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Oprjochting fan “de Sékrite”, Fryske Krite fan  
Lelystêd en omjouwing op 25 novimber 1971 

 
It idee om in Fryske Krite yn’e nije polder op te rjochtsjen, ûntstie yn oktober 
1971. De earste ynwenners fan Lelystêd wiene hiel tafallich Friezen, de fam. 
Sytsma. Doe’t efkes letter de fam. Schiere yn Lelystêd kaam te wenjen (dy’t 
al lid wiene fan de fryske krite yn Kampen), waarden hja it al gauwêftich 
iens, dat der yn Lelystêd ek in krite komme moast. Mei noch in pear oare 
friezen binne hja doe begûn om by de doarren lâns te gean, om mear mins-
ken der waarm foar te krijen. Inkele fan dizze minsken wurken op it gemeen-
tehûs  en wiene sadwaande yn’e gelegenheid, om de listen mei nije ynwen-
ners troch te sjen. As dêr dan in namme by wie, wêr’t hja út opmeitsje koene 
dat it in Fries wie, dan gyngen hja dêr op ôf. Jûnen en jûnen binne hja sa op 
paad wêst. 
 
Om’t Lelystêd in nije stêd wie, kaam it gau’ris foar, dat hja mei trije minsken 
foar de selde doar stiene. Ien foar de Fryske krite, ien foar de bank (meastal 
mei in blomke, dy hiene it measte jild) en ien fan de begraffenisferiening. 
Alles moast hjir doe noch fan’e grûn komme. Ek de agint fan de Ljouwerter 
krante en it Frysk Deiblêd en de man de SRV-wein hawwe hiel wat nije le-
den oanbrocht. Op 25 novimber wie dan de oprjochtingsgearkomste yn “de 
Meerkoet”, it earste restaurant yn Lelystêd. Der wiene doe 34 minsken en de 
1ste foarsitter waard Hindrik Schiere. It duorre mar efkes, doe wiene der al 
112 leden, werfan 12 wol toanielspylje woene en 22 woene wol meidwaan 
oan in skotsploech. De earste toanieljûn wie op freed 28 jannewaris 1972 
yn’e Meerkoet. De toanielploech út Aldeboarn wie dêr mei it stik “De bekro-
ande earsteling”. De krite hie doe 190 leden, werfan 140 op dy jûn oanwê-
zich wienen. De muzyk waard fersoarge troch in soan fan Sytsma, mei in 
bânrykorder. Ek doe wie der ek al in ferlotting ( 5 lotten foar Hfl. 1,= ).  
Yn die tiid wie der ek faak in ferslachjouwer fan de krante, mei in fotograaf.  
 
Op 23 febrewaris 1973 spile ús eigen toanielploech foar it earst, it stik “Taaie 
Teie”. Op 12 maart 1974 koe it 300ste lid ynskreaun wurde. De leden kamen 
eartiids net allinne út de Flevopolder, mar ek út Urk en Elburg. It grutste oan-
tal leden fan ús krite hat 370 west ( 29 novimber 1975). Wat in ferskil by no, 
noch mar 120 leden. Op kritejûnen waarden dan de tafels út de seal wei 
helle, oars koene de minsken der net yn. It sjongkoar waard oprjochte op 8 
febrewaris 1976 en de skotsploech op 25 febrewaris.  
Spitichgernôch is de skotsploech al wer opdûkt en ek ús toanielploech hie in 
tekoart oan spylders. Yn 1976 waard troch eigen leden in kabaret opfierd en 
yn letter jierren  noch 3 kear. Wy hoopje dat wy dit oantal leden fan no hâlde 
kinne en dat it sjongkoar bestean bliuwe kin. 
 

 
Binne jo noch gjin lid fan ús krite, sjoch dan op ús weblog 

http://www.fryskbutenfryslan.frl 

Dêr kinne jo jo opjaan troch it kontakformulier yn te foljen!! 

Meidielingeblêd fan de Sékrite 
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NIJS FAN IT FRYSK BOUN OM UTENS 

De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 27 maart 2019.  

