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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 minsken der waarm foar te krijen. Inkele fan 
dizze minsken wurken op it gemeentehûs  en wiene sadwaande yn’e gelegenheid, 
om de listen mei nije ynwenners 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 leden 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 oanwêzich wie-
nen. 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 oantal 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 te-
koart 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 15 jannewaris 2020.  

28 maart 2020 
Algemiene Gearkomste by krite De Haach 

Plak: Prinsenkwartier yn Delft 
Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft - 06 - 576 448 91  

Sa’n 600 meter ôf fan Stasjon Delft. 

Sjoch: Webside Frysk Boun (www.fryskbutenfryslan.frl) 

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’t jier / stipers €10,= yn’t jier. Opsizze fan it lidmaat-
skip moat foar 1 septimber foarôfgeand oan it winterskoft by skriuwer Luit Dijk. 
 

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. 

2023 - net samar in getal – 2023 is it jier, dat it Frysk Boun om Utens 

100 jier bestiet. 
In tariedingskommisje, besteande út Teatske Haanstra-Bosma fan As-
sen, Jolanda Lootens-Berg fan Swol, Hans Groenhof fan Assen, Jan Bos-
graaf fan Swol, Jan Bijkerk fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Hur-
derwyk, hawwe begjin novimber in earste gearkomste hân om ris te 
besjen hoe’t it FBoU foarm jaan kin oan dit Jubileum. 
 

In datum is al fêstlein: Sneon 16 septimber 2023 
 

Wêrom no al sa’n drokte meitsje oer wat noch safier fuortleit .....  
De kommisje is fan betinken, dat de tiid jin faaks tusken de fingers 
troch glipt; minsken/organisaasjes dy’t wat betsjutte kinne, moatte jo 
op ‘e tiid witte litte wat jo wolle. 
No wol de kommissy net allinnich betinke wat en hoe wy dy 100 jier 
fiere sille. Dêrom dogge wy in berop op alle Friezen om utens om mei 
te tinken oer wat en hoe wy as FBoU hjir in grut feest fan meitsje kinne. 
Hawwe jimme ideeën of suggestjes, of tinke jo in eigen bydrage, yn 
hokker foarm dan ek, leverje te kinnen - jouw it troch oan de skriuwer 
fan it FBoU: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl – alles is wolkom!  

https://www.fryskbutenfryslan.frl/ag_lyts_ambyld.htm
https://www.fryskbutenfryslan.frl
mailto:sekrite@janbijkerk.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
mailto:skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
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FAN DE FOARSITTER.  
Bêste leden fan de Sékrite, 
 

Wy sitte al wer dik yn de hjerst en oer inkele wiken stean de Kryst-
dagen foar de doar. De dagen wurde koarter, mar mei de gerdinen 
ticht, is it ek wol wer smûk yn‘e hûs.  
Luit Dijk, Sjoerdtsje myn frou, en ik, binne 16 novimber nei de Moetings 
en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk west. Dizze gearkomste waard organi-
searre troch it Frysk Boun om Utens, it oerkoepeljend orgaan fan de 
Fryske kriten yn Nederlân. It wie in tige nijsgjirrich programma mei as 
sprekkers Klaas Sietse Spoelstra en Lieuwe Krol.  
Klaas Sietse hat ús meinaam yn syn libben om oan te jaan werom hy 
wer nei Fryslân werom gien is. Hy hat it fergelyk makke mei syn werom-
gean nei Fryslân en it belûken fan Fryske jongeren by de kriten fan it 
Frysk Boun. Hokker faktoren binne dêr by fan ynfloed. Wat sprekt de 
jongeren oan, moatte wy dan net in mear organyske organisaasje wur-
de en folle mear gebrûk meitsje fan sosjale media. Dan moat ús web-
stek, sa as der no is, hielendal feroare wurde. Koartom, saken der't 
bestjoer oer neitinke moat en wer't in kar yn makke wurde moat! Lieu-
we Krol, kwartiermakker LF-2028, hat ús meinaam yn de skiednis, de 
oanrin fan en it weromsjen op Ljouwert-Fryslân 2018. Wat men dêr fan 
leard hat en hoe de takomst nei 2028 der út sjen sil. It wie in prachtige 
presintaasje mei moaie fideobylden der yn, dy't de oanwêzigen wer tin-
ken die oan de moaie festiviteiten yn Fryslân yn it kader fan LF-2018.  
Oan it ein fan harren presintaasjes krigen sy út myn hânnen it boek 
"Friezen yn 'e Frjemdte” mei de skiednis fan it Frysk Boun om Utens 
mei al de Fryske krites oer hiel de wrâld der yn. 
Sa ik yn it begjin fan mijn foarwurd al sei, komme de Krystdagen gau  
tichteby. Dat wol sizze dat ús krite ek wer de Kryst(sjong)middei hâldt. 
Dat sil barre op 21 desimber, ik soe sizze, kom allegearre nei Teater Po-
sa en nim jimme bern, famylje en buorren mei. It is altyd tige sfeerfol 
mei it sjongen fan, dizze kear, in protte nije ferskes, it fertellen fan fer-
halen en it foardragen fan gedichten. 
En sa as alle jierren, hawwe wy yn jannewaris, op sneontemiddei de 11e 
om 15 oere, yn de Krakeling ús nijjiersbesite. Dit wurdt organisearre 

