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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 



  

 

 

 

It bestjoer fan de Sékrite 

siket noch advertearders. 

Wa fan jimme kin ús helpe? 
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NIJS FAN IT FRYSK BOUN OM UTENS 

 

De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 8 jannewaris 2021.  

Sneon 16 septimber 2023 : 100 jierrich Jubileum 

Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:  
 

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

headamskampen 
 
yn prikeljend froastwaar 
omtrint op in flueske 
sette er wisse slaggen 
 
seker, om’t er wist 
fan feart en greppel 
sleat en welle 
 
joech syn langstme 
rynsk de romte 
dochs ried ynbannich 
 
wylst syn halen de streken 
Alvemar’ en likefolle 
stêden taskikten  
 
núnderen reid en seamen 
spegeljend yn kadâns 
fan izers oer iis it siizjen 
 
oant it skimer de oeren 
fan de dei fersomme 
en de jûn omearme 

efter tadiene hikke 
leit it brutsen deiljocht 
it bûtlân yn dreamen  

Anne Heegstra 

Ut: Dichterskollektyf RIXT - dit is in breed 

platfoarm fan Fryske dichters. Sy skriuwe en 

publisearje gedichten oer aktuële saken yn en 

bûten Fryslân . 

Foto: Anne Heegstra 

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
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FAN DE FOARSITTER.  
Bêste leden fan de Sékrite, 

It is in minne tiid foar de minsken en ek foarús krite. It is in drege tiid. 
Wat moat der fan dizze wrâld telâne komme. It is net allinne ús lân, mar 
it is sa stadichoan oeral. Hoe moat it yn die lannen gean wêr't de pro-
blemen al sa grut wiene. Hoe moat it yn dy lannen wêr't al rûzje en kon-
flikten wiene. 100 jier lyn hiene we hjir de Spaanske gryp. Net ien fan ús 

hat dat meimakke mar de ferhalen binne der wol. Der stie in hiel stik 
oer by Omrop Fryslân. Doe seach men al deselde kaartsjes mei oantal-
len siken as no. 
Midden yn de koroanakrisis is der in ûndersyk publisearre oer de fer-
sprieding fan dit firus út it ferline: de Spaanske gryp fan 1918-1919. Ek 
doe wiene der ferskate grypweagen en wie it yn ferskate gebieten slim-
mer. Yn Fryslân wiene Achtkarspelen, Frjentsjer, Hinnaarderadiel en 
Amelân it meast troffen. 
De Spaanske gryp feroarsake de measte deaden yn novimber 1918. Mar 
ek tusken jannewaris en maart 1919 binne der in soad minsken fer-

stoarn yn ferliking mei 'gewoane' jierren. Ek wiene der doedestiids fer-
skate brânkearnen: bygelyks Grinslân, Drinte en Limburch, en lytsere 
klusters yn Noard-Brabân en Noard-Hollân. In ferrassing wie dat der yn 
novimber 1918 ekstreem folle jongfolwoeksenen ferstoaren. By de folg-
jende weach yn jannewaris-maart 1919 wiene dat just mear âldere 
minsken. 
Ek is der sjoen nei it wurk dat minsken tusken de 18 en de 45 jier diene. 

Under beropsgroepen as ferpleechsters, mynwurkers en wevers kamen 
relatyf sjoen mear minsken om it libben. De ûndersikers tinke dat dit 
kaam om't sy meastentiids mei mear minsken yn ôfsletten romten wur-
ken. Bûtenwurkers kamen der better foar wei. 
 
Sûnt in pear wike giet it ek wer de ferkearde kant út mei de koroana. It 
oantal besmettingen giet wer omheech. Op 'e nij wurdt de takomst wer 

