigen stambeam

Sykje foto’s fan dyn famylje. Plak de foto’s op en set de nammen der ûnder. 
Kinst fansels ek sels in stambeam tekenje of in oar foarbyld sykje.
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Ferhaal

Lang lyn, yn in fier lân, rûn in man oer 
in lange brede dyk. Hy hie soldaat yn it 
leger fan ’e kening west. De oarloch wie 
foarby en alle minsken begûnen wer 
oan harren eigen libben. De man wie 
op wei nei hûs. It wie in lange reis en hy 
seach plakken dêr’t hy noch nea west 
wie; bergen, sânflakten en frjemde 
steden. 
Yn ’e streek dêr’t de man no rûn, wie 
wat frjemds oan ’e hân. Hy seach 
groepkes mei hûzen, stikjes lânbougrûn 
en groepkes minsken. De minsken 
wiene op harsels. Se bleaune by harren 
eigen groepke stean en der wiene gjin 
paadsjes tusken de lytse doarpkes. De 
groepkes minsken dy’t inoar tsjinkamen 
groeten inoar net en in groet fan de 
soldaat waard net beäntwurde. Ek 
de minsken dy’t op it lân oan it wurk 
wiene, seinen neat tsjin him. Hoe 
tichter de soldaat by de stêd kaam, hoe 
frjemder it waard. Op it earste gesicht 
liken de minsken frij gewoan mar no’t 
hy better seach, foel it him op dat de 
minsken fan in groepke hiel bot op 

inoar liken. Se hiene deselde klean oan 
en hiene sawat deselde hierkleur. Sa 
wie it ek mei de groepkes hûzen. Per 
groepke hiene se deselde foarm en 
deselde kleur dakken. Op it lân by sa’n 
lyts doarpke groeide mar ien soarte 
griente. Do koest oan ’e griente sjen 
welke minsken derby hearden. Dêr’t 
bygelyks boerekoal groeide, hiene de 
minsken griene dakken, griene klean en 
suver wat grienich hier. 
De minsken seagen der min en meager 
út. De hûzen wiene ferfallen. It lân 
seach der, útsein dat der noch wol 
wat griente groeide, keal út. It like de 
soldaat dat der yn dit bysûndere lân in 
soad earmoed wie.
It waard drokker lâns de dyk en de 
soldaat wie hiel tichtby de stêd. No ja 
stêd.. De groepkes hûzen stienen hjir 
ticht op inoar. Hy seach lege winkeltsjes 
en wurkpleatsen. It plein wie leech 
en stoffich. By de hûzen wiene wol 
minsken, mar op it plein net. Ek hjir yn 
’e stêd seach de soldaat minsken en 
dingen fan deselde kleur byinoar. 

De man hie in lange reis achter de rêch 
en moast noch fier. Hy socht dêrom 
in plak om te rêsten en te iten. Hy hie 
honger en der siet gjin iten mear yn 
syn âlde soldatetas. De soldaat doarde 
net sa goed nei ien ta te rinnen en 
om iten te freegjen want hy seach wol 
dat de minsken it hjir net rom hienen. 
Trouwens, as hy ien wat freegje woe, 
rûn dyjinge gau troch. De soldaat gie 
op in âld bankje sitten, midden op it 
lege plein. Hy seach om him hinne, 
seach de sinne oan ’e himel strielen en 
tocht ris djip nei. 
Wylst hy dêr sa siet, seach hy fan út 
syn eachhoeken hiel foarsichtich in 
pear bern it plein opkommen. Hy 
seach yn harren eagen wat hy by de 
grutte minsken noch net sjoen hie; se 
liken wol nijsgjirrich! Sûnder in wurd te 
sizzen giene de bern foar de soldaat op 
’e grûn sitten. Se praten net mei him en 
seker net mei-inoar. It wiene bern mei 
grienich hier, griene skuon en griene 
klean en bern mei read hier, reade 
skuon en reade klean.
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De geloksstien
De man seach de bern oan en sei: ‘ik ha 
honger, ha jimme heit en mem miskien 
wat iten foar my?’ ‘Ach we ha net in 
protte, we ha allinnich mar woartels,’ sei 
in jonkje, ‘en dy meie we net oan oare 
minsken jaan.’ In oar bern sei itselde, dy 
famylje hie allinnich mar prei en by wer 
in oar bern hiene se allinnich tomaten. 
Mear wie der net. De man seach dat de 
bern ek honger hiene.