 Ferslach fan it optreden fan  Noordenbos & Ko. 

Sneon 23 novimber wie it wer safier, de earste kritejûn fan it seizoen. 
Mei in opkomst fan goed 50 leden en inkele gasten, wie it in goede 
ôftraap. "Noorden-bos & Ko" kaam optreden mei ferskes en sketskes 
mei as reade tried “Ferbining". It wie wer as fan âlds, dus genietsjen! 
Der waard fuort al ferbining mei it publyk makke troch in ‘konfet-
tykanon’ de seal yn te sjitten. De foarste rige skrok him in huodsje, der 

wie dus dúdlik ferbining makke. 
Oan de ein fan it skoft waarden 
wy wer útnûge troch in Japanske 
frou om de seal wer yn te gean, 
der waard sean en wokt. Dat gie 
lykop mei in moai liet oer it wok-
ken. Ek krigen wy te hearren wat 
jo sa al mei botoks dwaan kinne, 
der kin in protte reparearre wur-

de, foaral de froulju soene wat oan 
har “streekjeskoade" dwaan litte kin-
ne. Wy hawwe tige genietsje kinnen 
fan in fariearre programma. ‘Petsje 
ôf’ foar dizze foarstelling. It wie in 
tige slagge ôftraap fan it nije winters-
koft. 
 

Hans en Annie Noppers. 

https://nij-sicht.nl/
https://www.omropfryslan.nl/nijs/870783-lf2028-mear-jild-om-ambysjes-wier-te-meitsjen


troch it iendeisbestjoer. Dêr kinne wy inoar wer moetsje en de bêste 
winsken útwikselje ûnder it genot fan in kopke kofje mei in lekker stikje 
oranjekoeke. Fierder sil der in ferhalenbingo holden wurde, wêrby in 
ferhaal ferteld wurdt, wêr’t getallen fan de bingo yn ferskûle sitte. Der 
binne wer moaie pryskes te winnen. 

Fierderop yn dit boekje  hawwe wy twa oproppen dien: ien oprop om 
jimme te freegjen of jimme leden, dy’t jûns yn de winter in hekel ha 
oan reizgjen, ophelje wolle nei ús kritejûnen. Op die manier kinne die 
leden  ek genietsje fan ús kritejûnen. De twadde oprop is de fraach om 
jimme yn te setten foar de tarieding fan ús jubileumfeest yn 2021. Dan 
hat de krite 50 jier bestien en wolle wy, lyk as 5 jier lyn, der wer mei in-
oar in moai feest fan meitsje. Op de kritejûn mei Noordenbos hawwe 
der al 2 leden oanjûn om oare leden op te heljen. Ek hawwe wy al ien 
lid foar de jubileumkommisje, mar dat is noch net genôch! 

Fierder wol ik der graach nochris op wize, dat, as jimme leden witte dy’t 
syk binne, dat jimme dan efkes in mailtsje stjoere nei Annie Noppers. 

Lâns dizze wei wol it bestjoer jimme een goed útein fan 2019 winskje 
en folle Lok, Seine en Sûnens foar it nije jier 2020. 

Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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Luit Dijk en Johanna  
van Dijk wiene 18 ok-
tober 40 jier troud. 
Inkele bestjoersle-
den en Pietsje Veen-
stra fan it sjongkoar, 
hawwe mei in moai 
bosk blommen en in 
bon nei it 40-jierrich 
houlikspear ta west. 
 
 

 
As fan de leden de troudei net bekend is, jouw dat dan troch fia de 
mail of op in kritejûn oan ien fan it bestjoer. Dan kin it bestjoer dêr ek 
omtinken oan jaan! 
 

Berjocht fan Luit en Johanna: 
 

‘Graach wolle wy fan de Fryske Krite, it bestjoer en leden en leden fan it 
sjongkoar tank sizze foar de kaarten, e-mails en de moaie blommen en 
kadokaart dy’t wy krigen hawwe yn ferban mei ús 40 jierrige troudei!’ 
 

Luit Dijk en Johanna van Dijk 

JUBILEUM SEKRITE YN 2021. 

Op 25 novimber 2021 hat ús krite 50 jier bestien. It 45-jierrich bestean 
stiet by elkenien grif noch wol yn it ûnthâld. No, dan moatte wy it 50-
jierrich bestean yn elk gefal ek fiere mei in feest, fine jimme ek net?  
Wy as bestjoer sykje dan ek leden dy’t ús helpe wolle mei de tarieding 
fan dit jubileum. 
Jimme kinne jim opjaan by: Luit Dijk fia de mail of tillefoan (sjoch hjir 
foar de kolofon op side 1). Opjaan kin foar 1 febrewaris 2020, want 
dan wolle wy de eartse gearkomste fan de jubileumkommisje ha. 

It bestjoer. 

Mear subsydzje foar populêre Fryske lessen - út LC fan 13/11/19 
Deputearre Sietske Poepjes ferheget de subsydzje dy’t de Fryske les yn 
it ûnderwiis befoarderet. De fraach is grut, seit Poepjes. De pot bestie 
oarspronklik út € 120.000, mar is mei 20% ferhege, nei rom € 143.000. 
Skoallen – sawol primêr, middelber as mbo – kinne oanspraak meitsje 
út de pot om de Fryske taal yn de lessen te befoarderjen. Fan it jild 
wurde leararen ynhierd om Fryske les te jaan, of kinne skoallen Fryske 
lespakketten oanskaffe. “Ik bin der tige wiis mei dat der safolle fraach 
is nei subsydzje”, seit deputearre Sietske Poepjes. “Hielendal omdat de 
fraach fan út de skoallen aktyf dwaande binne mei de Fryske taal yn 
harren lessen”. Sy giet der fan út dat sy oankommend jier de effekten 
mjitte kin fan de subsydzjeregeling. Poepjes ferwachtet yn elk gefal dat 
der oankommend jier mear Frysk jûn wurdt op skoallen. 



Ut de ITENSIDERIJ. 

BRETTE HÛNSFOTSJES MEI BOEREJONGESIIS  
(Wentelteefjes met boerenjongensijs)  
 
Nedich foar 13 hûnsfotsjes:  
 

 5 desiliter folle molke;  
 2 aaien;  

 100 gr. boerebûter;  
 100 gr. sûker;  

 10 gr. mealde kaniel;  
 1 hiele sûkerbôle;  

 boerejongesiis  
 
Om te meitsjen: 
 

• Snij de sûkerbôle yn 13 moaie plakken; 

• Doch de molke en it aai yn de beslachkom;  
• Klopje de aaien los mei de molke;  

• Ming de kaniel goed mei de sûker;  

• Doch de bûter yn de pankoekspanne en set op middelheech fjoer;  
• Bûter hjit meitsje;  

• Helje de sneetsjes sûkerbôle troch it molkemingsel en lit it útlek-
ke;  

• Doch de bôle yn de pankoekspanne en bak it oan 2 kanten moai 
goudgiel;  

• De bakte hûnsfotsjes út de panne nimme en kanielsûker der oer-
hinne struie;  

• Liz in plak yn it midden fan in board en der boppeop in moaie bol 
boerejongesiis;  

• Foar de kleur der reade beien op en in bledsje munt;  

• Natuerlik smakket in gleske Beerenburg der ek noch goed by. 
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KRITEJÛNEN  winterskoft 2019-2020.  

KRITENIJS.  

