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FRYSKE WINTERJOUNE-XONIT.
KRIPS en MOLENAAR

: )4

Wommels

Grouw.

Hwet de kranten er fen sizze.
Leeuwarder Courant, dd. 3 Maart 1908:
De „butengewoane gearkomste mei frouljue" van de
krite Ljouwert, gisteravond gehouden, was buitengewoon druk bezocht ; de drie zalen-Visser waren dicht
bezet. En als altijd was het een echt mooie, vroolijke,
gezellige avond.
Het kritekoar, onder leiding van den heer Metzlar,
gaf drie mooie nummers, die zeer bevielen en waarvan
het laatste, „In Wals", moest worden herhaald, en verder
wisten de heeren Krips en Molenaar door hun voordrachten den geheelen avond de vroolijkheid er in te
houden.
Hun programma bleek eenig mooi en de verwachting,
die de heer Krips door zijn paar leuke, humoristische,
echt Friesche voordrachten onlangs in „de Harmonie"*)
had gewekt, werd nog overtroffen. Tot wie de twee
nog nimmer hoorden, zouden we willen zeggen : „Menschen gaat dat zien !" 't Was één succes.
-

De Telegraaf, officieel Hollandsch Nieuwsblad voor
New Jersey (N.-A.), dd. 29 Maart 1905:
LEEUWARDEN. Te Britswerd hadden we 't genoegen
in de zaal van G. Wiersma voor een vrij talrijk publiek
te zien optreden de bekende Friesche declamators Krips
en Molenaar; die eenige recht komische voordrachten
ten beste gaven met piano begeleiding van den heer
Venema. Dat de toehoorders genoten, bewees het
*) Feestjoun toanielselskip „Nut en Nocht" Wommels.

,
daverend applaus na ieder nummer, doch evenzeer de
vroolijke lach, die herhaaldelijk door de zaal schaterde.
Inderdaad, de heeren verstaan ten volle de kunst' om
door hun geestige uitvallen, snaaksche wendingen,
koddige, lachwekkende, maar niettemin echt natuurlijke
mimiek het publiek eenige uren allerprettigst bezig te
houden; Als het waar is, dat onder de hygiësche maatregelen, die bevordering onzer gezondheid beoogen, tot
nu geen enkele zoo proefhoudend is gebleken als het
van tijd tot tijd een hartelijk lachen, en wij gelooven
dat in die bewering veel waars schuilt, dan hebben de
aanwezigen werkelijk een weldadige kuur ondergaan
en kunnen we, ook om die reden, een ieder ten zeerste
aanbevelen, eens een „avond" van Krips en Molenaar
bij te wonen.

Utrechtsch Nieuwsblad,

Utrechtsche Courant,
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dd. 23 Januari 1908:

Daarna kwamen de heeren Krips en Molenaar aan
het woord. Ze gaven een negental voordrachten, dan
afzonderlijk en dan samen.
Mooi werden ze voorgedragen en in velen werden
maatschappelijke misstanden gehekeld.
Ook de drankduivel was niet vergeten.
„Ald en earm" was een parodie op den treurigen
toestand, waarin vele arme oude menschen hun laatste
levensuren moeten slijten en een opwekking tot pensionneering van ouden van dagen.
„Rienk bodder" gaf een beeld te zien, hoe velen
tegenwoordig ver boven hun stand leven en afkeerig
zijn van eenvoud en soliditeit. Menigeen schaamt zich
ook in den tegenwoordigen tijd zijn moedertaal te spreken.
Zeer mooi was ook „De gouden brilloft", waarin een
keurig samenspel gegeven werd.
De vice-voorzitter, de heer van Zadelhoff, die inmiddels
gekomen was, was dan ook met recht de tolk der aanwezigen, toen hij de heeren Krips en Molenaar en ook
de zangers dankte voor 't geen ze gegeven hadden en
hun een tot weerziens toeriep.
Een gezellig bal besloot den avond.