30 maart 2019  Algemiene Gearkomste yn Swol 
It Frysk Boun om Utens hâldt har jierlikse Algemiene Gearkomste by 
ien fan de oansletten kriten. As’t kin by in krite dy’t jubilearret. En omt 
it Frysk Selskip Swol dit winterskoft 120 jier bestiet, hâldt it Boun de 
Algemiene Gearkomste 2019 yn Swol.  
 

Dat sil wêze op  sneontemiddei 30 maart 2019 yn Restaurant 
Grand-Café Urbana, Wipstrikkerallee 213 yn Swol. 

 

Leden fan de by it Boun oansletten kriten binne fan herte wolkom.  
 
It ferrin fan de Algemiene Gearkomste (AG) sjocht der sa út : 
13.00 – 13.30 oere Ynrin   
13.45 – 14.30 oere Algemiene Gearkomste diel 1  
14.30 – 14.45 oere Skoft  
14.45 – 15.30 oere Algemiene gearkomste diel 2  
15.30 – 16.00 oere Skoft 
16.00 – 17.00 oere  Lêzing fan Jan Bosgraaf oer syn wurk as 
‘babs’ *)  
 

Fan 19.00 oere ôf is de ynrin foar Swol harren eigen jûn Dan komt 
Bennie Huisman mei syn nije programma ‘De lange reis nei Ber-
lyn’.  
 

Ek dan is elk fansels fan herte wolkom. Tagong foar leden fan oare 
kriten is € 10,--. Foar net-kriteleden jildt de gewoane tagongspriis fan 
€ 15,--.   
 

Wa’t tusken fiif en sân oere bliuwe wol, kin (foar eigen rekken) yn Ur-
bana of earne oars terjochte foar in hapke iten.    
 

Hâldt dizze middei en jûn frij en kom nei Urbana ! 
 

*) It Boun hat Jan Bosgraaf frege oft hy it ien en oar fertelle wol oer 
syn wurk as ‘babs’ (bûtengewoan amtner fan de boargerlike stân). Dy 
útdaging hat hy oannaam.  

-------- K O L O F O N ---------- 
Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:  
 

Foarsitter: Jan Bijkerk, e-mail: sekrite@janbijkerk.nl   

Fice-foarsitter: Johannes Fransen, e-mail: j.g.fransen@versatel.nl   

Ponghâlder: Jan Koopman, e-mail: jan@zwanenwater.nl  

Skriuwer: Luut Dijk, e-mail: luit.dijk@kpnmail.nl   

Lid: Yvonne Nederpel, e-mail: ycm.nederpel@gmail.com  

Lid: Annie Noppers, e-mail: annie_evenhuis@hotmail.com 

Lid: Jantsje Meijer, e-mail: jantsje-meijer@live.nl 
 

Koar: Fetsje Meijer, e-mail: fetsje.meijer@ziggo.nl   
 

Kosten: it lidmaatskip is  € 12,-- yn it jier  
 

De redaksje en opsmûk fan it boekje: Jan en Sjoerdtsje Bijkerk. 
Kopij opstjoere nei: kopijsekrite@janbijkerk.nl  
 

Eareleden fan de krite:   
Sijke Glas - v.d. Veen , Albert Postma en Gerrit Kingma. 

mailto:sekrite@janbijkerk.nl
mailto:j.g.fransen@versatel.nl
mailto:luit.dijk@inter.nl.net
mailto:annie_evenhuis@hotmail.com
mailto:jantsje-meijer@live.nl
mailto:fetsje.meijer@tele2.nl
mailto:kopijsekrite@janbijkerk.nl
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FAN DE FOARSITTER.  
 

