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Oprjochte 25 novimber 1971 
Lid fan it Frysk Boun om Utens 

Rekkennûmer NL 84 RABO 0348 113 889 
RABO-bank  Lelystêd 

Ynskriuwing K.v.K. nûmer 40059396 

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 30 novimber 2019.  

28 maart 2020 
Algemiene Gearkomste by krite De Haach 

Plak: Prinsenkwartier yn Delft 
Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft 

06-57644891  

Sa’n 600 meter ôf fan Stasjon Delft. 

Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:  
 

Foarsitter: Jan Bijkerk, Schoener 43-02, 8243 VZ Lelystêd til: 06-53766061  

e-mail: sekrite@janbijkerk.nl     

Ponghâlder: Jan Koopman, Zwanenwater 42, 8245 BV Lelystêd til: 06-33159859         
e-mail: jan@zwanenwater.nl  
Skriuwer: Luut Dijk, Saerdam 143, 8242 JD Lelystêd til: 0320-412444   

e-mail: luit.dijk@kpnmail.nl   

Lid: Yvonne Nederpel, Beemster 111, 8244 CG, Lelystêd til: 06-44286833  

e-mail: ycm.nederpel@gmail.com  

Lid: Annie Noppers, Zwanenwater 56, 8245 BW Lelystêd til: 0320-256363  

e-mail: annie_evenhuis@hotmail.com   

Lid: Jantsje Meijer, Horst 27-63, 8225 MT Lelystêd  til: 0320-242895  

e-mail: jantsje-meijer@live.nl 
 

Koar: Fetsje Meijer, til: 0320-226317, e-mail: fetsje.meijer@tele2.nl   
 

Kosten: It lidmaatskip is  € 15,-- yn it jier / stipers € 10,= yn it jier 
 

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

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

De Waadfisker. 
 

Hy libbe op it ritme fan eb en fan floed 
de lytse fisker, wie doe master oer it waad 
mei it boatsje op it wetter, dat siet yn syn bloed 
mar sjoch, dêr is no oars net as slyk by it haad. 
 

Der sit in fiskerman efter it rút oan de seedyk 
syn houten boatsje leit al jierren lang drûch yn it dok 
mei it boetsjen fan netten is it al krekt-en-gelyk 
en fisken drûgje ek net mear op de rekken by it hok. 
 

It waad is gjin waad mear, oer in hoart leit it drûch 
de âld fisker sjocht de minsken wol kommen en gean 
dêr’t it wetter wie en hy al dy jierren omsloech 
rinne no minsken nei it eilân ta yn loftige klean. 
 

Der sit in fiskerman efter it rút oan de seedyk 
en syn tinzen binne by sa’n sechstich jier ferlyn 
it wurk dat wie swier, it makke de fisker net ryk 
mar antlit en hannen binn’ tekene troch waar en wyn. 
 

Sjoerd F. Talsma. 
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FAN DE FOARSITTER.  
 

Bêste freonen fan de Sékrite, 
De kop is der wer ôf. Wy hawwe 11 oktober wer ús jiergearkomste hân. 
In moai protsje minsken wiene der, sa’n 33 leden. 
Sa as alle jierren gie de jiergearkomste wer as it slytjage. Der wiene gjin 
drege saken oan de oarder. De oanwêzigen wiene it iens mei it ferheeg-
jen fan de jierlikse kontribúsje, fan € 12 nei € 15 en it stipersjild wurdt 
ferhege fan € 8 nei € 10. 
Fierder hawwe wy as bestjoer ôfskied nommen fan Johannes Fransen. 
Johannes hat 6 jier ús bestjoer fertsjinwurdige as vicefoarsitter en hy 
wie û.o. op de kritejûnen de man mei de hoed om de lotsjes te lûken 
fan de ferlotting. Fanwegen de harsensteuring dy’t hy dizze winter hân 
hat, hat hy oanjûn net mear yn it bestjoer te kinnen. Johannes is betan-
ke foar syn krewearjen, foaral wat it sykjen fan toanielstikken oan belan-
get, en beleanne mei in kado-bon en syn frou, Wytske, mei in bosk 
blommen. Wy winskje dat wy Johannes en Wytske noch hiel lang yn ús 
kritefermidden ha meie. Johannes is noch wol fan plan om wat hân– en 
spantsjinsten foar ús te dwaan. 
Nei de jiergearkomste hawwe 
wy wer genietsje kinnen fan in 
trijetal lekkere stamppotten 
mei woarst en gehakballen. De 
ploech fan de Krakeling hie it 
wer tige foar inoar - de tafel 
moai oanklaaid en alle frijwil-
ligers fan de Krakeling hiene 
sels moaie griene T-shirtsjes 
oan. It wie tige gesellich en el-
kenien hat genietsje kinnen. 
Nei’t de pannen leech wiene, 
binne wy wer nei de grutte 
seal gien om nei in trijetal manlju te sjen en lústerjen. Dat wiene Paul 
Siemensma, Anko Bouma en Fokke Plantinga - sa as sy sels seinen: PAF. 
Dizze trije manlju ha ús fermakke mei ferhaaltsjes en muzyk. De reade 
tried fan de jûn waard ferteld troch Fokke: hoe it kaam is, dat hy op dit 
stuit hjir foar ús stie en hoe it kaam is dat hy net de wei- en wetterbou 

