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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 oan stipers? 
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NIJS FAN IT FRYSK BOUN OM UTENS 

De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 12 maart 2021.  

Sneon 16 septimber 2023  
100 jierrich Jubileum 

It Frysk Boun om Utens. 
 

De jubileumkommisje fan it Boun wurket fierder oan de betinking     
ensfh. fan it 100 jierrich bestean fan it Boun op 16 septimber 2023. 
Sjoch foar mear ynformaasje op ‘e webside fan It Boun: 
 www.fryskbutenfryslan.frl  
 
As it mooglik is, wurdt yn 2021 wer 
in fysike Algemiene Gearkomste fan 

It Frysk Boun om Utens  belein en 
ek in Moetings- en Ynspiraasjemid-

dei holden.  
 

Wannear en wêr is no noch net be-
kend.  

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, 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: Albert Postma en Gerrit Kingma. 

Sneontemiddei: 16 oktober 2021. 
50- en 45-jierrich bestean fan resp.  
Fryske krite Sékrite en Frysk sjongkoar. 
Us krite hat yn 2021 50 jier bestien en ús sjongkoar dan 

45 jier. Dat wolle wy, as de koroanakrisis it talit, mei jimme allegearre 
graach fiere op 16 oktober 2021. It bestjoer, dat tsjintwurdich gear-
komsten hat fia de kompjûter (Skype), is drok dwaande mei it neitinken 
oer en ûndersykjen fan de mooglikheden fan dit jubileum. Wy wolle 
der in middeisprogramma fan meitsje, sadat leden dy’t der gjin nocht 
mear oan ha om op jûntiid op ‘e dyk te wêzen, dan ek meidwaan kinne. 
Sadree wy wat mear fêstichheid hawwe oer it program, komme wy der 
by jimme op werom. 

http://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
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FAN DE FOARSITTER.  

Bêste freonen fan de Sékrite, 

Hjir boppe sjogge jimme de winsk dy’t it bestjoer jimme tawinsket foar 
it nije jier. Wy hoopje dat jimme sûn bliuwe meie en dat wy mar sa gau 
mooglik fan ien fan de faksins gebrûk meitsje kinne.  
It winterske plaatsje, wêr’t de winsk op stiet, hawwe wy noch net sjoen. 
It bliuwe op dit stuit mar donkere dagen mei wyn en in protte wetter. In 
goeie winter sjogge wy, tink ik, net mear. It soe dochs wol goed wêze, 
dat der wat winter komt, want dan stjert it skealik bisteguod teminste 
ek ris in kear. 
Wy wolle jimme tige tank sizze  foar de mailtsjes en berjochtsjes dy’t wy 
krigen ha nei oanlieding fan de presintsjes dy’t, tegearre mei it boekje 
fan novimber, by jimme oan de doar oerhândige binne.  
Mei sa’n jierswiksel driuwe der by de measte minsken altyd wol in soad 
foarnimmens nei boppen. Hawwe jimme ek nije foarnimmens mei de 
jierwiksel makke? 

 noch in kriteblêd út dat om de pear moanne ferskynt en de lêste tiid 
sjogge wy ek wol dat it digitaal by de minsken komt. Kees van der Beek 
is sûnt 2012 skriuwer fan It Frysk Boun en hy hat sjoen dat it oantal kri-
ten en it oantal leden hurd werom rint. Hy fertelt: “In jier as fyftjin lyn 
wiene der rûchwei 3500 leden en no binne der noch sa'n 1450”. By de 
krite yn Hurderwyk, wêr't Kees lid fan is, rûn it oantal leden werom fan 
180 nei hûndert en it binne allegearre senioaren. Ek de koronakrisis is, 
neffens Kees, in klap foar de kriten. “Wy doarre no neat mear te organi-
searjen, ek al litte de leden witte dat se it bot misse. No't aktiviteiten 
fuortfalle, driigje wy de bining ûnderling kwyt te reitsjen. It sil in poepe-
toer wurde om it spul wer byinoar te krijen. En dat alles belibje wy no it 
Frysk Boun yn 2023 hûndert jier bestiet. Wy dogge ús stjonkende bêst 
om der in moai ieuwfeest fan te meitsjen, mar wy helje it jubileum mei 
hingjen en wjirgjen. Wy ha in prachtige tiid hân, mar wy hâlde der slim 
rekken mei dat de doar nei 2023 wolris ticht kin”. Al mei al is de skriu-
wer fan It Frysk Boun net sa hoopfol foar de takomst fan de kriten. Hy 
probearret ek oan te jaan wêr't dat fan komt. Der komme amper nije 
leden by en hielendal gjin jonge leden. En dat hat – neffens Kees – te 
meitsjen mei in breder maatskiplik ferskynsel dat minsken yn it alge-
mien harren net mear bine wolle mei in lidmaatskip. En dat proses is al 
jierren geande en we sjogge dat ek by sang- en toanielferienings, by 
skaak- en damklubs, esfh. En dochs beskriuwt Kees ek noch in oare kant 
fan it ferhaal. Hy sjocht werom op in hiele moaie tiid bij de Fryske krite 
yn Hurderwyk. Jierren lyn rûn hy troch de bosken op de Veluwe. Under-
weis waard hy oansprutsen troch in âlde bekende. “Hea, bisto it, Kees”, 
hearde hy roppen. It bliek in âld-klassegenoat út Marrum te wêzen. 
Kees en syn frou waarden doe útnoege om ris in kritejûn yn Hurderwyk 
mei te meitsjen. En doe sloech de fonke oer. Kees jout dizze ferklearing: 
'It sit foaral yn de taal. Om utens binne wy allegearre yn in omjouwing 
dêr't fierder gjin Frysk praat wurdt. As je dan oare Friezen treffe, falt 
daalk de ôfstân tusken minsken fuort. Dat is hiel apart. In fertroud ge-
foel dat je bymekoar hearre, suver as binne je famylje'. Kees van der 
Beek bringt mei klam nei foaren dat hy de Fryske krite yn Hurderwyk 
net graach misse wolle soe. 