 En lofts nei it easten, leit 
yn de fierte de Wergeas-
termarpolder en de Grutte 
Krite. Hielendal gjin doar-
pen mear te sjen. Die kant 
út leit de wetterwrâld fan 
Grou en Earnewâld. Efkes 
foar Idaerd kin ik de wat 
ientoanige dyk ferlitte en 
rjochting Reduzum gean. 
Der is earst in tunnel ûn-
der it spoar en grutte dyk 

troch. Yn de tunnel wurdt it lûd fan it ferkear fersterke oant in hels kabaal. Nei 
de tunnel is de drokte fan auto’s foarby. Noch in pear kilometer nei Reduzum 
ta. De wei giet stadichoan oer yn in strjitte mei oan beide siden bebouwing. Ik 
haw nea witten dat Reduzum in streekdoarp is mei in behoarlik oantal ynwen-
ners. De bushalte is by de trijesprong yn de buorren. Ik beslút om wer nei 
Ljouwert te reizgjen en dan de rjochtstreekse trein nei Lelystêd te nimmen. It 
reizgjen mei trein en bus fûn ik hjoed net meifallen. It wie foar my faak wacht-
sjen en twivel oer bus en trein. Dochs is dizze dei wer in dei dy’t ik net ferjitte 
sil.     

Eabele van der Veen. 
 

50- en 45-jierrich bestean fan resp. Sékrite en sjongkoar 

Us krite hat yn 2021 50 jier bestien en ús sjongkoar dan 
45 jier. Dat wolle wy, as de koroanakrisis it talit, mei jim-
me allegearre graach fiere op 16 oktober 2021. 

It bestjoer, dat tsjintwurdich gearkomsten hat fia de kompjûter (Skype), 
is drok dwaande mei it neitinken oer en ûndersykjen fan de mooglikhe-
den fan dit jubileum. Wy tinke der oer om der in middeisprogramma 
fan te meitsjen sadat leden dy’t der gjin nocht mear oan ha om op 
jûntiid op de wei te wêzen, dan ek meidwaan kinne. Sadree wy wat 
mear fêstichheid hawwe oer it programma, komme wy der by jimme op 
werom. 

https://stories.datalegend.net/spanishFluNetherlands/


donkerder en ûnsekerder. Foar ús Fryske krite is it in dúdlike saak. Earst 
moat der in faksin komme foardat we wer by inoar komme. It bestjoer 
fan ús krite wol gjin inkel risiko nimme. De measten fan ús hearre by de 
kwetsbere populaasje âlderen. Dêrom hâlde wy ús oan de regels en we 
binne foarsichtich. 

Sa as jimme wol fernaam hawwe, bringe dizze kear de bestjoersleden 
jimme de boekjes oan de doar mei inkele lytse presintsjes.  Dat hawwe 
wy dien om’t wy dochs kontakt hâlde wolle mei jimme yn dizze rare 
tiid. 

 
Minsken, ik winskje elkenien sterkte om dizze minne tiid troch te kom-
men. Der wurdt hiel wat fan ús frege, mar we hawwe gjin kar. It ko-
roanafirus moat earst de wrâld út. Foaral foar de âldere minsken dy't al 
faak allinne sitte, is it ekstra swier. Mar we moatte der trochhinne en 
we hoopje dat der wer in momint komt dat we inoar de hân jaan kinne 
en inoar wer yn de eagen sjen kinne.  

Hâld moed! Oant sjen, mar we witte noch net hoenear,  

Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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dizze namme yn ‘De Buorkerij’. De dyk is no in ûntslutingswei foar de nije 
stedsútwreiding mei de namme ‘Súdlânnen’. Bysûnder is dat hjir einliks nije 
doarpen boud wurde. De 
huzen stean yn klusters  
byinoar. Sa bliuwt de 
omjouwing in hiel iepen 
karakter hâlden. Ik kom 
oer ‘De Buorkerij’ yn 
Techum oan. Dat is sa’n 
nij doarpke. De strjitten 
hawwe nammen dy’t  
foaral brûkt waarden  op 
de buorkerij. De Wâldwei 
yn it suden, is de grins 
fan dizze nije wyk. Troch 
in tunneltsje kom ik oan de oare kant fan dizze dyk. Dêr haw ik it geve âlde 
lânskip wer om my hinne. Foar my sjoch ik de toer fan Wurdum. Lofts, yn it 