Bêste freonen fan de Sékrite, 
Foar jimme leit it earste kritekrantsje fan 
2019. Sa as ik jimme yn it boekje fan no-
vimber ferline jier al ferteld ha, binne wy 
(Sjoerdtsje en ik) der 9 wike op út west 
nei de oare kant fan de wrâld. It is dan 
ek wol wat let, mar ik wol jimme graach 
in protte sûnens en gelok winskje foar 
dit nije jier 2019. Yn Austraalje wie it no 
folop simmer fansels, de temperatueren 
skommelen op Tasmaanje tusken de 4 
graden yn ‘e nacht en 28 graden oerdei. 
Op it fêstelân fan Austraalje, yn de om-
jouwing fan Brisbane, wie de temperatuer tusken 27 graden yn de 
nacht en 34 graden oerdei. De ultrafiolette-strieling (UV) is dêr tige 
heech, de strieling yn it skaad is der like heech as de strieling by ús op in 
skjinne sinnedei-loft yn de sinne. Dat komt om’t der in gat sit yn de 
ozonlaach by Antarktika. As jo yn’t skaad sitte, moatte jo jo noch mei in 
faktor-50 sinnebrânoalje ynsmarre, oars ferbrâne jo noch. It lân is 2500 
km by 2000 km grut en hat noch gjin 25 miljoen ynwenners. 
Der binne yn sa’n lân dan ek tige grutte kontrasten yn de natuer: yn it 
noarden fersûpe de minsken fanwegen it wetter en der binne faaks oer-
streamingen, der falt yn 2 moanne somtiden 1 meter wetter en yn it 
suden/midden fan it lân geane de temperatueren boppe de 40 en soms 
wol 45 graden. Dat hâldt yn dat dêr faaks grutte boskbrannen binne. 
Sels op Tasmaanje stiene de bosken yn’e brân : 20 oant 30.000 hektare. 
Wy wiene fan ús krite net allinnich yn Austraalje, doe wy op it fleanfjild 
fan Brisbane wer nei hûs soene, kamen wy Hillie Coenradi tsjin. No, dat 
wie wol in grut tafal net! Hoe is it mooglik, dan is de wrâld ek mar wer 
lyts. Hillie hat fansels yn Austraalje wenne en hie der famylje, kennissen 
en âld-buorlju moete. Yn Singapoer, wer wy oerstappe moasten, 
hawwe wy as bewiis noch efkes in foto makke! 

 TA NEITINS  
Op 11 jannewaris 2019 is ús kritelid  

Jansje Timmerman  
yn ‘e âldens fan 72 jier, ferstoarn. 

Jansje hat jierren lid west fan ús sjongkoar en wie 
altyd tige warber mei musyk. Ek wie sy tige aktyf yn 
alles wat mei de natuer te meitsjen hat, sy mocht 
graach túnkje en sy hiene in biologysk bedriuw. 
Jansje hat mei borduerd oan it grutte borduerwurk 
oer it ûntstien fan ‘e polder en dat wurk hinget no 
yn it museum Nieuw Land yn Lelystêd 

 Wy winskje Jan, bern en bernsbern in protte sterkte ta om dit ferlies te dra-
gen. 

De kunst van het leven is om een mooi boeket te maken  
met de bloemen die je hebt. 

De kaart fan Austraalje, it eilân 

ûnderyn is Tasmaanje. 



Mar, ja hjir is de tiid ek gewoan 
troch gien. Ik ha fan de oare 
bestjoersleden heard dat de trije 
kritegearkomsten tige slagge 
binne. Ja, want ik koe ek net op 
de kritejûn fan 24 novimber mei 
Pro Rege komme, want doe 
moasten wy nei de kondolaasje 
fan in omkesizzer ta. Hy stie 
noch yn de bloei fan syn libben, 
47 jier. 
Mar ek yn ús krite binne der wer 
dingen bard, dy’t jo net foarspel-
le kinne. Earsten it ferstjerren 

fan ús kritelid Jansje Timmerman (sjoch foar de neitins op side 15) en 
dan ek noch de harsensskansearing fan Johannes Fransen, ús fice-
foarsitter (sjoch side 14). Sa sjoch je mar wer: wy moatte yn it libben 
wol in bytsje gelok hawwe, jo kin sa wat krije! 
Yn dit krantsje wurdt mei in ferslachje noch efkes werom sjoen op de 
ôfrûne kritegearkomsten. Ik seach dat de nije opset fan de Nijjiersbe-
site mei it Frysk Bingo ek tige slagge is. 
As ik dit foarwurd skriuw, dan moatte wy de kritejûn mei Wiltsje fan 
Peazens noch ha. No, dat is altyd in grut sukses, want die bringe de 
fleur der wol yn! 
Yn maart, de 23e, hawwe wy al wer de lêste kritejûn fan dit winter-
skoft. En dat sil in hiele moaie útsetter wurde, tinkt my, want dan komt 
HympHamp yn Teater Posa. Sy hawwe al earder by ús optreden op ús 
45-jierrich jubileum yn De Cantine, in grouwe twa jier lyn. Dat wie doe 
in grut sukses, de measte minsken hiene de triennen yn de eagen fan it 
laitsjen.  Sy hawwe in nij kabaretprogramma makke en dat hjit “Dûbel-
portret” (sjoch de siden 8 en 9). 
Ik sjoch jimme graach yn grutte oantallen op 23 maart by HympHamp, 
ik hoopje dat de seal te lyts is!! 
 