Der kamen in pear folwoeksenen it 
plein oprinnen. It like oft se harren 
bern ophellen mar dochs wiene se 
ek nijsgjirrich. Se seagen allegear wat 
frjemd nei de soldaat. En doe snapte er 
it! Hy hie in griene broek, in reade jas, in 
wite sjaal en in oranje pet. Dat wiene de 
minken hjir net wend!
De man kaam oerein, gie op it bankje 
stean en sei: ‘Bêste minsken, ik kom fan 
fier en ik ha honger mar ik sjoch dat jim 
dat ek ha. Yn myn soldatetas ha ik in 
bysûndere stien. It is in wûnderstien. Dy 
stien ha ik krigen fan in wize âlde man, 
dy’t my fertelde dat wêr’t de sinne skynt 
der altyd plak wêze kin foar gelok. Brûk 
dan dizze stien sei de âlde man. Mei 
dizze stien kinst  in panne sop meitsje 
en der sil genôch foar elkenien wêze.’ 
De soldaat seach wol dat de minsken 
him net leauden mar prate rêstich 
troch. ‘Hat ien fan jim in grutte panne 
foar my?’
Ien fan de bern draafde nei hûs, lâns 
syn heit en mem, en kaam werom mei 

in grutte panne. In oar bern helle wetter 
út ’e beek dy’t lâns de stêd fol doarpkes 
slingere. In tredde bern helle hout 
en it fierde makke in fjurke. It waard 
hieltyd drokker op it plein. De minsken 
stiene ûnwennich mei harren groepkes 
byinoar. 

De soldaat pakte de stien en die him yn 
de panne mei wetter. It wetter begûn 
stadichoan te wazemjen en te sieden. 
Mei in leppel preau de soldaat út ’e 
panne. ‘No, dat smakket al bêst’, sei hy 
blier. ‘Der soe eins wat sâlt by moatte, 
dan sil it wol goed wêze hear.’ Ien fan de 
bern seach syn mem oan en kaam letter 
werom mei in kûmke sâlt. De soldaat 
die it sâlt yn ’e panne en preau wer. ‘Ach, 
al hiel bysûnder, it smakket al goed! 
Der soe ek noch wol wat swietichs by 
kinne.’ In bern mei oranje hier draafde 
nei hûs en kaam werom mei in hantsje 
fol woartels. Wol wat âld mar noch bêst 
foar it sop. De soldaat liet in famke mei 
grienich hier priuwe. ‘Ja dat is al hiel 
lekker, der soe noch wat….’ ‘Prei’, sy har 
freondinne, ‘prei fan ús moat derby.’
De minsken kamen hieltyd tichteby 
de panne sop en elk soarge foar in 
yngrediïnt. De panne waard foller en 
foller en it rûkte hearlik op it plein. ‘Sa, 
it sop is klear’, rôp de soldaat. ‘No is it 
tiid om te iten’. De heiten, memmen en 
bern hellen allegear kleuren stuollen, 
sopkommen en leppels op en hjir en 

dêr kaam in tafel 
wei. Alles waard 
yn in prachtige 
rûnte midden op 
it plein delset.

De soldaat geat 
de kommen 
fol. Hy die it 
kleurige sop yn 
in griene kom, 
sette der in brune leppel yn en brocht it 
nei de oranje tafel. De minsken wienen 
fleuriger wurden en se doarden troch 
inoar te rinnen. Doe’t elk begûn te iten, 
koest oeral hearre ‘och, wat is dit lekker, 
wat smakket it goed, en dat allegear 
troch sa’n geloksstien!’
De minsken hiene yn tiden net sa lekker 
iten en de panne rekke skjin leech. 
Allinnich de geloksstien lei der noch yn. 
‘Dy meie jim hâlde’, sei de soldaat. ‘Dêr 
kinne jim noch wol tûzen kear sop fan 
siede’. 
‘Wow, dat is echt in geloksstien’, sei in 
jonkje mei read hier tsjin in famke mei 
blauwe eagen. 
De soldaat lake, wylst hy it plein ôfrûn. 
Bûten de stêd socht hy in moaie rûne 
stien, die him in syn soldatetas en rûn 
fluitsjend fierder.
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Yntusken hawwe al in hiel soad skoallen 
besite hân fan Raynaud, mei de 
promotour foar Tsjil Tsjekt of miskien 
wol al mei in challenge. Hat Raynaud 
al by jim op besite west? As dat net sa 
is, dan komt dat grif noch. Oant dy tiid 
kinne ek jim gewoan meidwaan oan Tsjil 
Tsjekt. Mei diskear in ûnderwerp dat 
hiel goed by de moanne desimber past. 
Raynaud kin der mear oer fertelle!  
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‘Net mei myn famylje, mar Gaiske 
sil yn Pleinpraat útsykje wêr’t 
har foarâlders weikomme. Se 
lit ûndersyk dwaan nei har 
stambeam en is benammen 
benijd nei de fraach oft se ek 
ferneamde foarâlders hat en 
oftse miskien hiel fier fuort 
ek famylje is fan ferneamde 
minsken. Ynteressant no!’