easten leit Wergea, mei 
har twa tsjerken. Kinst hjir 
ek sjen dat de see it lânskip 
foarme hat. De bochtige 
Wurdumerfeart is fêst in 
âlde slinke yn in kwelder-
gebiet west. Yn Wurdum 
oankommen sjoch ik efkes 
by de tsjerke. Ik lês dat diz-
ze tsjerke hiel moai is fan 
binnen. Spitich dat de doar 
ticht is. Dizze tsjerke hie ea 

twa tuorren. Ien toer waard opboud mei tufstien en koe dêrom djoer ferkocht  
wurde om der mitselsemint fan to meitsjen. Dat besoarge de Wurdumers 
letter de bynamme Tuorkefretters. De buorren sjocht der, fyn ik, wol fernaam  
út. Ticht by de tsjerke is it bekende hotel fan de famylje Duhoux. Ek stiet der 
in deftich grut hûs. In âlde slachterswinkel. “Modelslagerij” stiet mei grutte 
letters op de gevel. Nei Wurdum kom ik lâns de lange rjochte dyk nei Idaerd 
ta. Rjochts, nei it westen ta, sjoch ik it spoar en de rykswei rjochting Ljouwert. 

De fersprieding fan de Spaanske gryp yn 1918-1919 - Foto: Clariah Data 



eigen namme op it tredde plak. 
De ûndersikers hawwe in namme as streekeigen teld as de helte fan alle 
minsken mei dy namme op minder as tritich kilometer ôfstân faninoar wenje. 
Mei-inoar binne der 549 streekeigen nammen yn Nederlân. Goed fjirtich per-
sint fan harren wennet yn Fryslân. Yn Flevolân is it minst sprake fan in eigen 
nammekultuer: allinne de nammen Jurie, Hartger en Lubbe(r)tje binne typysk 
foar dy provinsje. 
 

Kuier fan Ljouwert nei Reduzum op it Jabikspaad. 
 
Op 27 Augustus ha ik wer kuiere op it Jabikspaad. Myn bedoeling wie om yn 
Ouwesyl it paad wer op te sykjen en dan nei Ljouwert te rinnen. Mar de reis 
mei it spoar en de bus foel tsjin. Dêrtroch waard it te let om noch nei Ouwesyl 
te reizgjen. Ik moast myn plannen wizigje, en  haw doe besletten om fan út 
Ljouwert oer it Jabikspaad nei Reduzum te rinnen. 
Troch it wachtsjen op de bus dy’t net kaam, hie ik rom de tiid om it stedslib-
ben fan Ljouwert yn my op nimmen. Wat is Ljouwert feroare. Hege kantoarge-
bouwen rûnom, en in wiere wolkekliuwer. Fan de bebouwing is der einliks 
neat mear dat ik noch kin fân út myn jonge jierren. Ljouwert is no ek in studin-
testêd wurden. Oeral jonge minsken. Dat wie yn de trein ek te sjen. It is al 
tolve oere wurden as ik de kuier begjin. Ik rin de spoaroergong oer en kom op 
de Skrans. It is drok om my hinne en ik haw sin om op in rêstich plakje wat te 
iten. Ticht by it wetterke de Potmarge fyn ik sa’n plakje. Efkes bekomme fan 
de drokte. It iten smakket  nei mear, mar ik moat wat bewarje foar letter op’e 
dei. Nei in healoerke begjint de reis echt. De hânwizer is hjir net dúdlik. Yn elk 
gefal moat ik yn de rjochting fan Goutum.  Dat is de grutte brêge oer, oer it 
Van Harinxmakanaal. Op de brêge is goed te sjen dat de útwreiding fan Ljou-
wert lange tiid opkeard is troch dit wetter. Foarby de brêge fyn ik de hânwizer 
fan it paad werom. Ik moat troch Goutum. Dit doarpke is troch de tiid hinne 
hielendal ynsletten troch de stêd. It is no in rêstige wyk fan Ljouwert mei goed 
ûnderhâlden huzen en strjitten. De âlde tsjerke hat in moaie sadeldaktoer en 
stiet ek bekend as in bysûnder monumint. Goutum is, tink ik, by de measte 
minsken better bekend om it Krematoarium dat hjir stiet. It wie ien fan de 
earsten yn ús lân. De gebouwen steane yn it grien ferskûle. Ik rin op in 
fytspaad mei in opfallende namme. Op it nammebuordsje stiet ‘Lykwei’. Ja, 
Friezen binne yndied wol in nochteren  folkje. In lyts eintsje fierder feroaret 
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KRITEJÛNEN  winterskoft 2020-2021 en Jubileum  

KRITENIJS.  
• 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 

sekrite@janbijkerk.nl . Yn’t foar tige tank. 