• De siken yn ús krite dy’t by it bestjoer bekend binne: Rob Feenstra 
(earm slim brutsen), fam. Lautenbach, Kees Ypma en Jill Tergau. Der 
binne fêst noch wol mear leden dy’t siik binne, mar dat wit it be-
stjoer net, dus as jimme heard ha fan leden dy’t siik binne, as oare 
saken dy’t fan belang binne, graach efkes in berjochtsje fia e-mail 
nei: annie_evenhuis@hotmail.com 

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

SISWIZEN: 
 Better hjoed in aai as moarn in hin. Men kin better it wisse foar it 

ûnwisse nimme. 
 In heal aai is better as in lege dop. Wês mei in bytsje tefreden as 

mear ûnberikber is. Ek: eat is better as neat. 
 It aai wol wizer wêze as de hin. Bern, jongelju wolle it better witte as 

har âlden.. 

Datum Ynhâld fan de jûn 

21 desimber 2019 
15 oere - Posa  

Krystmiddei mei ús sjongkoar yn Theater Posa 
(sjoch side 8) 

11 jannewaris 2020 
15 oere -  Krakeling 

Nijjiersbesite, mei  Sjongkoar en Fryske Ferha-
lenbingo yn de Krakeling (sjoch side 9) 

15 febrewaris  2020 
20 oere - Posa 

Toanielselskip fan Jobbegea binne wy op dit 
stuit net seker fan, wy sjogge om ús hinne! 

21 maart 2020 
20 oere - Posa 

Toanieljûn mei ………………. 

 

mailto:annie_evenhuis@hotmail.com
mailto:kopijsekrite@janbijkerk.nl


Kuier lâns it Jabikspaad yn Fryslân (2). 
 

Op 30 oktober haw ik wer kuiere op it Jabikspaad. De reis gie hjoed oer 
it paad tusken Mantgum en Winsum. It wie goed waar. Hiel helder en 
sinnich. Mei myn OV-kaart fan it iepenbier ferfier ha ik jierliks 7 dagen 
frij reizgjen. Lykwols meist sa’n dei net foar 9 oere ynstappe. Sa wie ik 
doe einlik om healwei tolven yn Mantgum. In hiele reis. 
It falt my wer op dat Mantgum sa’n fleurich doarp is. Sinneljocht en 
hjerstkleuren bepale de sfear as ik troch it doarp kuierje. It is stil yn de 
buorren. Efkes bûten it doarp giet it paad lâns in feart en dernei oer in 
betonpaadsje troch in greide nei in grutte boerepleats ta. De kuierders 
meie hjirre oer it hiem rinne. Der is gelokkich gjin hûn. Nei it hiem kom 
ik op in betonpaad dat útkomt op de dyk nei Jorwert ta. Myn paad giet 
troch Jorwert. Jorwert is bekend wurden mei  it boek fan Geert Mak. By 
in soad Friezen is Jorwert ek bekend om de Iepenloftspullen dy’t al 
mear as 50 jier yn de Notaristún spile wurde. Ik kom by de tsjerke. De 
Redbadtsjerke wurdt dy neamd. Redbad wie omtrint 900 hinne in be-
kende biskop. Ik hie altyd tocht dat der mar ien Redbad wie, de  Fryske 
kening Redbad. 
Sy binne famylje 
fan inoar. Der 
binne minsken 
yn de tsjerke. Dy 
binne  hjir foar 
ien dei, om eat 
to belibjen fan it 
kleasterlibben. 
Der komme in 
hiel soad mins-
ken dy’t sa no en 
dan efkes ôfstân 
nimme wolle fan alle deistige drokte. De plannen om by Jorwert in 
kleastermienskip to foarmjen, binne al fierhinne slagge. Stich-
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UT DE BOEKEHOEKE 

De cd Peter en de Wolf & Het Carnaval der Die-
ren: foar it earst ferteld yn it Frysk  
Op ús lêste Kritejûn krigen wy 
in bysûndere skinking fan me-
frou Schiere: in oantal nije ek-
semplaren fan dizze cd, wêr-
foar ús hertlike tank!  In Fryske 
ferzje yn alles. Yn it earste plak 
fansels fanwege it feit dat fer-
telling en foardracht (sa mei 
“tawijing” dien troch Karin de 
Jong) yn de Fryske taal ferteld 
wurde. In bysûndere útjefte foar alle leeftiden! Te keap foar mar € 2,50! 
 