Groetnis, jimme foarsitter. 
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KRITEJÛNEN  winterskoft 2018-2019.  

KRITENIJS.  
 

• It ‘Moai en mâl’ (Lief en leed): As jimme heard ha fan leden dy’t siik 
binne, as oare saken dy’t fan belang binne, graach efkes in berjocht-
sje fia e-mail nei: annie_evenhuis@hotmail.com 

• As der leden binne dy’t oar kritenijs hawwe, graach efkes stjoere nei 
kopijsekrite@janbijkerk.nl . Yn’t foar tige tank.  

 

Troudagen kommende moannen: 

• Famylje Bremer, 14 maart 2019 : 50 jier troud.  

• Pier en Pytsje Kalsbeek, 24 april 60 jier troud. 

• Jan en Fetsje Meijer, 6 maaie 60 jier troud; 

• Joop en Henny Wassenaar, 28 maaie 55 jier troud; 

• Frans en Lous Hesse, 31 maaie 40 jier troud 
 

• Ein desimber hat ús bestjoerslid Johannes Fransen in harsensskan-
searing krigen: hy is der reedlik goed útkaam, mar moast wol wer op-
nij skriuwen en rinnen learre. It praten giet al wer in stik better as yn 
it begjin. De oarsaak is in tichtslibbe halsslachier en in fibraasje fan 
syn hertboezem. Johannes is yn de wike foar revalidaasje yn de 
Fûgellânnen yn Swol, mar komt 
yn de wykeinen thús. Yn maart 
wurdt der besjoen of der wat 
oan de hertfibraasje dien wurde 
kin. Wy winskje Johannes (en 
Wytske), út namme fan jimme 
allegearre, in bulte betterskip ta 
en hoopje dat hy yn de takomst 
wer syn fice-foarsitterskip yn it 
bestjoer opnimme kin! 

Datum Ynhâld fan de jûn 

23 maart 2019 
20 oere - Posa 

HympHamp mei ‘Dûbelportret’ yn Posa 

Hillie, Sjoerdtsje en Carla, in reisgenoate, yn 

Singapoer 

mailto:kopijsekrite@janbijkerk.nl


Ferslach Krystmiddei. 
Op 15 desimber wie we ús jierlikse 
krystmiddei mei sjongen, ferhalen 
en foardrachten fan de leden fan it 
sjongkoar. It wie in gesellige middei 
mei sa’n lytse 70 minsken yn de 
seal, ynklusyf de 27 leden fan it 
sjongkoar. De tagong foar dizze mid-
dei wie fergees, mar de oanwêzigen 
wurdt in frijwillige bydrage frege. De 
opbringst dêrfan wie € 337,- . Yn it skoft koe der wat dronken wurde 
oan de bar, der wie dizze kear ek ‘glühwein’. Al mei al in tige slagge 
middei. 
 

Ferslachje  Nijjiersbesite 
Op sneon 12 jannewaris hiene wij 
wer de jierlikse nijjiersbesite yn de 
Krakeling. De leden waarden ûnthel-
le mei kofje en/of tee, mei in stikje 
lekkere oranjekoeke. De seal wie 
wer prachtich fersierd troch it 
iendeisbestjoer. It programma wie 
dit jier wat oars. We hiene net in 
sprekker, mar de middei waard foar de helte ynfolle mei in optreden 
fan it sjongkoar, dat moaie ferskes song út it programma “De tiid hâldt 
gjin skoft” fan Tetman de Vries. De oanwêzigen mochten ek meisjonge. 
Foar it skoft noch in potsje Frysk Bingo. In prachtich spultsje, wat makke 
is troch in Frysk kritelid út Hurderwyk. Prachtige plaatsjes, dy’t allegear-
re te meitsjen hiene mei Fryslân. Alle dingen kamen foarby: sporten, 
tuorren, stêden, blommen ensfh. 
Nei it skoft, mei lekkere hapkes en drankjes, hawwe wy noch in potsje 
Bingo spile. Moaie pryskes binne der wûn. Lokkich gjin falske bingo’s 
(dus hoegden der gjin ferskes songen te wurden). 
Hjirnei wie wer de ferlotting mei moaie blomkes en lekker bakkersguod. 
De middei fleach om en ik tink dat de minsken it tige nei it sin hân ha. 