• Us earelid Sijke Glas hat in slimme sykte ûnder de leden. In kaartsje en in 
groetnis kin har tige goed dwaan. 

• It bestjoer is fan plan om dit jier gjin krantsje mear lâns te bringen, de 
earste sil wer yn jannewaris 2021 komme. Wol sille wy jimme yn desimber 
noch in Nijsbrief tastjoere (maile). 

 

Datum Ynhâld fan de jûn 

16 jannewaris 2021 
14:00 oere 

Nijjiersbesite troch Iendeisbestjoer 

13 febrewaris 2021 
20:00 oere 

Kritejûn mei toaniel 

20 maart 2021   
20:00 oere 

Kritejûn mei toaniel 

16 novimber 2021  
op de middei  

Jubileumfeest Sékrite (50) en Sjongkoar (45) 

Foar Korona (Simen de Jong) 

Kloate Korona 
Ik wol net mei dy op bêd 
Mar do harkest net. 
 

Benei tolven al 
Stroffelet noch in routôch 
Stil yn firus fal. 

Fierderop stimme 
Fûgels sangen meifielend 

Flechtsje flinters fuort. 
 

Wy slute ús op 
Om inoar net foar jimmer 
Misse te moatten. 

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


UT DE BOEKEHOEKE 

 
 

Spesjale aksje: in fergees boek foar elk kritelid foar wat fer-
divedaasje yn dizze rare koroanatiid! 

Dit kritejier ha jo njonken alle oare aktiviteiten dy’t net troch geane, ek 
gjin kâns hân foar de oanskaf fan in Frysk boek út de boekekolleksje fan 
de Krite.  

Dêrom dizze spesjale aksje: elk lid kriget in fergees, moai healsliten 
boek fan de Krite! Wy hawwe dêrfoar mei soarch boeken útsocht en ek 
sjoen dat it boeken binne mei de nije stavering. 

As jo it boek al lêzen ha, of soene jo dochs leaver wat oars lêze wolle, 
kom dan rêstich lâns op de Saerdam 143. Ha jo de smaak te pakken kri-
gen foar noch in oar Frysk boek? Dan is der noch in kolleksje nije boe-
ken foar € 5,00 it stik en in healsliten kolleksje foar € 1,00 it stik: kar ge-
nôch! Jo binne dêrfoar ek fan herte wolkom!   

Hjir nêst samar in kolleksje 
fan in pear fan de boeken. 

In protte lêswille!    
 
Wy soene it ek aardich fine in 
reaksje oer it boek fan jo te 
ûntfangen! Wat  fine jo der-
fan, is it in oanrieder foar 
oare minsken ensfh, ensfh. 
Efkes in mailtsje of  telefoan-
tsje of jo komme efkes lâns. 

 
Luit Dijk en Johanna van Dijk, 
luit.dijk@kpnmail.nl,  
til. 06-54652293. 
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Tiisdei soe ik myn mobyl út de tas pakke, mar hy siet der net yn. O, dan leit er 
thús noch op ’e tafel, tocht ik. Mar nee, doe’t ik de jûns thús kaam, gjin mobyl 
te bekennen. Ik wist dat ik him tiisdeitemiddei yn Ferwert noch brûkt hie. 
Hooplik lei er dêr. Ik woansdeitemoarn belje mei myn kollega yn Ferwert en ja 
gelokkich, dêr lei er. In oare kollega moast dy deis nei Dokkum en naam him 
foar my mei. Ik bliid, want ja, sûnder mobyl kinne jo net telebankierje, net yn-
logge, net appe en sms’e en fansels net belje. Dat lêste is hast noch it minst 
belangryk. 
 