Wat is it nije ûnderwerp 
fan Tsjil Tsjekt? 

‘De tredde Tsjil Tsjekt giet oer famylje en 
tradysje. Dat past fansels hiel goed by de 
moanne desimber. Want mei Sinteklaas, 
de krystdagen en âld en nij sit desimber 
echt grôftfol mei tradysjes. Ik bring dy dagen meastentiids troch mei myn famylje, en ek 
dêr giet dizze Tsjil Tsjekt oer. Oer famylje, genen en DNA.
Wisto wol dat elkenien ‘bûtenlânske’ genen hat? Ik bin hiel benijd hoe’t dat by my is. Soe 
ik miskien foar in part Dútsk wêze? Of Italiaansk, om’t ik safolle fan pizza hâld? Of miskien 
hat myn famylje wol lykas in hiel soad oare Nederlanners woartels yn Skandinavië.’

Sykje jim dat ek út?

Tsjille 
fragen RAYNAUD
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Folgje Tsjil fia TikTok, Instagram en YouTube én skriuw jim skoalle yn foar Tsjil Tsjekt!

‘De challenge fansels! Ik fyn 
it machtich dat ik wer op 
skoallen kom en dat we dêr 
mei-inoar in feestje bouwe 
kinne. Ek slute we dizze 
Tsjil Tsjekt ôf mei in hiele 
ynteressante stelling. De 
stelling hat te krijen mei 
tradysjes en is dreger as 
dat it liket...’  
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‘Kloppet! Yn diel 2 fan dizze Tsjil 
Tsjekt siket Jennifer kontakt 
mei Jeroen yn Amearika. Yn alle 
lannen fiere we de krystdagen 
nammentlik wer oars as hjir 
yn Nederlân. En fan wat ik 
begrepen haw, giet it der yn 
Amearika noch krekt wat gekker 
oan ta. The bigger, the better!’  

‘Ja! Yn it lêste Tsjil magazine 
fertelde ik al dat we besykje om 
it nûmer ‘Fake!’ fan SjONG junior 
yn de Fryske top 100 te krijen. Dy 
striid rint noch hieltyd en it wurdt 
hieltyd spannender! Ik hoopje 
echt foar de Staetlânsskoalle út 
Tsjom dat it slagget, mar eins soe 
it foar ús allegear hiel leuk wêze. 
Want sis no sels, wy wolle dochs 
allegear dat der wat fette hippe 
nûmers yn de Fryske top 100 
stean?’

En it gie ek oer  de krystfiering dochs?  

Wolst noch wat oars kwyt?

Wat is dyn favorite ûnderdiel fan dizze Tsjil Tsjekt? 



TSJEK IT OUT 

Brette hânsfuotsjes
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Tsjek it out 

Wat moatst dwaan?

Doch de aaien, molke, sûker en kaniel 

yn in skaal en klopje it trochinoar oant it 

in moai mingsel is. Snij de oaljebollen yn 

plakken fan in sintimeter. Lis de plakjes 

oaljebol eefkes yn it mingsel. Raan (smelt) 

yn in koekpanne wat bûter en bak de 

plakjes oaljebol oan beide kanten moai 

goudbrún. 

Ast it lekker fynst kinst noch wat kaniel 

en sûker oer dyn lauwaarme brette 

hânsfuotsjes struie.