Metsje Koopman. 
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Ut de ITENSIDERIJ. 

Aldfrysk winteriten  -  Fryske winterpot 

Yngrediïnten  
- 600 gram bargepoulet; 

- 75 gram bûter; 

- 250 gram sjampinjons, yn plakjes snien; 

- 1 kilo ierappels, skyld en yn tinne skyfkes snien; 

- 3 winterwoartels, yn plakken snien; 

- 2 preien; 

- 500 gram sparrebeantsjes; 

- 6 tomaten, yn plakken snien; 

- 2 desiliter bûljon; 

- 1 desiliter rjemme; 

- sâlt; 

- piper; 

- nutemuskaat; 

- jittik; 

- farske griene krûden (piterseelje, selderij, biezelok, ensfh.). 

 

Tameitsjen  

De bargepoulet sâltsje en piperje en brún briede yn de bûter. 

De sjampinjons tafoegje, en efkes meisudderje litte. 

Unefeste skaal ynsmarre mei bûter. 

Yn de skaal laach foar laach alle yngrediïnten lizze. 

Earst in laach tinne skyfkes ierappels en woartels, dan in laach fan sniene prei, 

dêrnei in laach fan it fleis- en sjampinjonsmingsel, en ta beslút in laach fan 

beantsjes en plakjes tomaat. 

Elke laach bestruie mei wat sâlt en de krûden, en besprinkelje mei jittik. 

Oant slot alles oerjitte mei de bûljon, wêr rjemme trochhinne mingd is. 

Slút de skûtel ôf mei in deksel of alumiumfoelje 

Set him 1,5 oant 2 oeren yn in in waarme ûne. 
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Ferslach Toanieljûn mei Pro Rege. 
Om kertier oer sânen gie 
de doar fan Teater Posa 
iepen. Stadichwei kamen 
de leden opsetten. 
Uteinlik in moaie folle 
seal mei sa’n lytse 60 
minsken en ek in pear 
nije gesichten. 
De toanielploech Pro Re-
ge út Holwert wie der de 
middeis al op tiid om al-
les yn oarder te bringen, 
dat resultearre yn in prachtich dekôr fan in keuken fan in restaurant. 

Omdat Jan Bijkerk be-
hindere wie, naam Jo-
hannes Fransen it stokje 
as foarsitter oer. Om 20 
oere gie it los, in 
prachtich toanielstik, 
goed spile, mei in protte 
humor en in tikje tra-
geedzje. 
Al mei al in tige slagge 

jûn mei de keukentafel as haadrol, wer’t Annie Noppers ûnderwilens 
fan op de hichte is. Nei 23 oere wie de ferlotting der noch mei moaie 
prizen, in moaie boeketafel en de ferkeap fan Fryske produkten. 
De sealpriis wie dizze kear in moai opmakke winterpakket. Jantsje Meij-
er gie der mei fan troch. Wy kinne werom sjen op in prachtige en gesel-
lige jûn. Wy hoopje jimme allegearre wer te sjen op de kommende 
jûnen fan de krite. 

Jantsje Meijer. 
 

Ut de BOEKEHOEKE. 

 

 

Wat kinne jo de kommende kritejûn ferwachtsje op de boeke-
tafel? 

Nije boeken foar in moaie priis! 

In pear foarbylden:  
 

Ype Poortinga: Elbrich 

In de earste roman fan Ype Poortinga 'Elbrich' tinkt in noch 
jonge man op syn stjerbed syn libben nei, dat fol west hat fan 
it sykjen om de alles ferfoljende leafde. It ferhaal spiltet yn de 
sechstjinde ieu en giet oer adel en boeren. It motyf is in fer-
brutsen troubelofte, de sfear is idyllysk en de haadfiguer in 
soarte fan antyheld. 