,
1

Nou wierne Krips en Molenaar, aef Molenaar en
Krips oan bar, hwent hwa fen 'e taskógers sizze kin,
hwa fen dy twa de beste is, mei it dwaen, ik kin it
net. Wy hawwe earen oare foardragers ót it heitelán
hawn, mar ik doar sizze, det dizze twa fier boppe de
oaren ótstekke. Hwet hawwe hja ós laeitsje litten en
hwet stieken hja stikels oer it bidjer fen ós tael.
Nou
as hjar wirden mar bóterje wolle, dan kinne wy tofreden
wéze. Mar ik eangje det hjoed hjar wirden forgetten
binne ; it moeit my, det ik it sizze moat : de measte
leden ten Fryslán fiele hjarren Friezen trijeris yn 't
jier, yn 'e twiskentiiden reitsje hja yn 'e slom om inkeld
to wekker to wirden op in nije winterjoune nocht.
-. Om de hiele wirklist fen 'e hearen K. en M. to
bisprekken, scoe to folie romte freegje, allinne wol ik
dit sizze, det de wirden fen „de gouden brilloft" minnich
to forstean wierne. Oars kin der gjin kwea ten hjar
wirk sein wirde, it iene stik wier allike moai as it
oare en hja kinne oertsjCige wéze det de Friezen in
Utert nou al mei langstme ótsjogge nei in twade kear.
Nei it slóten ten 'e gearkomste rekken de álder — en
de jongerein fen 'e flier. ,

Ons Noorden,

i
,

dd. 23 Januari 1908:

dd. 16 November 1905 :

BOLSWA RD, 15 Nov. J.1. Zondagavond vierde de Friesche
Zouaven Broederschap „St. Martinus" te Bolsward haar
jaarlijksch feest in „Het Hof van Holland": De heeren
Krips en Molenaar waren uitgenoodigd het publiek dien
avond te komen amuseeren en dat hebben ze gedaan
ook. Er was van
toe
,tbegin rentot' tt e einde
i<nodset e l 'i n prettige
e
e ne
tpig
stemming in de flink bezette zaal.
Er werd gelachen,
gegicheld, „gegniesd", geproest, geschaterd, in alle
toonaarden, in alle nuances.
En geen wonder ! Want
wát de heeren Krips en Molenaar ten beste gaven,
was goed en de wijze waarop ze 't deden, was niet
minder goed.
,' Het waren geen tooneelPoPP en, die we
g
zien kregen, neen, 't
echte kostelijke typen
uit het Friesche volksleven, zóó maar bij hun kraag
gepakt en op de planken gezet. Er zit „pit" in die

Friesche voordrachten, er zit humor in, frissche, gezonde,
oorspronkelijke humor. We voelden soms ook wel 'n
sarcastisch speldenprikje, we kregen ook wel s'n
scheutje ironie te proeven, maar de spelden prikten niet
zoo diep dat ze pijn deden, ze „kiedelden" alleen maar
even, 't scheutje ironie smaakte niet zuur/alleen maar
pikant, en als 'n enkele maal de ernst even om 't hoekje
kwam kijken — we herinneren aan „de gouden brilloft"
— dan genoten we niet minder van zijn sobere levenswaarheid als van de gulle vroolijkheid van zijn collega,
de humor.
De feestavond kan dan ook als volkomen geslaagd
worden beschouwd en het woord van dank, dat de
voorzitter der jubileerende vereeniging den heeren Krips
en Molenaar aan het slot bracht, vond ongetwijfeld
weerklank in de harten van alle feestgenoten.

Sllucht en Rjucht, dd. 28 Maert 1908:
,5

Krite „Wirdum".
8ste Biltengewoanne gearkomste, hálden de
18de Maert, de jouns healwei achten by tls hospes
K. Schukken.
De leden mei hjar frouljue, teagen op tís hospes ta,
Der scoen' de hearen Krips en Molenaar, it wird nou
'ris ha,
Us seal, hjir net lyts, wier al hiel end al biset
Dat men tocht wis ! men hat hwet goeds joun yn 't fet ;
En it blykte ek al gau, det men wie déryn net mis,
Hwent, moai diene hja it, sa 't ik jimme hjir siz !
De wirklist wier den ek goed troch hjarren forsjoen,
En it publyk,' wier allegearr, allyke ketoen.
„Ald en Earm" wie it hwet Krips earst ! for Cis die,
En. „Rienk Bodder", it twadde, det Molenaar hie ;
En as frouminske ! ,.Syts en fermylje" to jaen, wier
him niks
Dérop : „Hwerom Geale net stimd hat" wér fen Krips ;
„Do en No", det dien hja, foar it skoft ! nog logearre,
len rop wie it, sa graech mocht men se den heare,
„Geale en Beits," diene se togearre, krekt as ik se
noch hear,