 Lekker ite! 
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Wat hast nedich?
- - 2 aaien
- 250 ml molke

- 5 oaljebollen fan juster of earjuster

- 1 teeleppeltsje kaniel

- 2 ytleppels fine sûker

- Bûter om yn te bakken

Hasto yn ’e desimbermoanne of begjin jannewaris 
oaljebollen oer dy’t net sa lekker mear binne? 
Goai se net fuort mar meitsje der wat lekkers 
fan! Hjirûnder in resept om brette hânsfuotsjes 
(wentelteefjes) te meitsjen. Dizze kear net fan 
bôle mar fan oaljebollen. Lekker foar by de tee, 
as moarnsbrogge (ontbijt) of mei in boltsje iis as 
neigesetsje (nagerecht) by it jûnsiten. 



Oer de grins
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Dizze kear yn ‘oer de grins’ komme we net yn ‘e kunde mei 
in persoan mar mei in karakter. Hy is hielendal oerflein út 
Amearika mar wêrom kenne wy him eins?

Was is Rudolph?
Rudolph the Red-Nosed Reindeer is it 
njoggende en jongste rindier dy’t de 
slide fan de krystman lûkt. Earst waard 
Rudolph wat narre (gepest) troch de oare 
rindieren om’t hy in frjemde noas hat 
mar dêr tocht de krystman oars oer. De 
noas fan Rudolph glimket sa moai dat it 
liket as jout er read ljocht. Dêrom  is hy 
ideaal om it team fan rindieren troch it 
minne winterske waar te lieden. 

It ûntstean fan Rudolph
In grutte winkel, Montgomery Ward, 
yn Amearika kocht elk jier kleurboeken 
om se mei de krystdagen út te dielen 
oan klanten. Om jild te besparjen 

woe de winkel tenei (voortaan) sels in 
boek meitsje litte. Menear Robert L. 
May krige yn 1939 de opdracht om in 
ferhaal te betinken. Syn dochter hold 
fan rindieren en sa kaam hy op it idee 
om dêr in ferhaal oer te skriuwen. 
Wylst May neitocht oer hoe’t hy in goed 
krystferhaal oer in rindier meitsje koe, 
seach hy út syn kantoar yn de stêd 
Chicago nei bûten.  Syn útsicht waard 
beheind troch in tichte mist en sa krige 
hy fantastysk idee. Ja, dat is it!, tocht 
er. In noas! In felreade noas dy’t as in 
skynwerper troch de tichte mist skine 
soe. It rindier krige earst de namme 
Rollo of Reginald mar waard úteinlik 
Rudolph. 

Hieltyd bekender
Yn it earste jier hat Montgomery Ward 
2,4 miljoen eksimplaren fan it ferhaal 
oer Rudolph útjûn. Letter kaam Rudolph 
yn mear boeken mar ek yn films en 
muzykfideo’s foar. De krystman heart 
mear by de Amearikaanske krysttradysje 
mar elkenien yn Nederlân hat grif wolris 
fan de krystman en syn rindieren heard.

Namme: Rudolph (útspraak Rudolf)
Karakter: in rindier mei in reade noas
Komt út: Amearika
Foar it earst bekend: 1939

Rudolph the red-nosed reindeer
Had a very shiny nose 
And if you ever saw it 
You would even say it glows. 
All of the other reindeer 
Used to laugh and call him names 
They never let poor Rudolph 
Join in any reindeer games. 
Then one foggy Christmas Eve 
Santa came to say 
“Rudolph with your nose so bright 
Won’t you guide my sleigh tonight?” 

Then all the reindeer loved him 
As they shouted out with glee 
“Rudolph the red-nosed reindeer 
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Tsjek dit!

Sinteklaas

Desimber is de moanne foar de famylje. Yn de tsjustere 
tiid fan it jier sykje minsken inoar op. Mei-elkoar ite, 
mei-elkoar feestfiere: sinteklaas, Krysttiid, Ald- en 
Nijjiersdei. Net elkenien hat deselde desimbertradysjes, 
mar de bekendste binne: sinteklaas, kadootsjes, 
Krysttiid, de krystbeam, krystdiner, tsjerke, films, 
muzyk (Top 2000), 
oaljebollen, fjoerwurk/
karbyd… Jim kinne der 
grif wat oan taheakje. 
Wat is dyn favorite 
desimbertradysje?
Dizze kear yn Tsjek 
dit fan alles oer de 
desimbermoanne.