 

Simen Oetie: De lêste halte 

Dit is in psychologyske roman mei spanning en sensaasje. In 
boek fol skiednis, en tagelyk aktueel. Skriuwers en skilders 
figurearje, in pottebakster en in domina. De lêste halte giet oer 
in alvestrjittetocht, mar is ek in odyssee èn in oade oan Frys-
lân yninoar befrissele. 

 

Lida Dijkstra: De Suertsjeplysje 

Nochris 25 (foarlês)ferhalen oer Boltsje de Boer. 
Boltsje syn freontsje Simen ferhuzet. Gelokkich kriget 
er in nij buorfamke, Elfy. Elfy doart alles. Se plôket de 
tulpen by de buorman út ‘e tuin. Ze goait mei wetter-
ballonnen en smart harsels yn met huning om flinters 
te fangen. En dat ze gjin Frysk praat, hinderet neat. 
Dat leart Boltsje har wol. 
 

 

Healsliten boeken  foar € 1,00 it stik  -  it is gjin jild, wêr kinne jo dizze 
boeken goedkeaper wei helje? 



de ûntwerper der in pear meter by. 
 

It ûntwerp seach der prachtich út. Folle moaier as de toer fan Tsjom en 
fansels in stik heger as dy fan Hylpen. Dêr wie elkenien it oer iens, al 
hiene de measten dy oare tuorren noch nea sjoen. It wie yn 1736 dat 
de bou úteinsette koe. In jier letter waard it heechste punt berikt. Mei 
grutskens seagen de Boarnsters it oan. No hiene sy de heechste toer 
fan Fryslân! De beide manlju dy’t de toer yn Tsjom metten hiene foel it 
wat ôf. Op it each seach men it fansels net sa goed, mar it tocht harren 
dat de Tsjommer toer dochs heger wie. Of soe it allinne mar sa lykje, 
trochdat in koepel oars toant as in spits? Se praten der mei de timmer-
man oer. Dy tocht it wol gesichtsbedroch wêze, of se moasten yn Tsjom 
net goed metten hawwe. 
Doe’t yn Tsjom bekend waard dat de Boarnster toer klear wie, kaam it 
yn de herberch ek te praat. De kastlein en de koster hiene harren oant 
dan net útlitten oer de fyt dy’t se úthelle hiene. No’t de bou dan einli-
ken ôf wie, mocht it wol buorkundich wurde. De koster sei dat de 
Boarnsters tochten dat se no de heechste toer fan Fryslân hiene, heger 
as dy fan Tsjom, mar dat hy der wis fan wie dat se dêr mis mei wiene. 
En doe fertelde er wat him in moai tal jierren lyn yn Tsjom foardien hie. 
De kastlein koe it bewize. Dy helle it ein tou foar it ljocht, dat er al dy 
tiid bewarre hie. Hy sei: “Ik sil it foar de aardichheid ris mjitte.” Hy meat 
25 meter. “As de Boarnsters harren toer neffens de line boud hawwe 
dêr’t se mei út Tsjom wei kommen binne, dan skeelt it 25 meter.” Sûnt 
dy tiid wurde Aldeboarnsters tuorkemjitters neamd en hawwe de 
Tsjommers de skelnamme fan lyntsjesnijers. 
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Fryslân Post en Noorderbreedte 

Resinte eksemplaren fan de Fryslân Post en fan de Noorderbreedte 
foar € 0,50 it stik.   

Prachtig moaie nije kaartsjes  
Borduerd en skonken troch mefrou Schiere. Der is wer kar út hiel fer-
skillende kaarten en de opbringst is foar de Krite! Frou Schiere tige tank 
hjir foar!! 
 

Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 0320-412444 

Fan tuorkemjitters en lyntsjesnijers 

Doe’t yn 1723 de tonger yn de toer fan de Sint-Pankrastsjerke fan Alde-
boarn ynsloech, wie dy der sa min oan ta, dat der moast in nije toer 
komme. Dêr waard lang oer redendield. No’t it gefal der dochs sa hinne 
lei, moast it in bysûndere toer wurde, ien dy’t al fan fierren te sjen 
wêze soe, wiene de Boarnsters fan betinken. Der wenne yn Boarn in 
skipper dy’t wolris mei fracht nei Hylpen west hie. Dêr hiene dochs wol 
sa’n moaie toer, mei in lampe der boppe yn. Sa’nien moasten se eins yn 
Boarn ek hawwe. Dat der waarden in pear manlju nei Hylpen stjoerd 
om de toer goed te besjen en der in tekening fan te meitsjen. Dy lampe 
moast fansels wol goed heech, sadat yn de wide omkriten te sjen wêze 
soe wêr’t Aldeboarn lei. It wie bekend dat yn Tjom in geweldich hege 
toer stie. De langste fan hiele Fryslân, waard wol sein. It soe dochs wol 
prachtich wêze as de nije toer fan Boarn noch justjes heger waard. Twa 
Boarnsters beaen har oan om nei Tsjom mei de fraach oft se de toer 
beklimme mochten. Ungemurken soene se dan mei in line fan tin tou 
de hichte fan de toer mjitte. 
 
De reis gie oan. Nei hjir en dêr wat freegjen kamen se derefter wêr’t de 
koster wenne. Se seine dat se graach yn de toer op woene, want se hie-
ne sizzen heard dat men dan sa’n prachtich útsicht oer de greidhoeke 
hie. Dat woene se sjen. De koster tocht: jimme leaver as ik, en joech 
harren de kaai. De manlju ûnthjitten dat se de kaai werombringe soene 

Inkele spreuken: 

in frouljusrôk lûkt mear as in span hynders. 

“De tiid fleant” sei de boer en smyt de wekker troch de keamer. 

Ik sjoch op gjin hûndertsje, sei de man, en hy seach yn it lege jildkistke.  

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


sa gau as se wer ûnder wiene. 
Foardat se de klim begûnen wuollen se 
de iene útein fan de line om in stien 
hinne dy’t dêr lei. Se giene earst by de 
fêste trep en fierder in by stikmannich 
ljedders op dy’t harren hieltyd in sou-
der heger brochten. Underwilens 
wuollen se it tou ôf. Op in stuit wie der 
gjin ljedder dy’t noch heger gie. Se lut-
sen de lêste ljedder omheech en ka-
men op de foljende souder. Dat diene 
se noch in pear kear en doe waard it 
boppe sa smel dat se net heger koene. 
Se makken in skatting, de spits kaam 
grif noch wol tsien meter heger út as 