Myn bril wie lykwols noch hieltiten fuort. Ik soe ek net mear witte wêr’t ik 
sykje moast. Hy wie grif earne út myn tas fallen. Mar doe barde it. Pieter soe 
justerjûn noch efkes nei de winkel om’t wy net folle bôle mear yn ’e hûs hie-
ne. Hy pakte de tas fan de kapstôk en rôp: “Moatst hjir ris komme.” En 
ja  hear, dêr lei myn bril! Op ’e kapstôk. Dêr hie ik no krekt net socht… Ik stiet 
my sa heal en heal by dat ik him dêr dellein ha, ik moast him doe efkes hurd 
kwyt.  Wêrom? Ik soe it net mear witte. 
“It is mar goed dat de kont oan de rêch fêst sit”, sei Pieter, “oars bist dy ek 
nochris kwyt.” Hy is fansels noait wat kwyt, dat snappe jimme wol   
O ja, en de tomtom lei ûnder de passazjiersstoel fan myn auto. 
 
Folkje Koster 

Friezen hawwe de measte streekeigen foarnammen fan Nederlân 
Fan alle Nederlânske provinsjes is Fryslân de provinsje mei de measte streek-
eigen foarnammen. Dat skriuwe de taalkundigen Gerrit Bloothooft en David 
Onland op Neerlandistiek.nl. Hja hawwe mar leafst 228 foarnammen fûn dy’t 
hast allinne mar yn Fryslân foarkomme. It giet net om seldsume nammen: as 
in namme minder as hûndert kear foarkomt, hawwe de ûndersikers him net 
meinommen. 
As foarbylden fan typysk Fryske foarnammen, neame de ûndersikers by de 
manlju ûnder oaren Sijbe, Ebele en Rimmer. By de Fryske froulju binne ûnder 
oaren Folkje, Loltsje en Vrouwkje typysk Frysk. 
Op nûmer twa stiet Súd-Hollân, mei 98 streekeigen foarnammen, lykas Leen-
derd en Clementia. De fan oarsprong Surinaamske namme Shivani komt yn 
Nederlân ek hast allinne mar yn Súd-Hollân foar. Grinslân stiet mei 57 streek-
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kine. De doar stiet wagewiid iepen, as wol er sizze: kom mar leave jonge. Hy 
lûkt de klompen út en rint nei it kantoarke en kloppet op de doar. “Ja”, ropt 
master en Arjen triuwt de doar iepen en sjocht master sitten efter syn buro. 
“Tsjonge noch ta”, seit master, “kom, dat stiet master oan. No mynhear, kom 
mar wat tichteby soe ’k sizze.” Hiel hoeden rint Arjen nei master ta en sjocht 
him oan. “Master, ik woe sizze dat it my ôfgryslik muoit en dat ik it nea wer 
dwaan sil.” “O wat is er leaf”, seit master, mar Arjan fielt syn lilkens. En dan is 
it ynienen tonger en ûnwaar by master; hy slacht mei de fûst op ’e tafel en 
dan stiet er flak foar Arjen en skoddet him hin en wer as in fersûpte kat. Dan is 
de tongerbui oer en seit er: “Draai dy om, mei it antlit nei de doar.” Arjen 
docht it en spant de broek. “Fjouwer stappen nei foaren”, seit master en 
docht de doar iepen. Dan rint er Arjen wer foarby en nimt ek noch in oanrin 
en jout him sa’n traap ûnder de kont, dat dy fljocht troch de doar, knoffelet yn 
de gong en dan, boem sa tsjin in doar op mei it opskrift Jongens. Master stiet 
efkes te sjen en as er sjocht wêr’t Arjen tsjin oan knalt en it opskrift lêst, seit 
er: “Jonges, se helje je it bloed ûnder de neilen wei”, en dan docht er de doar 
ticht. 

Boarne: Frysk en Frij, Neiferteld troch Jangerben Mulder. 

Kwyt rekke. 