En mei „De Slach" kaem Molenaar allinne do wer,
„Fen Ljouwert nei Jellum-Boksum" die Krips ! noch
allinne,
Moai wier it, det scil elk dy 't it heard hat, bikenne :
„Jisk en Fet" droegen se togeare do noch foar,
lt ken net better ! leau det ik it sizze doar,
Sa wienne wy den komd op it ein fen 'e joun
Nou, det hie men op 'e wirklist den ek al foun I
Mar sjoch ! greate minsken binn' krek ek as bern
Men koe fen dy twa ljue einliks net ousjén ;
IJs foarsitter, hie det, leau 'k yn 'e gaten,
En gong do, efkes nel hjarren ta to praten,
Hy sei ! ik leau det de oanwézigen hjar nocht noch
net ha
Nou, se seine, den jouwe wy „De boer en 'e lapkekeapman" op ta
Dér üt hearde men den ek wer hja wieren 't fortroud
En it publyk hie de forwachting neat to heecg noch
op boud
De foarsitter sei den, yn syn skiten, ik tink det ik it
net bidjér !
As ik siz : Krips en Molenaar! kom by ûs Krite 'ris wer.
Der nei hawwe we gesellich noch hwet by inoar sitten
En twisken beiden, hwet dounsje det we er fen switten.
De oare moarns binne we fen in oar skeat
En socht elts den ek wer stikum syn paed.
P. STOLBERG,
Skriuwer fen 'e Krite „Wirdum".

Sljucht en Rjucht, dd. 1 Februwaerje 1908:
Selskip „Fryslán" to Utert.
Disse kear spilen wy net mei eigen kréften. Wy
hienen for disse joun Iltnoege de hearen Krips en Molenaar.
Och, och, hwet hawwe dy twa ljue üsformakke. De gasten,
dy 't oerkomd wiernen tilt Amsterdam, Hilversum en Swol,
scille de reis, tinkt my, der wol for oer hawn ha. lt
is my net mogelik om oer alle stikken hwet to sizzen ;
hja wiernen allegearre moai, en de hearen foardragers
hawwe eare fen hjar wirk./ Nei eltse stik hálde it
hantsjeklappen hast net op, en ander it spyljen wier
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it sa dea stil yn 'n seal, dus wol in teiken, det it goed
bifoel./
De bysitter, dy 't Anderhán komd wier, rép bij it
slAten de hearen Krips en Molenaar in „ta wérsjen"
ta, en ik leau ek wol, det hy dat dwaen koe At namme
fen hast alle leden dy 't yn 'e seal wiernen. Ek As
sjongselskip hat him hearre litten. Ik hearde yn 'e
seal, det it foarilt gyng, hwent det eltse kear it sjongen
better waerd en det is tominsten al in greate treast
for As sjongmaster, dy 't net sa'n bytsje wirk hat om
de sangen der yn to krijen. Twisken de stikken yn
hawwe wy allegearre mei-inoar ek forskate fryske sangen ophelle. lt wier yn ien wird wer in moaije joun
en de leden sjogge nou al wer mei langstme At nei
de folgjende kear. Om in Are ef toalve gyngen áld en
jong yetris fen de flier en hawwe hjar bést dien oan
trije Are ta, en de skotse trije is net forgetten, dat siz
ik jimme ! Eltse kear mar wer oan hearde men :
H up, sapengroatenbrij
En ik scil dy ris pakke.
Yet mar folie sokke jounen maer.
De le skriuwer
A. S. v. d. VEER.
-

Gedrukt bij D. P. DOUMA te Dokkum.

