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Yn ’e tsjerke fan Achlum kuieret in lyts figuerke. It is in 
bysû nder feintsje. Foar eltsenien hat hy wol wat te sizzen, 
mar foaral foar de bern.
It is in eigenwiis bistke, want hy wol syn ferhaal sels fer-
telle. Hy is ek wend om syn sin te krijen. Sille wy him 
dan mar fertelle litte?
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Moaie namme

Jimme hienen al sjoen tink wat ik bin? Ik bin in mûs. Ik 
bin in hiele bysûndere mûs, want ik wenje yn ’e tsjerke 
fan Achlum. Ik wenje op in prachtich skûlplakje. In skûl-
plakje dat net ien fine kin. It sit fier weistoppe ûnder de 
trep nei it oargel. De koster hat my wolris sjoen, mar dan 
gie ik gau fuort! De koster past och sa goed op de tsjerke. 
Hy tinkt dat ik en myn famylje miskien gatten frette yn it 
hout of yn it oargel. No, dat dogge wy net hear! Wy fer-
niele dochs seker ús eigen hûs net! Wy wolle hjir graac h 
wenjen bliuwe. 
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Myn hiele famylje hat altiten al yn de tsjerke wenne. Us heit 
en mem, ús pake en beppe ... en gean sa mar troch. Hiel 
lang lyn, doe’t de tsjerke boud is, doe is myn famylje dêr 
dalik wenjen gongen. Dêroer fertel ik jimme in oare kear 
wol.
Sjogge jimme my sitten op it stek fan ’e âlderlingen? Ik mei 
dêr sa graach sitte! Dan kin ik de hiele tsjerke oer sjen. Net 
fierder fertelle hear, want as de koster dat wit ... och he-
den! Mar jimme moatte fansels noch witte hoe’t ik hjit!
Myn namme is Tynus! Ik bin Tynus fan de Terp! Eigentlik 
is myn namme wol wat foarna mer hear. Ik hjit offisjeel 
Martinus. Ik bin neamd nei pake Martinus. Dat is in hiele 
deftige namme. Dy namme komt fan de soldaat Martinus, 
dy’t lang ferlyn fan de Heare Jezus hearde. En doe woe hy 
gjin minsken mear deameitsje. Ynpleats dêrfan die hy doe 
allinne mar goed. 
Dizze soldaat Martinus seach in kear in hiele earme man yn 
fodden klaaid. Hy pakte doe syn eigen grutte mantel. Dy 
mantel wie sa lang, hy hong alhiel oer de grûn. Martinus 
pakte syn skerpe swurd en hy dielde syn grutte mantel yn 
twa stikken. It grutste stik mantel joech hy wei oan dy ear-
me man. 
Op 11 novimber sjonge de bern altiten ferskes fan Martinus. 
Miskien geane jimme ek wol by de doarren lâns mei in 
ljocht sje. Ik haw teminsten wol ris sjoen dat de bern ek op 
’e Terp komme. 
No, en nei dy Martinus bin ik neamd! En earst woene se my 
gewoan Tinus neame, dat is makliker. Mar om der dochs 
noch wat foarnaams fan te meitsjen is it Tynus wurden. Dat 
sa hjit ik!
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Heech sitte

Der is noch in plakje dat ik hiel moai fyn om op te sitten. 
Dat plakje is noch folle heger! Dan moat ik earst it trepke 
fan de preek stoel opklimme. Dêrnei moat ik ek oer de 
barte klimme dêr’t de dûmny op stiet. 
As ús eigen dûmny preket dan leit dy barte altiten yn de 
preekstoel. Dûmny is net sa hiel grut. Mar as der ris in 
dûmny preket dy’t och sa grut is, dan hellet de koster dy 
barte der út. Oars stompt dy dûmny de holle oan it ôfdak-
je boppe de preekstoel. Ik fyn it wol noflik dat dy barte 
der yn leit, want dan hoech ik net sa ferskriklik heech te 
springen nei it stuoltsje.
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Fan dat stuoltsje spring ik dan op de boppeste râne fan de 
preekstoel. Dêr lizze allegearre boeken boppe op. 
Op it dikste boek gean ik altiten sitten! Dat is myn alder-
moaiste plakje. Dan sjoch ik de hiele tsjerke oer en fluitsje 
ik wol ris in ferske fan klearebare wille.
Mar der is noch wat. Dat dikke boek dêr’t ik op sit no? 
Dat neame de minsken in bibel. Alle sneinen wurdt dêr 
in ferhaal út lêzen. 
As dat bart dan lústerje ik altiten mûskestil. Us hiele fa-
mylje is dan stil, want dy ferhalen geane oer de Heare, 
de Grutte Skepper fan de himel en de ierde. Hy hat ús, 
de mûskes, ek makke. No witte jimme werom as ik sa 
graach boppe op dy bibel op ’e preekstoel sit. Mar preekje 
doch ik net hear! Och heden nee, dat soe ik nea doare. 
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Krysttiid