Al in skoftke wie ik myn tomtom kwyt. No ja, kwyt. Ik koe him net fine. 
Moandei op it wurk kaam ik derefter dat myn kompjûterbril net yn ’e brilledo-
aze siet. Ik hie fjouwer dagen frij west, dat ik hie him noch net mist. Hiel fer-
felend. Fansels om’t ik it kompjûterskerm minder goed lêze koe, mar noch 
mear om’t ik der nije glêzen yn krije soe. Ik hie al belle mei it hotel yn Aduard, 
dêr’t wy ferline tongersdei foar in brochje oanstutsen hiene. Sy hiene gjin bril 
lizzen sjoen, mar ha myn telefoannûmer opskreaun foar it gefal dat. By 
muoike Wim, dêr’t wy op deselde dei west hiene, lei er ek net. Dy sei “Jimme 
ha ek by Rients west.” Skerp, ik hie der net oan tocht, mar it wie wol sa.     
Sneontejûn fierden Rients, Jelle en Imme dat se mei-inoar 84 waarden. Doe’t 
ik de voicemail krige, ha ik it boadskip ynsprutsen en in skoftke letter belle 
Rients werom. Ja, der lei al in bril by harren. “It is in pearsen”, sei ik. “Nee, in 
swarte”, sei Rients, “in goedkeap lêsbriltsje.” Ik hope noch dat er my foar de 
gek hie, mar dat wie spitigernôch net sa. 
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Ut de ITENSIDERIJ.  
 

Kjersenkeek mei kwark 

 

Dizze kear ha ik keazen foar in keek dy’t gau klear is en dêr`t net in soad 

fet oan te pas komt. Ik fyn him sels hiel lekker. 

 

Yngrediïnten: 

 500 gr kjersen út in pot; 

 250 gr kwark; 

 3 aaien; 

 60 gr grysmoal; 

 100 gr sûker; 

 5 drippen sitroenaroma; 

 bûter om de keekfoarm mei yn 

te fetsjen. 

 

 Ferwaarmje de oene foar op 180 ̊en fetsje in 30 sm  lange keek-

foarm yn mei bûter. 

 Lit de kjersen útlekke yn in souwe. 

 Klopje de aaien los en ried kwark, grysmoal, sûker 

en citroenaroma der troch oant in goed glêd beslach.  

 Skink dat yn de keekfoarm en ferdiel de útlekte kjersen yn it mid-

den oer de lingte fan de foarm. 

 Bak de cake yn omtrint 30 minuten en let him yn de foarm 

ôfkuolje. 
 

Ik hoopje dat jo him, lykas ik, ek sa lekker fine sil. 

Yt lekker,  hertlike groetnis, Yvonne Nederpel. 



Weromkeppeling Digitale Algemiene Gearkomste. 
 
Sa as jimme lêzen ha yn it boekje fan septimber, is der dit jier yn ferbân 
mei de koroana-
krisis in digitale jier-
gearkomste yn 
pleats fan in gear-
kommen yn de Kra-
keling. Wy haw-we 
jimme frege om jim-
me opmerkingen 
foar 1 novimber 
kenbar te meitsjen 
by ús skriuwer. 
Ek wiene beide le-
den fan de kaskom-
misje net beskikber 
yn septimber en ha 
wy ôfsprutsen om 
de ferklearring fan 
de kaskommisje yn 
dit boekje op te 
nimmen. Hjir nêst 
sjogge jimme de 
ferklearring fan de 
kaskommisje. 
 
Hjir ûnder hawwe wy de opmerkings dy’t wy fan jimme krigen hawwe, 
fêstlein: 
Side 7:  Ferslach Jiergearkomste oktober 2019. 

 Der binne gjin opmerkingen. 
 It ferslach wurdt goedkard. 

Side 10:  Jieroersjoch Sékrite 2019-2020. 
 Der binne gjin opmerkingen. 
 It ferslach wurdt goedkard. 