 net, wierskynlik noch yn Brussel lykas al dy 
oare healbizige Friezen dy’t tinke dat it dêr 
te rêden is. Wêr hja we hjir yn Fryslân lêst 
fan? Presys, de Europeeske rigels. Dûnsje 
dêr dan net om de beam, mar bliuw hjir om 
Jehannes Kramer te helpen. 
Avina Fokkens wie der ek net want dy fear 
nei Drachten en 't Fean om te sizzen dat se 
aanst mei tsjokke skippen net nei 't Fean 
mar wol nei Drachten farre kinne. Dan moat 
wol de Hege Warren omdold wurde. Fokkens 
sanearre dêr daliks al sân boeren, wylst har 
bazen tagelyk rôpen dat der net in boer 
fuort hoecht. 
Douwe Hoogland wie der al, mar dy giet oer 
biodiversiteit en heger wetter yn de feangrei-
desleatten. Dat praat wol de boeren op 't heden efkes net hearre. 
Dus Jehannes Kramer wie allinne. Hy waard efkes kroechbaas. Ien komt der yn 
en seit: ‘moai waar’. Dan seit Jehannes ek ja, moai. Dan komt de folgjende 
deryn en dy seit: ‘min waar’ en dan seit Jehannes ek dat it min waar is. No, de 
boeren woene net earder fuort as dat Jehannes sein hie, dat hy it ferhaaltsje 
fan de provinsjes wer ynslokke soe. 
Ik hie meilijen mei de deputearre. De boeren betrouden him net iens. Hy 
moast in briefkje type en dêr de hanteken fan Brok ûnder sette, dy ha se dêr 
wol op in stimpeltsje. Sa distansjearre hy Fryslân fan it ynterprovinsjale mail-
tsje. De boeren rôpen joechei en mei it liif fol provinsjale kofje giene se wer 
nei hûs, der moast nedich molken wurde. 
En Jehannes? De hiele wrâld foel oer him hinne. Telefoanen en media be-
gûnen om it libben te ratteljen. Fertaald seinen se: leffert, dat hiene we net 
ôfpraten, de provinsjes soenen ommers dwaan wat wy net koene en no 
begjinne de boeren aanst ek yn oare provinsjes, en dan moat we wer wat oars 
betinke, dy smoarge Friezen ek altyd mei har eigen miening. 
Jehannes stiet noch altyd op de stoepe fan it provinsjehûs. Hiel iensum. 
(Yntusken is bekend wurden dat Jehannes Kramer boargemaster wurdt fan de 
Gemeente  Noardeast Fryslân). 

Eelke Lok. 