Utsein boppesteande cd, fer-
keapje wy de noch oanwê-
zige cd’s foar de spesjale   
priis fan € 5,00 de CD!  
Der is noch kar út:  

 Fryslan Muzyklan: 
12 Fryske hits 3 en 12  Frys-
ke hits 4; 

 ‘Deuntsjes foar dy Diel 2’ Berneferskes fan Geartsje Douma & Hindrik van der Meer; 

 ‘Ja suster, nee suster’ fan de toanielferiening Halbertsma Wergea; 

 Mariusz: ‘Wat west hat wie’; 

 Doede Veenman, Gurbe Douwstra, Jaap Louwes, Pieter Wilkens: ‘Der tuskenút’; 

 Lemster Mannenkoor: ‘Romte’; 

 Douwe Heeringa sjongt ‘Mauthausen Syklus’  fan Mikis Theodorakus mei Fryke oer-

setting fan Baukje Wytsma  
 

Fine jo it in aardich idee om de CD Peter en de Wolf of ien fan de oare CD’s 
mei Sinteklaas of Kryst kado te jaan? Skilje dan efkes, dan kinne jo him ek by 
ús thús ophelje. Oars lizze de CD’s by de boeken op de boeketafel op de ta-
kommende Kritejun fan 15 febrewaris 2020.  
 

Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl  
Tel. 0320-412444 / 06-21805257  

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


soad nammen dy’t ferbastere binne en út it bûtenlân komme. In soad 
Nederlanners hawwe foarâlden út Dútslân of wiene eartiids Frânske 
Hugenoaten. Dêr komme dan nammen wei lykas Cahais (yn goed Frysk: 
Kahaai). Yn Fryslân einigje in soad nammen op ‘stra’ (Dykstra, Zwaag-
stra). ‘Stra’ komt koartsein fan it Aldfryske wurd ‘sittera’ (‘sittend oan’ 
of ‘bewenner fan’). In famylje Zwaagstra kin dus fan Kollumersweach 
komme, mar al like goed fan Beetstersweach. Minsken mei sa’n efter-
namme binne wis net allegearre famylje fan inoar. Nammen dy’t einigje 
op ‘da’ of ‘ma’ binne meastentiids keppele oan in foarnamme. Dy mei 
‘ma’ komme faak fan in âlde famylje of de namme fan in pleats byge-
lyks Kingma of Jousma. Se stamme net altyd ôf fan dy minsken, mar na-
men de namme oan fan de pleats dêr’t se op wennen. Dat barde ek al 
foar 1811. De measte nammen ferwize nei in plak dêr’t men wei komt. 
Se wennen der doe net altyd. De namme Holwerda is bygelyks troch  
gjinien yn Holwert oannaam. Sels foar ien fan de meast foarkommende 
famyljenammmen yn Nederlân, De Vries, jildt dat se meast hielendal 
net yn Fryslân wennen. Der wennen doe ek al mear Friezen bûten Frys-
lân as yn Fryslân. Mar sy wiene der grutsk op, dat harren foarteam hjir 
weikaam. Mear witte? Sjoch ris op www.cbgfamlienamen.nl Der stiet 
in soad ynformaasje oer de betsjutting en oarsprong fan efternammen, 
mar ek hoefolle minsken dy namme drage.  
Oernaam út it Bûsboekje 2019. 
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ting  Nijkleaster organisearret in soad saken en timmeret dermei flink 
oan de wei. Stilte, Besinning en Ferbining binne de begripen wer’t  men 
stal oan  jaan wol. 
Ik fyn it hiel nijs-
gjirrich wat hjirre 
bart. Efkes bûten 
Jorwert begjint it 
paad nei Lions ta. 
Troch de Lionser-
polder. Oer in âld 
tsjerkepaad. Dêr 
is suver neat mear 
fan to sjen. Ik 
moat myn wei sykje troch de greiden. De rein fan de lêste wiken hat al-
les wiet makke. It falt net mei om drûge fuotten to hâlden. Mar wat is it 
hjir moai yn de polder! It lânskip is in âld kweldergebiet. Neat is rjocht 
of sljocht. Unregelmjittich foarme stikken lân en bolrûne ikkers. Sa te 
sjen moatte de goaten alle reinwetter nei de sleatten ôffiere. Al iuwen 
lang. De wiete plakken yn de polder binne werkenber as âlde prielen of 
kreken. It wetter lûkt in protte fûgels oan. Ideaal fûgeltsjelân dus. Ik 
sjoch dat de wintergasten al wer oankaam binne. Hiel moai fûn ik de 
wylde swannen dy’t leech oer my hinne kamen. Moaie koppen hawwe 
dy bisten. Se fluitsje ek. Dat lûd klinkt foar my as moaie muzyk.  Dizze 
fûgels binne hjirre amperoan ien wike ferlyn noch mar oankaam út it 
hege noarden fan Europa wei. Der fleane ek hûnderten smjunten. Dy 
hearst ek fluitsjen. Dat bysûndere lûdsje hear ik soms ek wol ris thús, as 
se op de trek binne. Ljippen en wilsters binne ek rûnom. Bûten de fûgel-
lûden om is it stil om my hinne. Elk minsklik lûd komt fan fier. De yn-
drukken dy’t ik hjir op doch, sille my lang heuge, tink ik. Lions komt 
tichteby. It âlde tsjerkepaad wurdt sichtber, der is no in púnpaadsje. In 
pear hazzen komme fan út de fierte op my ta skarreljen. Se sjogge my 
noch net. As’t dan stilstean bliuwst en dy net beweechst, is der kâns dat 
de hazzen tichte by komme. Dat bart ek. Wer in moai momint. Yn Lions 