dêr’t se stiene. As de Boarnster toer heger wurde soe as de Tsjommer, 
dan moast dêr ek noch in pear meter by rekkene wurde. 
Doe’t se dat bepraat en bemetten hiene, koene se wer nei ûnderen ta. 
De ljedder sa sakje litte dat er stevich genôch stie foel noch net iens ta, 
dat se wiene bliid doe’t se by de fêste ljedders del fierder nei ûnderen 
koene. Under yn ’e toer wuollen se de line strak op, sadat er wer yn de 
sek koe dy’t se as tas by harren hiene. Dan foel it net sa op. Se fielden 
de skonken wol. It like harren it bêste en bliuw mar in nacht yn Tsjom. 
By de koster joegen se de kaai ôf en doe giene se nei de herberch. 
De kastlein wie bliid mei in pear reizgers. Hy traktearre se op in slokje 
en se lieten harren in goed waarm miel foarsette. Underwilens makke 
de kastlein in praatsje. Hy wie nijsgjirrich wêr’t se wei kammen en wêr’t 
se hinne moasten. Se wiene dêr net al te iepen oer, mar se lieten wol 
los dat it Boarnsters wiene. Doe’t har nei iten de lea bejoegen, wiisde 
de kastlein harren de gastekeamer en al gau hiene se de sliep te pak-
ken. 
By it oanfeien fan de taap, seach de kastlein de sek ûnder de tafel 
lizzen. En al wie er alhiel net nijsgjirrich, hy woe dochs wol witte wat 
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dêryn siet. No, dat wie net folle mear 
as in oprôle line. Jûns let kaam de kos-
ter ek noch efkes oan foar in slokje. It 
praat kaam op de beide gasten. De kos-
ter kloarke oft kastlein ek te witten 
kommen wie watfoar manlju dat wie-
ne. Hy fertroude it mar amper, twa 
manlju dy’t graach yn de toer op wolle 
om it moaie útsicht dat se dan hawwe 
soene. Doe’t er hearde dat it Boarn-
sters wiene, waard er erchtinkend. Hy 
wist dat dêr in nije toer komme moast. 
Soene se soms de Tsjommer toer nei-
bouwe wolle? Dochs eigenaardich. De 
kastlein fertelde dat se in sek ûnder de 
tafel lizze litten hiene en dat er tafallich 
sjoen hie dat dêr in kleaune tou yn siet. Doe gie de koster in ljochtsje 
op. Dat spul koe wolris luzen hawwe. As se de toer bemetten hiene, 
dan hie dat grif as doel dat de nije toer like heech, sa net heger, as dy 
fan Tsjom wurde soe. Dêr moasten se in stokje foar stekke. De kastlein 
wist wol ried. As se no dat tou ris in fiks ein ynkoarten. Dat soe grif net 
opfalle. Hy helle in mes en op ’e rûs snie er in stik fan it tou ôf. De útein 
bûn er krekt sa om de kleaune sa’t de manlju dat dien hiene, dat dy 
soene der wol neat fan yn ’e rekken krije wat der mei harren tou bard 
wie. 
De oare moarns wiene de gasten der al betiid ôf. Nei it moarnsbrochje 
rekkenen se ôf, namen de tas sûnder euvelmoed ûnder de tafel wei en 
setten de stap deryn. Doe’t se yn Aldeboarn oankamen waarden se as 
helden ynhelle. No koe it bouwen begjinne. It doarp hie trettjin jier tsjin 
in slim skeinde toer oansjen moatten en yn dy tiid wie der genôch jild 
garre om in mânske nijenien te setten. De timmerman makke in ûnt-
werp neffens de toer fan Hylpen en mei in hichte dy’t neffens de lingte 
fan de line op syn minst 45 meter wêze moast. Foar de wissichheid die 

Toer fan Tsjom 

Toer fan Aldeboarn 



portret'. Yn 'Dûbelportret' litte Jelmar en Fokke wer nuveraardige per-
sonaazjes de revue passearje en spylje koarte stikken út it deistich lib-
ben. 

Yn Dûbelportret sitte fansels ek wer moaie types en prachtige lieten. In 
pear âlde bekinden komme mei in oar ferhaal mar der binne ek in soad 
nije figueren, sa as: 

 Harm op Papadag; 

 In útblust stel op houliksterapy; 
 de fersoarger yn de senioren-

flat;  
 …. en noch folle mear. 
 

HympHamp teater bestiet út Jel-
mar Hoekstra en Fokke Plantinga. 
Twa akteurs dy elkoar fûn hawwe 
yn it meitsjen fan koarte, komyske 

sketskes. Yn de ôfrûne jierren 
binne der hieltyd produksjes by-
kommen en wurde de akteurs 
stipe troch topmuzikanten, pro-
fesjonele dekôrbouwers en tech-
nicy. 

Hymphamp teater is in ynisjatyf 
fan Fokke en Jelmar en sy wurde 
oanfolle troch Tamme Hoekstra, 
Anko Bouma en Paul Siemens-
ma. 
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Seal iepen om 19:15 oere en it begjint om 20:00 oere 

Tagong: leden € 10,= en net-leden € 15,= 

Jimme kinne dizze artysten grif noch wol fan ús jubileumjûn yn De Can-
tine. By it sjen van de sketskes skuorre jo jo somtiden de bûsen der by 
út!!  

In jûnfoljend kabaretprogramma as ferfolch op it earste programma 'Op 

              It bestjoer fan de Sékrite  

                     noeget jimme út op sneon  

             23  maart yn Teater Posa foar it  

  optreden fan HympHamp mei: 

       ‘Dûbelportret’  

Der wurdt ek wer bakkersguod út Snits helle. 
As jimme wat yn foarrie ha wolle, graach in 
wike foarôf in tillefoantsje nei Yvonne Ne-
derpel, til. 06 - 44286833. Sy kin soargje foar 
sûkerbôle, oranjekoeke, fryske dúmkes en 
sûkerlatten. 