Hulde oan de frijwilligers fan de Krakeling 

Deputearre Jehannes Kramer 



yn gien is, mar yn it teaterwurk belâne is en yn syn wurk as toaniel-
dosint. Dat kaam, sa hy sei, by syn pake wei. Syn pake wie ek in toaniel-
spiler west en sa as it wol faker giet, ‘de apel falt net fier fan de beam’. 
Tusken de bedriuwen troch hawwe Paul en Anko ús fermakke mei it 
sjongen en begelieden fan moaie Fryske ferskes. De mannen hiene de 
seal úteinlik sa fier dat alle bewegingen mei de earms dy’t sy diene, ek 
troch de minsken yn de seal neidien waarden. Dêr hiene sy fansels wol 
om frege. Rûn healve tsienen koe de foarsitter harren betankje en in 
flesse wyn tastopje. It wie in prachtige jûn en wy hawwe ôfsprutsen dat 
wy de trijekaart PAF oanriede sille by de oare kriten. Doe wy noch mei 
in gleske wyn nei sieten te genietsjen fan it optreden, it wie doe al nei 
tsienen, krige de Krakeling in telefoantsje dat Anko syn telefoan lizze lit-
ten hie. Dat, nei in tweintich minuten, kaam Anko werom om syn eigen-
dom op te heljen. Sy wiene by de ôfslach nei Urk mar wer omkeard. Dat 
it rûn al tsjin alven dat wy nei hûs giene, mar mei in hiel goed gefoel oer 
dizze earste kritejûn. As wy efkes foarút sjogge, dan krije wy yn novim-
ber “Noordenbos & Ko” - fjouwer froulju en ien man, de pianist. Sy bin-
ne yn it ferline yn 2011 al in kear by ús west. Dat wie doe ek in hiele 
moaie jûn. En fierder hawwe wy yn desimber, ja minsken, de tiid giet al 
wer fluch, ús Krystmiddei en ik hearde dat der dizze kear in hiele protte 
nije ferskes songen wurde. Ik bin benijd. Oant 23 novimber yn Posa!! 

Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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Jehannes (skreaun troch Eelke Lok i.f.m. it boe-

renprotest yn Ljouwert) 
 

Tiisdeis sitte deputearre steaten fan Fryslân al-
tyd gesellich om de grutte tafel yn it provinsje-
hûs. Se ha dan altyd in drokke dei. Dy waard in 
pear wike alyn noch folle drokker. Der kamen 
nammentlik  allegearre mailtsjes en appkes út 
De Haach, want dat hie besite hân fan Remkes. 
En in kwak boeren. De freeds sei it kabinet al dat 
der maatregels naam wurde moasten. Net troch 
harsels, mar troch de provinsjes. Sa kaam der dy 
tiisdeis in mailtsje fan it ynterprovinsjaal Oerlisorgaan, it IPO. 
In typysk mailtsje trouwens: at wy no de stikstofrjochten dy’t de boeren tefol-
le ha, oerhevelje nei ús bou, dan kin wy wer fierder. 
De deputearren hiene it drok mei de oerstallige Fryske besite oan Brussel, der 
moasten ek noch guon mei de bus. Dus se seagen dat mailtsje mar heal oer. 
Toe mar. Jehannes Kramer sei letter dat er der wol wat tsjinoan skytskoarre 
hie, mar in FNP-er is no ienris sa, dat oft se it allegearre wolle, dan doch je 
mei, oars doch je nea mear mei. 
Jehannes tocht noch al, miskien moat ik wol efkes mei wat boere-oanfierders 
prate. Mar hy hat it drok, moat alle dagen guozzen telle en dan skeafergoe-
ding betelje oan de boeren. Dy wiene freed net thús, doe stiene se mei de 
trekker op de stoepe fan it provinsjehûs. Se raasden as murden oer dat ynter-
provinsjale beslút. Dat moast fan tafel. 
Jimme moat begripe dat dizze wrâld net mear te begripen falt. Je ha klimaat-
demonstranten dy’t diken en brêgen besette yn Amsterdam. Dy wurde by 
boskjes arrestearre. Je ha oan de oare kant de boeren dy’t ek de dyk opgean. 
Dan klappe we, útsein at der yn Grins in doarke oan flarden riden wurdt. En ja 
ha de gewoane minsken, dy hellen dit wykein yn it ramt fan Skjin Wetter de 
smoargens út it Fryske wetter. Der tusken swimt Jehannes Kramer dus, wat 
foar kant moat dy út? 
Hy hie ek gjin help. Brok, oars hiel goed yn it tusken de boeren rûn rinnend, 
elk in klapke op it skouder te jaan, wie der net. Sander de Rouwe wie der ek 
net blykber, dy moat elektoraal mei de boeren oplûke, mar dy fynt ynvestear-
jen yn nije wegen en bedriuwen folle wichtiger. Sietske Poepjes wie der ek 

Eelke Lok 



Ut de ITENSIDERIJ. 