Famyljefeest en tradysjes

De grutste krystbeam

Sinteklaas yn oare lannen

Op sneon 10 desimber sil de 
grutste krystbeam fan ús lân 
de lampkes wer oan ha. Dizze 
krystbeam is net in echte beam 
mar in gigantyske antennetoer 
by IJsselstein (súdlik fan Utert/
Utrecht). Dizze toer hat de 
namme ‘Gerbrandytoren’ en 
is mei 372 meter it heechste 
bouwurk yn Nederlân. Foar de 24ste kear wurde 120 
ledlampen fêstmakke oan de grutte triedden. Sa sjochst 
de kontoeren fan de grutste krystbeam fan ús lân: 366,80 
meter. 

Witst wol dat sinteklaas/Sint-Nicolaas ek yn oare 
lannen fierd wurdt? Bygelyks yn dielen fan België 
(Flaanderen), op guon plakken yn ’t noarden fan 
Frankryk, yn Italië, Eastenryk en Switserlân. Elk mei 
syn eigen gewoanten en karakter. Sels yn Roemenië 
krije guon bern yn de nacht fan 5 op 6 desimber 
sinteklaaskadootsjes. 

Wy fine it sinteklazefeest in typysk Nederlânsk feest. 
Mar is dat wol hielendal sa?
Sint Nicolaas fan Myra is in kristlike hillige dy’t 
ferstoarn is op 6 desimber fan ’t jier 342. Syn 
stjerdei waard in hilligedei dêr’t it in gewoante op 
waard om foaral bern wat ekstra’s te jaan. Letter 
waard dat in kadootsje. Dy kadootsjes krigen de 
bern moarns op 6 desimber. Letter feroare dat nei 
de jûn derfoar, dus op de jûn fan 5 desimber. Sa 
waard 5 desimber hjir pakjesjûn lykas op in guon 
oare plakken yn Europa.
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De grutste yn it  
Italiaanske doarp Gubbio
De Italiaanske stêd Gubbio hat noch in gruttere krystbeam 
makke. Sy brûke derfoar de berch Monte Ingino by de stêd. 
Op de berch sette se lampkes dy’t de foarm meitsje fan de 
krystbeam dy’t 650 meter heech is en 350 meter wiid. Der 
leit 8.500 meter elektrisiteitstried om de lampen brâne te 
litten.

Sint-Thomaslieden

Films foar de krystfakânsje

In hiel âlde tradysje yn Fryslân 
is it Sint-Thomaslieden. Troch it 
lieden fan tsjerkeklokken wurde 
‘kweade geasten’ fuortjage. It Sint-
Thomaslieden waard eartiids ek 
wol Divel-jeije neamd.  Dit wurdt 
dien fan 21 desimber (de hilligedei 
fan Sint Thomas) oant 31 desimber. 
Kinst sjen en hearre yn bygelyks 
Ketlik, Aldhoarne en Doezum.

Op telefyzje en streaming 
is der fan alles te sjen yn 
de krystfakânsje. Wat is 
dyn moaiste, aardichste, 
grappichste of spannendste 
krystfilm? Of miskien oarsom: 
wat is de ferfelendste, meast 
werhelle krystfilm?

De 24ste edysje fan de Top2000
Foar in soad minsken yn ús lân is dit ek in echte tradysje wurden: de Top 2000. Dit jier is it al 
foar it 24ste jier! Elk jier meist stimme op dyn favorite nûmers. En, yn de krystfakânsje folget 
de útstjoering fan al dy 2000 muzyknûmers fan 25 desimber oant en mei 31 desimber. De 
top 100 fan Omrop Fryslân hearst op Aldjiersdei.



  

SwannenSwannen
Yn Fryslân kinst yn ’e winter 
fjouwer soarten swannen sjen. De 
knobbelswan (knobbelzwaan), de 
swarte swan (zwarte zwaan), de lytse 
swan (kleine zwaan) en de wylde swan 
of kloekswan (wilde zwaan). Allinne 
de knobbelswan heart hjir thús. De 
swarte swan is in eksoat en de oare 
twa binne trekfûgels (wintergasten). 
Dy oerwinterje hjir allinne mar.

De knobbelswan is wyt en hat in 
oranje snaffel. Op dy snaffel sit in 
swarte knobbel. Sa hat er syn namme 
krigen. In knobbelswan kin wol 11 kilo 
swier wurde. Dêrmei is it ien fan de 
swierste fûgels dy ’t noch fleane kinne. 
Knobbelswannen binne monogaam. 