Hawwe jimme al in bytsje meilijen mei Tynus?
Tinke jimme: “Dy Tynus wennet hielendal allinne yn de 
tsjerke? Dat is dochs wol fertriet lik?” No, jimme hoege 
net benaud te wêzen hear! Ik haw it noch net ferteld, mar 
ik wenje yn myn mûze hoaltsje hiel gesellich mei myn frou 
Tytsje en myn trije bernt s jes. De âldste twa binne famkes. 
Se hjitte fan Hiske en Hinke. Us neikommerke, de jong-
ste, is in jonkje. Hy hjit fan Wopke. En net te ferjitten: 
Pake Gurbe wennet yn it keammerke neist ús efterdoar. 
Hy komt altiten by ús te iten. Sa stadichoan sille jimme se 
wol kennen leare. Mar hjoed noch net, want hjoed wol ik 
jimme wat fertelle oer in hiel moai feest! As ik dêr oan tink 
dan kin ik al wer fluitsje! Aanst wurdt de tsjerke hielendal 
opsierd. Dan komt der in grutte beam ... mei ljochtsjes ... 
mei moaie sulveren en gouden ballen ... en moaie platen 
fan de berne-tsjerke. Dan wurdt it krystfeest! 
Wy fersiere ek ús eigen keammerke. Dan gean ik jû ns, as 
it al wat skimerich is, hiel foarsichtich oer it tsjerkepaad 
nei de tún fan de dûmny ta. Dêr groeit in beamke mei 
reade beikes. Ien foar ien lûk ik dêr in blêd ôf en tôgje dat 
nei ús mûzehûs. 
Bûte ndoar bin ik och sa foarsichtich, want jo witte mar 
noait oft der in kat op de loer leit. En de nachtf ûgels, 
de ûlen, dêr bin ik ek benaud foar, och heden ja! As sy 
my pakke! Dat is noch folle slimmer as dat de koster my 
sjocht, want de koster yt my net op mar de kat en de ûle 
wolle dat wol graach! 
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As it dan it krystfeest is, dan moat ik fan Tytsje myn swar-
te snei nske broek oandwaan. Dat moat, want op in feest 
heart men der op syn moaist út te sjen! Wy genietsje al-
titen fan de muzyk en it sjongen. De minsken hearre ús 
fansels net, mar wy sjonge alle ferskes mei hear! Hinke en 
Hiske kinne de berneferskes allegearre al en Wopke leart 
se ek al aardich.
Pake net, dy bromt wat mei, mar dat kin neat skele.
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Nei Kryst