Side 12:  Sifers 2019-2020. 
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wat is de hoofdstad van Engeland? Keimpe, de hoofdstad van Noorwegen? Nu 
verder met de andere werelddelen”, seit master. Dêr moat mear oer neitocht 
wurde troch guon. Sa as bygelyks Marten… en hea, dêr is’t al sa. “Zo Marten, 
vertel jij eens wat de hoofdstad van Egypte is.” Stilte, want Marten wit it net, 
hy wit it noait. Arjen wit krekt hoe’t er no sjocht, holle omheech en de eagen 
heal ticht: “Jeruzalem, master!” De hiele klasse daveret, mar master hâldt 
oan: “Beter nadenken, Marten.” Arjen leit op ‘e knibbels op it tripleks. Wer dy 
spanning, wat soe der no útkomme ? En ynienen kin er him net mear ynhâlde! 
Mei de mûle foar de naden raast er: “Heerenveen, Marten!” O hearken heark-
en, dêr brekt it los! De bern raze en tiere, se hawwe it fuort troch. Arjen sil 
útnaaie, mar hy wâdet mei de fuotten troch it tripleks hinne en dêr hinget er 
mei de fuotten nei ûnderen en de earms oer de balken. De bern binne al hiel 
oerémis. Guon laitsje, guon raze en klimme boppe op de banken. Master 
sjocht nei boppen, hy wurdt poer. Hy raamt de doar fan it lokaal iepen en 
stoarmet de gong yn. “Fuort Arjen, fuort!” roppe de jonges. Mar Arjen kin net 
fuortkomme, hy slacht mei de skonken hin en wer as wie er oant fytsen. 

As in razende stoot master nei boppen, no sil er him reitsje! Krekt as Arjen 
him oerein wrotten hat, is master der ek. “Hjir do, stean bliuwe!” raast er. Ja, 
wol ’k wol leauwe, tinkt Arjen en sjit mei in kûgelsfeart op it dakfinster ôf. Hy 
stjit it iepen en moardet him troch de nauwe iepening hinne en leit op de dak-
pannen. Sa lit er him yn de goate sakje, mar hy sjocht noch krekt op ’e tiid dat 
der wetter yn de goate stiet. Sokken út, tinkt er, oars wankt der thús ek noch 
wat. Master giet nei ûnderen, hy kin de bern net allinne litte. Dy binne no yn 
steat en brek de boel ôf. “Allemaal recht zitten en de armen over elkaar en 
luisteren.” En op datselde stuit glydt Arjen mei de sokken yn ’e mûle by de 
reinwetterspipe del op ’e grûn. Dan rint er deun by de muorre lâns nei de 
boskjes en wachtet dêr oant de skoalle útkomt. As Keimpe no straks myn 
klompen mar meinimt, tinkt er, oars is ‘t noch mis fansels. Hoe is ’t mooglik 
dat sa’n deadskop safolle rebûlje bringe kin, tinkt er gnyskjend. 

De skoalle komt út en dêr sjocht er Keimpe al. Hy fluitet efkes en dêr komt 
Keimpe al mei de klompen oansetten. “It waarglês stiet net bêst by de opper, 
tink?” “Ik ha master noch nea sa lulk sjoen”, seit Keimpe, “mar do silst fan ’e 
middei dochs wol nei him ta moatte.” 

En sa giet Arjen middeis nei skoalle mei it gefoel as moast er foar de beul fers-
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 Der binne gjin opmerkingen 
 De sifers wurde goedkard. 
Side 12:  Begrutting 2020-2021. 

Opmerking fan Albert Postma: de begrutting fan it ledejild 
foar 2020-2021 is € 150,00 leger. Binne der safolle leden min-
der? 
Antwurd: wy binne útgien fan 90 leden omdat der in oantal 
leden opsein hawwe en ús ek in lid is ûntfallen. Wy hawwe op 
dit stuit noch 93 leden, ynkl. eareleden. 

 De begrutting wurdt goedkard. 
Side 14: Utstel net mear stypjen sjongkoar. 
 Der binne gjin leden dy’t der op tsjin binne. 
 Beslút om it sjongkoar net mear te stypjen is goedkard. 
Side 15: Jieroersjoch fan it Sjongkoar. 
 Der binne gjin opmerkingen. 
 It ferslach wurdt goedkard. 
Side 15: Sifers fan it sjongkoar. 
 Der binne gjin opmerkingen. 
 De sifers wurde goedkard. 
Side 21: Bestjoersgearstalling. 
 Der binne gjin tsjinkandidaten kommen. 