Dat betsjut dat it mantsje en it wyfke 
harren hiele libben byinoar bliuwe. 
Swannen ite gers en wetterplanten. 
Gemiddeld wol 4 kilo deis. In swan 
kin wol 50 jier âld wurde, mar de 
measten helje dat net. Gemiddeld 
wurde se ûngefear 20 jier.

De swarte swan komt oarspronklik út 
Australië, Tasmanië en Nij Seelân. Se 
binne hjir hinne brocht as sierfûgel 
foar fivers en parken. In pear 
ûntsnapte eksimplaren ha soarge 
foar de populaasje fan no. Sa’n 
ynfierde biste- of plantesoart neame 
we in eksoat. Der libje ûngefear 
200 pearkes fan de swarte swan yn 
Nederlân. Kinst by swannen oan de 

bûtenkant gjin ferskil sjen tusken de 
mantsjes en de wyfkes.

De lytse swan en de kloekswan wenje 
op de toendra’s fan Ruslân. As it dêr 
yn ’e winter te kâld wurdt, komme 
se dizze kant út. De lytse swan is 
echt lytser as de oare trije soarten. 
Fan ’e snaffel oant de sturt mjitte se 
ûngefear 125 sintimeter. De oare 
soarten binne 25 sintimeter langer. 
De kleur fan de snaffel is ek oars. By 
de lytse swan  en de wylde swan is de 
snaffel giel.
Alle swannen meitsje in nêst by of op 
it wetter. Se lizze fiif of seis grutte wite 
aaien.

Knobbelswan Swarte swan

Lytse swan

Efkes 
foarstelle

Wylde swan
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Trochstreekpuzel

Aldjiersdei
Beppe
Besite
Desimber
Ferlanglistje
Fjoerwurk
Gedichtsje
Jannewaris
Kearskes

Krystbeam
Ljocht
Oaljekoeken
Omke
Opbliuwe
Pake
Pipernuten
Poeiermolke
Sinteklaas

Sjonge
Slinger
Snie
Tsjerke
Muzyk
Tsjuster
Tante
Tradysje

Is is alwer desimber. Yn dizze tsjil hawwe jim al hiel wat lêze kinnen 
oer de moanne fan Sinteklaas, kryst, âld en nij en oare tradysjes. Yn 
de trochstreekpuzel dêrom dizze kear allegearre wurden dy’t mei 
desimber te krijen ha. De letters dy’t oerbliuwe foarmje ek wer in 
wurd dat goed by desimber past. Skriuw dit wurd yn in e-mail en 
stjoer dy foar 17 jannewaris 2023 nei tsjil@cedin.nl. Skriuw dúdlik 
dyn namme, groep en skoalle yn it e-mailtsje.

 P N B E S I T E R E G N I L S
 O E E J T S I L G N A L R E F
 E K T M F P I P E R N U T E N
 I E R A A L D J I E R S D E I
 E O A E F S I R A W E N N A J
 R K D B J T A N T E A E K A P
 M E Y T O S I N T E K L A A S
 O J S S E L M D E S I M B E R
 L L J Y R J K K E A R S K E S
 K A E R W O Y Y E K R E J S T
 E O L K U C Z O P B L I U W E
 O M K E R H U R E T S U J S T
 S N I E K T M J S J O N G E E
 G E D I C H T S J E E P P E B

De priiswinner fan de lêste puzel is: Niels fan groep 7/8 fan OBS de Optimist fan It Hearrenfean. 
De oplossing fan de trochstreekpuzel wie Akwarel en út de hynstesprong kaam Sjauffeur.

Sudoku
 4  1 7 8    2

  2 8    3  

  7   9 2  5 1

 3  7  1  4  6

 1  6 8   2  

    3 4  7  8

   9 5  4   

 5 6    7  8 3

  3  1    4 9

Hynstesprong

 D O M
 O L E
 F O T

De hynstesprong komt út ’e skaaksport. Dêr 
mei it hynder twa foarút en dêrnei ien nei 
links of rjochts springe. Yn dizze puzel stiet 
dit jier de namme fan in berop.  In berop mei 
njoggen letters. De namme fan it berop begjint 

mei de reade letter. De 
lêste letter stiet yn it 
middelste fakje. Mei de 
hynstesprong kinst de 
oplossing fine. Mail de 
oplossing nei
tsjil@cedin.nl 

Puzelside 
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