MEIRIDE NEI DE KRITEJUNEN. 
Bêste leden, wy wurde allegearre âlder en it wurdt foar guon leden 
mooglik bêst beswierlik om yn de winter jûns noch auto te riden. Wy 
wolle graach fan jimme witte, hoefolle leden gebrûk meitsje wolle 
fan in krite taksy (in oar lid fan de krite dy’t jimme ophellet).  
Om mei te riden: opjaan by Jantsje Meijer (0320-242 895), uterlik op 
de woansdei foarôf oan de gearkomste. As de tillefoan net opnom-
men wurdt, dizze boadskip ynsprekke: “Mei ……….. Ik wol kommende 
sneon graach meiride mei de Fryske taksy. Myn tillefoannûmer is 
……….. “ Wy soargje foar safolle auto’s as nedich binne. Jo wurde op-
helle by de foardoar en krije te hearren hoe let jo klear stean moatte.  

http://www.cbgfamlienamen.nl


begjint de bewen-
ne wrâld wer. Wat 
in lyts doarpke is it. 
Ik rin efkes nei  it 
tsjerkje. Dat sjocht 
der goed ûnderhol-
den út, mar it 
wurdt, tinkt my, 
net mear brûkt 
foar tsjerketsjin-
sten. In kilometer 
fierder, bin ik by de Panwurksbrêge oer de Boalsertertrekfeart. Dêr stiet 
in   moai bankje. In fisker brûkt it bankje. Ik freegje him of ik der ek sitte 
mei. Hy hat gjin beswier en makket wat romte foar my. Ik gean wat 
iten. Brea en kofje smeitsje hearlik. Ik reitsje mei de man oan de praat. 
It petear giet ek noch earne oer. It die bliken, dat wy ferskate dingen 
gemien hawwe. Dêr hie dizze man ek aardichheid oan, koe ik fernimme. 
Wy hawwe inoar net nei de namme frege. Dat is op sa’n momint ek net 

fan belang. Wy 
winskje inoar elk 
it beste ta en ik 
ferfolgje myn wei 
wer. No giet it 
paad by de feart 
lâns nei Baard en 
Easterlittens. Oer 
in asfalt fytspaad-
sje. Dat rint nof-
lik. It soe best kin-