Hjerststoofpot 

Yngrediïnten foar 4 persoanen: 
- 400 gr sukadelappen, yn 4 stikken snien; 
- 2 ytleppels blom; 
- 2 ytleppels sinneblomoalje; 
- 15 gr boerebûter; 
- 2 reade sipels, yn ringen snien; 
- 75 gr bacon 
- 2 portobello’s, yn stikken; 
- 1 ytleppel farske wylde time bledsjes; 
- 1½ teeleppel mealde krûdnagel; 
- 2 laurierbledsjes; 
- 100 ml reade port; 
- 300 ml kowebûljon (fan in tablet); 
- 2 preien, yn ringen; 
- 2 apels (elstar), mei skyl, yn grouwe stikken; 
- 2 ytleppels ahornsjerp. 

 

• Krûd de stikken sukadelap mei piper en sâlt en besto it mei blom. 
• Meitsje de oalje en de bûter hyt yn in briedpanne, bak it fleis dêryn en 

helje it dernei út de panne. 
• Bak dêrnei de sipel, bacon en portobellostikjes goudbrún. 
• Foegje de wylde time, krûdnagel en laurier ta en blus ôf mei port en  

bûljon. 

• Doch de stikken fleis werom yn de panne en lit it gerjocht omtrint 3 
oeren stove op leech fjoer mei it deksel op de panne. 

• Doch ek prei en apel derby en lit it dan noch 30 minuten meistove. 
• Rier de ahornsjerp troch de stoof en bring it op smaak mei piper en 

sâlt.  

• Servearje mei bakte ierpels of mei ierpelpomp. (aardappelpuree) 
Yt lekker! 
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KRITEJÛNEN  winterskoft 2019-2020.  

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.  

• Berjocht fan Pier en Pietsje Kalsbeek: “Tige tank foar alle kaarten en 
kadobonnen dy’t wy krigen hawwe nei Pier syn operaasje en yn 
ferbân mei ús 60 jierrige troudei“. 

• De Rabo-support aksje hat € 223,90 opbrocht. Tige tank foar jimme 
stimmen!! 

Datum Ynhâld fan de jûn 

23 novimber 2019 
20 oere - Posa 

Noordenbos & Co mei ‘Ferbining’ 

21 desimber 2019 
15 oere - Posa  

Krystmiddei mei ús sjongkoar yn Teater Posa 

11 jannewaris 2020 
15 oere -  Krakeling 

Nijjiersbesite, mei Frysk Ferhalenbingo yn de 
Krakeling 

15 febrewaris  2020 
20 oere - Posa 

Toanielselskip fan Jobbegea ‘Fleurich Fierder’, 
mei ‘It deiboek fan Tinus Teckel’. 

21 maart 2020 
20 oere - Posa 

Toanieljûn mei ………………. 

 

Foar de âlderdom binne gjin krûden woeksen. 