It moaie krystfeest al wer foarby! Moai wie it! De mins-
ken fan ’e bernetsjerke hienen de tsjerke fersierd. Doe’t 
sy fuortgongen wienen, binne wy yn ús feestklean de 
tsjerke ynrûn. Yn optocht. Pake Gurbe rûn foarop. Hy 
seach goed om him hinne oft der noch minsken wienen. 
Dat moat altyd. As der minsken binne, dan komme wy 
net! Minsken skrikke fan ús. Se jeie ús fuort! Se wolle in 
mûzefâle sette! Mar pake Gurbe sei dat wy rêstich komme 
koenen. En doe! Jonge, jonge, wat moai! Hinke, Hiske en 
Wopke fûnen in krystbal ûnder de krystbeam. 
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Se koenen har dêr yn spegelje. Se laken har slop! Se sea-
gen yn dy rûne bal dat se hiele dikke búkjes krigen. Sjogge 
jimme ek mar ris yn in krystbal, dan sjogge jimme in hiele 
dikke holle. Dat komt om’t de bal rûn is fansels.
Myn frou Tytsje fûn it net goed dat de bern mei de krystbal 
begûnen te fuotbaljen. Dat fûn sy net earbiedich. Dêr 
hie se ek wol gelyk oan. Under ien fan de banken fûn ús 
Wopke in hiel moai plaatsje. Dêr stie in lytse poppe op yn 
in bistefoerbak. De heit en de mem stienen der neist. 
Pake Gurbe sei: “Nim dat mar mei hear jonge, dan lizze 
wy dat plaatsje by ús eigen krystfersiering del. Want op 
dat plaatsje stiet de Heare Jezus, dy is foar eltsenien op de 
wrâld kommen.” 
Sjoch, pake Gurbe wit soks. Hy wit safolle ferhalen!
Doe’t wy wer werom kamen yn ús mûzekeammerke 
skonk Tytsje sûkelarjemolke yn en doe fertelde pake 
Gurbe in hiel moai ferhaal. It ferhaal fan hoe’t ús famylje 
hjirre ea belâne is. 
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De Terp

Dizze kear fertel ik jimme it ferhaal fan pake Gurbe.
Pake hat dat ferhaal ek fan syn pake heard doe’t hy sels 
lyts wie. Pake fertelt sa:
“Hiel, hiel lang lyn -wol mear as tûzen jier lyn- wie der 
yn Fryslân faak in hiele protte wetter. De seediken wie-
nen der doe noch net. Doe hienen de minsken in protte 
lêst fan wiete fuotten ... It lân streamde faak oer. Dat wie 
dan hiel ferskriklik, want dan fersûpt en de planten yn de 
grûn. De minsken, de bern en de bisten hienen dan neat 
mear te iten. No, en asto neat te iten hast is dat slim! De 
bisten balten boppe alles út, de bern skriemden en de hei-
ten en de memmen besochten fansels fan alles om dochs 
wat iten by inoar te skrab jen.
En doe? Doe hawwe de minsken wat hiel fernuftigs út-
fûn. Sûnder al te folle babbe legûchjes pakten se in skeppe 
en meiïnoar skepten se in hege terp fan klaai. Sjesa, dat 
wie snoad! As de see dan hiel heech kaam, dan bliuwden 
se rysdroech. Sa skepten se in hiele protte terpen. Terpen 
foar de boerepleatsen, terpen foar de doarpen, terpen 
foar de tsjer ken ... neam mar op! Op eltse terp makken 
se ek in lytse grientetún en as it lân dan wer ûnderrûn, 
dan hienen se gelokkich dochs noch wat te iten. Jimme 
begripe fansels wol dat it foar de mûskes ek dreech wie! 
Der binne hiel wat fan ús famylje ferdronken yn dy tiid. 
Op in kear stie it wetter wer sa ferskuorrende heech. De 
mûskes koenen allinnich har snútsjes noch boppe wetter 
hâlde. Ynienen seach de heit fan ús famylje doe in âlde 
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fersli ten klomp. Ien foar ien tilde hy syn bern en wyfke 
yn de klomp. Sa! Se koenen fan de skrik bekomme! Se 
koenen harsels in bytsje ôfdroegje en de mem joech har 
berntsjes in bytsje iten dat se noch gau meinommen hie.

De heit hie yn ’e gaten dat se in plakje sykje moasten dat 
wat heger lei. Wacht! Se moasten nei in terp fansels! De 
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heit makke in seiltsje op de klomp en de mem moast stjoe-
re. Sa foeren se op it wylde wetter. Foarop de klomp-boat 
siet Piter. Ynienen rôp er: ‘Heit, ik sjoch in hiele hege 
terp! Sjoch dêr!’ 
Hy wiisde mei syn fingerke nei in terp dêr’t in tsjerke op 
stie. 
‘Toe mem!, stjoer ús dêr mar hinne’, rôp de heit. 
No, en sa is it kommen dat ús famylje al túzen jier op de 
terp fan Achlum wennet.” 
Wy hawwe it alderbêste skûlplakje fûn fan de hiele wrâld: 
de tsjerke! 
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Altyd drok