Der binne gjin leden dy’t der net mei iens binne dat Jan Koop-
man, Yvonne Nederpel en Jantsje Meijer wer foar trije jier 
ynhierd wurde. 
Dan wurdt der fêststeld dat sy noch trije jier yn it bestjoer 
bliuwe, wêrfoar tige tank.  

 

In ferhaal út ús bernejierren. 

Oant yn de sechstiger jierren fan de foarige iuw stie yn alle skoallokalen in 
grutte swarte kachel. Dy waarden stookt mei turf en kooks. De jonges fan de 
hegere klassen hiene om bar korvee om de turfbak en de koalekit te foljen. De 
skoalle hie in turfhok. Yn dy jierren hiene de masters trije manieren om 
balstjurrige learlingen, meast jonges, te straffen. In lichte straf wie yn ’e hoeke 
stean, wat swierder op ’e gong stean en hiene se it te bûnt makke, dan moas-
ten se yn it turfhok. Hjoed-de-dei binne de turfhokken histoarysk en sa kinne 
je it folgjende ferhaal ek neame. 

Arjen hat syn som ôf en sjocht om him hinne. Hy ferfeelt him, de measte bern 
hawwe it noch drok en master hat syn oandacht by de lytsen. Wat moat men 
sokke tiden. It is ek lang net yn oarder dat je mar sitten bliuwe moatte as men 
jins wurk ôf hat. Arjen sjocht ris om him hinne en dêr sjocht er Manus op ’e 
kast, in deadskop. As ik no ris… tinkt er en dêr is it plan. 

Hy freget master oft er efkes in boadskipke dwaan mei en as er weromkomt, 
skoot er by de kast lâns, stekt syn hân út en nimt Manus mei. Sa, dat is klear 
en nimmen hat it sjoen. No efkes prakkesearje, Manus op de skoat. Hy hellet 
syn reade bûsdoek út de bûse wei en wynt dy Manus om de plasse. Dan     
triuwt er in finger tusken de kaken en flústeret er nei Maaike, dy’t foar him 
sit, en ien dy’t poer is op filmstjerren: “Maaike, Maaike, moast ris sjen, hasto 
dizze al?” 

Maaike draait har om en begjint dan wol sa oatmoedich te razen dat alle bern 
rize as ien man omheech. “Grutte oene”, slist Arjen, mar it is al te let, dat hy 
wachtet it drama mar moedich ôf. Manus mei de reade bûsdoek om syn bien-
nige kop set er foar him op ’e bank. En dêr is master, in liuw gelyk! Hy skuort 
Arjen út de bank en jout him dan sa’n triuw, dat hy draait mei effekt nei de 
doar. Dêr kriget er noch ien fan hupfallera, en dan glysteret er sa troch de 
iepen doar wol tsien meter de gong yn. “Turfhok oprêde”, is it lêste komman-
do. En dêr begjint Arjen dan mar mei. Stinnend steapelet er âlde skriften opi-
noar, skopt de oare rommel wat op in bult en lit him dan mei de rêch tsjin de 
muorre oan falle. Dy Maaike mei har nije filmstjer Manus! Stom dat dy fam-
men sa gau fan ’t hynder binne. 

Dan sjocht er ynienen de ljedder nei de souder. Hea ja, efkes buorkje op de 
souder, dat moat wêze. It is no frij kertier, kin er moai op it plein del sjen. Hy 
klimt by de swypkjende ljedder op, en op de souder siket er it dakfinster, mar 
midden op ’e souder en krekt boppe harren lokaal bliuwt er stean. Moat hjir-
earne net in lûk west ha? Jawis, dat is ommers ek sa, it gat is no betimmere 
mei tripleks. Arjen siket op de healtsjustere souder en betinkt in moai plan. 
Hy kin aanst moai hearre wat se yn it lokaal dogge! En it slagget! De bern 
komme de klasse wer yn. Arjen kin oan it lûd hearre wa’t it binne. Dêr is Maai-
ke ek, dy hat it noch oer Manus, en Arjen ferknûkelet him fan wille. O, dêr is 
master. “Stilte!” seit er en Arjan flústeret: “Ja master.” Master: “Kaart van 
Europa, repetitie over de hoofdsteden fan Europa en beurt voor beurt. Jan, 