mailto:kopijsekrite@janbijkerk.nl


Kuier lâns it Jabikspaad yn Fryslân (1). 
Op 14 augustus bin ik, Eabele van der Veen, begûn om it Jabikspaad of te kui-
erjen. Om de fiif of seis wiken wol ik der in dei op út. Dat jout my in protte fer-
divedaasje. It Jabikspaad is in Pilgerpaad tusken Sint Jabik en Hasselt. Sa'n dei 
meitsje ik gebrûk fan it iepenbier ferfier. Oer it spoar en mei de bus kin men 
oeral komme. Jo moatte de tiid der efkes foar nimme. Fan wat ik sjoch en be-
libje ûnderweis, wol ik eat opskriuwe. Mei it lânskip en de skiednis haw ik wol 
wat, dus der kin ik ek dingen fan fertelle. It fototastel is altyd mei en sadwaan-
de ûntstiet geandewei in ferhaal. Dizze ferhalen wol ik graach mei jimme die-
le. Myn kuier begjint op it stasjon by Grou. Derwei gean ik dan nei Jirnsum. 
Dêr kom ik op it paad nei Sint Jabik. Dit paad giet oer Frjentsjer nei Sint Jabik. 
En fan dêr wei kin ik dan fia Ljouwert wer nei Jirnsum ta rinne en om dan fier-
der nei it suden, op nei Hasselt, ta te gean. 
Ik sjoch yn Jirnsum in boerd mei opskrift 'Dorp aan de Rivier'. Dat docht my 
tinken oan it boek fan Antoon Coolen. Jirnsum leit yndied moai oan de Boarn. 
Jirnsumersyl wer’t ik lâns kaam, is in markant punt yn Fryslân Hjir hat him yn it 
ferline hiel wat ôfspile. Foaral mei it wetter hat men troch de iuwen hinne hiel 
wat to stellen hân. De Boarn kaam hjir út  yn de Middelsee . Mar troch ticht-
slibjen fan dizze see-earm koe it wetter net mear goed fuort. Dêrom hat men 
yndertiid by Jirnsum de Boarn ôfdamme wêrtroch it wetter omlaat is. It is in 
dreech ferhaal oer it wetter, mar it komt der op del dat men it wetter rjoch-
ting Sudersee lieden 
gie. Nei de daam 
giet de eigentlike 
Boarn fierder as Mu-
zel. Dit streamke ge-
an ik folgjen nei 
Raerd. Ik kom troch 
in prachtich greide-
gebiet. Folle boeren 
hawwe de kij in it 
lân rinnen. Tichteby 
Raerd stiet in monu-
mintale âlde pleats. 
Mei giele stiennen 
en ferskûle tusken 
beammen is it in 
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fraach sitte: wa is de man dy’t sûnt koart yn it tredde hûs wennet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter oan see.  

Yn poëtyske taal beskriuwt Aggie van der Meer yn dizze roman de dil-
lemma’s fan in frou dy’t troch har man ferlitten is. Yn in fakânsjehûs 
oan see besiket se de losse triedden fan har libben wer byinoar te krij-
en. Se rekket dêr yn ‘e tsjoen fan in oare man, dy’t krekt as sy in ferline 
mei him meidraacht dat har hieltyd mear begjint te fassinearjen. 

Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl 

Tel. 0320-412444 / 06-21805257 
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UT DE BOEKEHOEKE 

Aggie van der Meer (92) wint Gysbert 
Japicxpriis  

De Gysbert Japicxpriis giet dit jier nei Aggie van 
der Meer (92). Van der Meer wint de priis foar 
har folsleine oeuvre.  

Aggie van der Meer is skriuwster fan poëzy, 
romans en novellen, mar skriuwt ek toanielstik-
ken. Yn 1964 kaam der in berneboek fan har út. 
Yn 2011 wûn Van der Meer de Piter Jellespriis 
mei Oerfeart. 

Priisútrikking 

De priisútrikking is op sneon 16 novimber yn de Grutte Tsjerke yn Boalsert. De 
provinsjale priis bestiet sûnt 1947. De earste dy't him wûn wie Obe Postma. It 
is hast 25 jier lyn dat in frou de Gysbert Japicxpriis wûn. Yn 1986 wie it Tiny 
Mulder. 

De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste literêre priis fan Fryslân, ornearre foar 
oarspronklik Frysk wurk. Hy is neamd nei de 17e-iuwske Fryske dichter 
Gysbert Japicx. De winner kriget 10.000 euro en in oarkonde. De priis wurdt 
takend troch Deputearre Steaten, neidat in faksjuery in kandidaat oanwiisd 
hat. De winner kriget in jildbedrach en in oarkonde. 

Op ús boeketafel! 

Wy hawwe 3 nije boeken fan dizze skriuwster te keap foar mar € 5,00 it stik:  

Neiskrift, tegearre mei Marga Claus.  

Twaëntritich brieven, oer rou en ferlies, freonskip en leafde, gemis en 
ferwûndering... Oer moed ek, dy’t nedich is om fan in folslein feroare 
libben dochs wer wat goeds te meitsjen 

Pauwehôf. Roman.  