Sit ik hjirre net noflik foar myn keammerke? Ik sei tsjin 
mysels: “Tynus, de frou en de bern binne útfanhûs, pake 
Gurbe kuieret in eintsje om, no kinsto sels eefkes lekker 
bekom me fan alle drokten!” 
Sjoch, jimme hawwe sa no en dan fakânsje, mar dat haw-
we wy mûskes hast noait! Wy moatte altiten skreppe foar 
ús iten. Hiske, Hinke en Wopke moatte likegoed mei-
helpe! Alle dagen! Sels pake Gurbe moat iten byelkoar 
skarrelje. Pake hoecht fansels net sa hurd te wurkjen as 
Tytsje en iksels, mar hy docht wol wat hear!
Witte jimme wêr’t wy ús iten yn de winter weihelje? Dat 
sil ik jimme fertelle. By de dûmny. Ut it koetshûs! Se wit-
te dat dêr net hear! Fertel it harren asjebleaft net. Tink 
ris ta dat se de doar fan it koetshûs dan ticht dogge! No 
stiet dy doar altiten iepen. As de doar ticht is hawwe wy 
noch wol in hiel lyts gatsje dêr’t wy troch krûpe kinne. 
Allinnich is it iten sykjen dan wol folle mear wurk!
Yn dat koetshûs is ús loailekkerlân. Dêr stiet nam mentlik 
in hiele grutte pûde fan papier ... en wat sit dêr yn? 
Hinnefoer! Allegearre lekkere kerltsj es fan mais en nôt! 
Lytse Wopke moat altiten nôt meinimme. Dat kin hy goed 
tille. Hinke en Hiske kinne al in maiskerltsje optille: dy 
rôlje se bytiden ek wol eefkes foar har út. Iksels kin wol 
twa maiskerltsjes tagelyk meinimme. 
No, en de lêste wike hawwe wy mei syn allen ús mûze-
kastke wer fol tôge mei iten, want de baas fan it koetshû s 
hie nij foer helle. Dan moatte wy der by wêze fansels! 
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Noflik no, sa’n moai wenplakje as wy hawwe: 
Yn ús tsjerkehúske fine wy ûnderdak en wy hawwe iten 
by de fleet: der is gjin better plak as de tsjerke! En no haw 
ik dan eefkes rêst. Tytsje en de bern binne ien nachtsje 
útfanhûs. Se binne útfanhûs op in oare terp, yn it lytse 
tsjerkje fan H. …!
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Muoike Akke

Ik hie ferteld dat myn frou Tytsje mei Hinke, Hiske 
en Wopke in nachtsje útfanh ûs wie nen. Se wienen nei 
Hitsum! Yn Hitsum wennet nammentlik in muoike fan 
ús! Dy muoike hjit fan Akke. Sy is sa’n leave frou! Se is 
faak hiel deftich yn ’e klean. Dat fine ús bern prachtich. 
Myn frou Tytsje kriget wol ris in sneinske jurk fan muoike 
Akke. Muoike makket ek faak moaie jurkjes foar Hinke 
en Hiske. Se is no dwaande mei in broekje foar Wopke. 
Miskien nimt muoike dat broekje wol mei as sy in oare 
kear by ús útfanhûs komt!
Mar om yn Hitsum te kommen … dat is in hiele arge-
waasje! Foar ús as mûskes leit Hitsum fier fuort! Wy 
kinne fansels wol in ein rinne, mar dat is hiel gefaarlik! 
Under weis binne in protte katten … grutte rôffûgels ... 
losrinnende hûnen ... auto’s en fytsen ... Nee, as wy op 
reis geane, dan rinne wy net. Wy litte ús ride!
De karre fan de koster stiet altiten neist syn garaazje op 
’e terp yn Achlum. Somtiden nimt de koster de karre mei 
nei Hitsum! Dan knapt hy dêr de boel wat op. Dan leit hy 
losse tûken op de karre en allerhanne oare brot. 
Sadree’t wy yn ’e gaten hawwe dat de koster mei de karre 
nei Hitsum sil, dan nimme wy ús kâns waar! Myn frou 
Tytsje klimt earst yn de karre. Ik hâld de bern ien foar 
ien om heech en dan pakt Tytsje harren by de lurven. Sels 
klim ik efkes omheech om har allegear re goed ûnder wat 
blêden en wat rommel te ferstopjen. Dan kin de koster 
harren net fine! 