ne dat dit paad oanlein is op it eardere jaachpaad fan de trekfeart. De 
feart is tige bochtich. Dat betsjut neffens my op in natuerlik wetterke út 
de begjintiid fan de terpen. Yn de midsiuwen hat oer dit wetter drokke 
skipfeart west. Baard leit tsjin dit wetter oan. Dêr is in brêge. Neist diz-
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ze brêge stiet in âld brún kafee. Hjir hawwe de beropsskippers faak 
oanlein. De sterke ferhalen geane hjir fest noch rûn. Dan komt Easter-
littens yn it sicht. Tichteby dit doarp kruse de Boalsertertrekfeart en de 
Frjentsjerterfeart inoar. Op dat plak bûcht myn paad ôf op nei Winsum 
ta. Ik kom net yn de buorren fan Easterlittens.  Wol sjoch ik oan de oare 
kant fan de feart de camping wer’t Tineke en ik yn 2010 sa moai 
kampeard hawwe. Lâns de Frjentsjerterfeart is it goed rinnen oer al wer 
in fytspaadsje. Mei de fyts is it hjir bêst fakânsje fieren. Opfallend yn it 
wide fjild is de krusing fan twa provinsjediken. De dyk fan Snits nei 
Frjentsjer en de grutte dyk fan Ljouwert nei Boalsert kruse dêr inoar. Ik 
bliuw bûten de drokte fan it ferkear want der is in tunneltsje foar de 
fytsers makke. Sa kom ik yn Winsum. It wie earst myn bedoeling west 
om yn Tsjom op de bus to stappen. Mar dêrfoar is it hjoed te let wur-
den. Fan út Winsum rydt der in bus nei Ljouwert ta. Om fjouwer oere 
kin ik ynstappe en omtrint seis oere hat de trein my wer yn Lelystêd 
brocht. Ik haw in skoandere dei belibbe, fyn ik. 
 

Eabele van der Veen. 

FAMYLJENAMMEN  

Yn Fryslân waard der oan 1811 hast gjin efternamme brûkt. Gongber 
wie it patronym: de namme fan de heit waard tafoege oan de foarnam-
me. Jabik, de soan fan Jan neamden se dan Jabik Jans. Yn Yslân dogge 
se dat noch altyd sa. Yn 1811 moast elkenien fan Napoleon him melde 
om syn efternamme yn te skriuwen; dy mocht elts sels betinke. Dat wie 
it begjin fan de boargelike stân. It patronym waard yn ús provinsje noch 
oant fier yn de 19de iuw brûkt, neist de efternamme. Yn doarpen en yn 
lytse mienskippen komt it patronym noch hieltyd foar.  
Betsjutting fan de efternammen. 
De oarsprong fan de efternamme kin ferskillend wêze. Sa binne der by-
gelyks nammen dy’t fan de foarnamme (Jansen) ôflaat binne, mar ek 
wol fan beroppen (Bakker) of bynammen (De Bruin, De Lange). Gauris 
komme se fan in geografysk plak (Van Marssum). Dêrneist binne der in 



 

1 Desimber 2019 Side 9  Side 8 1 Desimber 2019 

Jiergong 34 Meidielingeblêd Sékrite Desimber 2019 Desimber 2019 Meidielingeblêd Sékrite Jiergong 34 

It bestjoer en it sjongkoar fan de Sékrite  

nûget jimme út op sneon 21 desimber 2019 foar  

De Kryst(sjong)middei 
yn Theater Posa, Kempenaar 01-10, 8242 BA Lelystêd. 

Sjongen, ferhalen, gedichten 
en toanielstikjes. 

De tagong is fergees, mar in frywillige 
bydrage is tige wolkom. 

 

Elkenien mei komme, dus nim jimme 
bern, famylje of buorlju mei ! 

 

De seal giet iepen om 14.30 oere en  
om 15.00 oere begjint it. 

It iendeisbestjoer fan de Sékrite  
nûget jimme út op sneon 11 jannewaris om 15.00 oere foar 

De Nijjiersbesite  
yn de Krakeling, Atol Plaza, Schor 1-9, 8224 CM Lelystêd. 

De tagong is fergees. De doar is iepen om 14.30 oere 
 
 

Dizze middei kinne jimme inoar wer de 
bêste winsken jaan en dêrneist sil it 
sjongkoar fan de krite foar ús optrede.  

Fierder wurde jimme fermakke mei in 
Fryske Ferhalenbingo. Immen fertelt in 
ferhaal mei sifers der yn en jimme 
moatte op in bingokaart oanjaan hokker 
sifers jimme hearre yn dat ferhaal. 

It bestjoer winsket jimme allegearre in moai 

útein fan 2019 en folle lok en seine foar 2020 