De Pauwehôf is in âld bûten. Yn twa fan ‘e trije huzen wenje minsken, 
dy’t by al har ferskillende ideeën oer libben en gelok, mei deselfde 
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pronkstik. Ek de buorren fan Raerd is in plaatsje, fyn ik. By de tsjerke lês ik op 
in ynformaasjeboerd eat oer de bekende Slachtedyk. Neffens it boerd begjint 
dy hjir op dit plak. Dat betsjut dat it paad no yn it gebiet fan de Middelsee 
oankaam is. Raerd is by in protte minsken bekend om Jongemastate en it 
Raerderbosk. Der kom 
ik lâns. Ik nim rûm de 
tiid om rûn to sjen yn 
it bosk. It hûs, de sta-
te, is der net mear. De 
fûneminten lykwols 
binne yn it bosk sicht-
ber makke. De slot-
grêft en de slotpoarte 
fan de state binne der 
noch wol. It bosk is ek 
bekend om de stin-
zeplanten dy't hjir 
groeie. De boaiem is 
bedutsen mei planten. 
Krekt wat oare planten as dy't men yn de regel oantreft yn in bosk. Ik fyn it 
echt hiel bysûnder. Dit allegearre wurdt beheard troch ús Fryske Gea. Nei dit 
moaie plak kom ik by de grutte wei tusken Ljouwert en Snits. In hânwizer jout 
oan dat it nei Ljouwert ta 13 km. is en nei Snits 12 km. Dizze wei leit op de âl-
de eastlike dyk fan de Middelsee. Lofts fan my sjoch ik út oer de Lege Geaën. 

Wat in romte! By in 
trijesprong moat ik de 
drokke wei oerstekke 
om nei Easterwierrum 
to kinnen. Fytsers en 
kuierders hawwe  hjir 
gjin paad en moatte it 
sels mar útsykje wêr't 
se de wei oerstekke 
wolle. In frjemde situ-
aasje fyn ik. Yn de 
rjochting fan Easter-
wierrum  giet de wei 



troch it gebiet fan de eardere Middelsee. Dat is noch altyd goed to sjen. Ter-
pen lizze der net en der binne ek hast gjin pleatsen bout. Yn it midden leit in 
feart, de Swette. Ik kom by de Dillesyl. De brêge oer de Swette. Hjirwei begjint 
in fytspaad  lâns it wetter, alhiel nei Ljouwert ta. By Easterwierrum bin ik oan 
de oare kant fan de Middelsee. Fan de wei ôf kinst sjen dat it lân in bytsje 
ôfrint nei de Swette ta. Dat heucht ek oan de see-earm dy't hjir wie. It lânskip 
toant in dúdlik ferhaal. 
Yn Easterwierrum stiet 
in grutte RK tsjerke. Ik 
sjoch dat die sneins 
net mear brûkt wurdt. 
Dêr sit ek in hiel fer-
haal efter. It doarp is 
lyts en hat in oar ka-
rakter dan Raerd. Ik 
moat efkes sykje om 
it  paad troch de grei-
den nei Tsjerkebuor-
ren ta. Efter it sport-
fjild fyn ik in lyts paad-
sje. Op nei Tsjerke-
buorren. Wie dêr foarhinne it midden fan Easterwierrum? Dat soe sa mar kin-
ne. Op in omploege stik greide is in masine dwaande mei it hielendal flak 
meitsjen fan it lân. Wylst ik der lâns rin, fyn ik hjir en der stikjes pún. Tsjer-
kebuorren is in terp mei in allinnichsteande toer. De terp en de toer binne 
troch de mienskip hjir restaurearre. In moai gehiel is it wurden. Op in ynmit-
sele stien by de yngong fan de toer stiet:” Libje foar en mei elkoar,1 juny 
1985“. Nei Tsjerkebuorren giet myn wei fierder rjochting Mantgum. Oer de 
westlike dyk fan de Middelsee it noarden yn. Lâns de dyk steane grutte boere-
pleatsen. It lân dat by dizze bedriuwen heart, leit tink ik alhiel oan de Swette 
ta. Mantgum is in terpdoarp, it leit dus net oan de middelseedyk. Men hat yn 
Mantgum wat mei blommen, haw ik lêzen. Dat is to  sjen as ik by de tsjerke 
bin. Der begjint  dy moaie strjitte mei oan wjerskanten  prachtige rinteniers-
wenten mei grutte goed ûnderhâlden tunen. Al wer in bysûnder stikje Fryslân. 
In lyts eintsje bûten it doarp is it spoar. Der einiget myn kuierdei. Fia Ljouwert 
mei de trein werom nei hûs. 

Eabele van der Veen. 
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Drachten  - Alde Dwarsfeart, wat ha se mei dy dien?  fan Harm de Wilde  
 
Wêr’t eartiids in ikebeam him spegele yn ús âlde feart 
Wêr’t de Hege Brêge noege, dêr ha ik it boartsjen leard. 
Wêr’t de eintsjes nochlik slobberen en ús angelkoarkjes dobberen. 
Paradyske, wat ha ik faak fan dy beard. 
 
‘k Sil dy wrychtich wier myn libben nea ferjitte, 
âlde Dwarsfeart mei dyn skaadzjend beamtegrien. 
Want dêr stie myn âldershûs, ik wol it wol witte, 
moaier plak hat der foar my noch nea bestien. 
 
Sil ek straks de nije tiid dy likwidearje  
en sille se  by dy omraak oan it sljochtsjen gean 
dy mei flats, trottoirs dan fiks modernisearje? 
Alde Dwarsfeart, yn myn herte bliuwst bestean. 
 
Al de gloarje dêr’t Jan Planting him faak oan fernuvere hat 
want dyn hûskes yn it beammegrien dy liken sa apart. 
Mei dyn strûken en dyn sleatsjes en it feartspaad mei dyn bartsjes 
dêr’t men straks allinnich noch in print fan hat. 
                                                                                     
Oan ús âlde Drachten  fan Joop Visser 
 
Wy hawwe Drachten noch kend yn it moaist fan syn dagen 
doe’t dêr de Dwarsfeart noch wie mei de barten, de draai, it paadsje, de ha-
gen, 
Wy hawwe Drachten noch kend yn it moaist fan syn tiden, 
sjogge noch de tram troch de buorren wol riden; 
drok wie’t mei skippen yn de feart en de wyk 
en rûnom kaam Peije mei syn muzyk. 
 
Men fynt fan dat alles no net mear in krom. 
Dêrom wolle wy net nei Drachten werom. 
Mar de Wâlden meie wy noch altyd graach lije, 
wy komme, as ’t kin, jiers wol in kear of twa, trije.   
                                                                                                  
Drachten hat it wetter no werom brocht yn it sintrum. 



Ferbining kin der wêze op allerhande mêd: 
Brêgen ferbine oevers, fleantúgen bussen en boa-
ten ferbine ús mei doarpen stêden en lannen. 

En hoe is dat mei ús 
as minsken? Mei de 
iene ha jo gauer en 
yntinser ferbining as 
mei de oare 

Leafde, muzyk, keunst,taal,  sport, en bis-
ten kinne ferbine. En ferjit ek de digitale 
ferbining net!  

Wy ferbine lietsjes en praatsjes oan elkoar 
en hoopje op in goede ferbining mei jim-
me! 
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It bestjoer fan de Sékrite  

noeget jimme út op sneon 23  

novimber yn Teater Posa foar 

it optreden fan: 

“Noordenbos & Ko” mei ‘Ferbining’. 

Seal iepen om 19:15 oere en it begjint om 20:00 oere 

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

“Noordenbos & Ko” is in ploechje entûsjaste minsken, dy ‘t 
och sa graach sjonge, en in “toaniel-tic” ha. Dat moat ek wol 
sa wêze, want dizze oprjochte amateurs dogge alles sels. 
Naaie toaniel klean, meitsje attribúten, bouwe op, brekke 
ôf……. en spylje mei de measte nocht foar elk dy ‘t der nei 
harkje wol. 

‘Ferbining’ is de namme fan harren nije programma. 

Der wurdt ek wer bak-
kersguod út Snits helle. 
As jimme wat yn foarrie 
ha wolle, graach in wike 
foarôf in tillefoantsje nei 
Yvonne Nederpel: 

Til. 06 - 44286833. 

Sy kin soargje foar sûker-
bôle, oranjekoeke, fryske dúmkes en sûkerlatten. 