Ut in artikel fan ‘It Nijs’ binne de populêrste: 
 Sûne libbensstyl mei minder alkohol en ophâlde mei smoken as dat 

spilet; 
 Mear sporte en lichemsbeweging en fansels ôffalle fan it gewicht; 
 Mear tiid foar de bern, famylje en freonen; 
 Mear tiid foar jinsels en romte foar nije hobbys; 
 Jild sparje; 
 Minder drok meitsje oer saken en genietsje fan deistige dingen en 

natuer; 
 Frijwilligerswurk en mear betsjutting foar de mienskip; 
 Húshimmelje en de tún ûnderhâlde. 
 Duorsum libje. 
 Aktyf dwaande hâlde mei wat der yn de wrâld bart. 
 

Koartsein, in hiele rige dy’t nei de hjeldagen, oaljekoeken en sjampanje 
alle jierren wer sa ûntstiet. 
 

It advys om hjir dochs wat oan te dwaan, is: 
 Stel josels in doel en diel dat mei oare minsken. 
 Net te folle hea op ’e foarke nimme. 
 Bliid wêze mei lytse stapkes. 
 Geduld hawwe en witte dat it altyd in kear ôffalt. 
Hooplik is de rige oer in jier dan wat lytser. 
 

Hâld moed! Oant sjen, mar we witte noch net hoenear,  
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it net en laitsje. Swijend skopt er de skuon fan 'e fuotten en strûpt de 
broek fan it gat. Dat spul smyt er yn 'e kofferbak. Hy nimt de plaid mei 
en giet dêrop njonken Marja sitten. "Ride". Se heart dat it neat lije kin. 
Hoeden rydt se it paad werom. "U moet keren en de weg vervolgen," 
seit it elektroanyske famke. "Unnoazele geit, hâld dy de bek, "graut er 
en raamt it apparaat mei ien haal fan it dashboard.  

 

Ut 'Hupsakee en oare ferhalen'( útjefte KFFB) troch Anders M. Rozendal. 
 

Fryske wiisheden  
 Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men 

seit.  
 Der is noch nea in brânkast efter in lykwein oan riden.  
 Snie yn ‘t slyk jout yn trije dagen in hurde dyk.  
 In man is sa âld as er him fielt, in frou is sa âld as se der útsjocht. 
 It komt der net op oan hoe âld men is, mar hoe’t men âld is.  
 ‘Ik moat myn fuotten sparje’, sei de man en derom gie er op ‘e knib-

bels lizzen.  
 As de âlde wiven op ‘t iis komme, wol ‘t waar omslaan. 
 In bult geweld en de bûse plat, in grutte steat en gjin himd om ‘t gat.  
 ‘t Stiet kwealik dat de hin kraait, der ‘t de hoanne yn ‘e hûs is. 
 

YNTERVIEW MEI DE BOUNSSKRIUWER 
 

In skoftsje lyn hat de skriuwer fan It Frysk Boun om Utens in nijsgjirrich 
interview hân mei it Frysk Deiblêd. Hy jout dêr yn syn fisy op de stân 
fan saken op it mêd fan de takomst fan de Fryske kriten. Ut it stik blykt 
dat wat hy seit ek direkt fan tapassing is op ús eigen Fryske krite sa as 
wy dy noch yn Lelystêd en de plakken dêr om hinne, hawwe. Kees van 
der Beek (68 jier en berne yn Jislum) nimt yn dit ynterview gjin blêd 
foar de mûle. Hy neamt de feiten sa as dy binne. Hy fertelt dat der yn it 
ferline sa'n twahûndert kriten bûten Fryslân bestien hawwe en dat der 
hjoed de dei noch fjirtjin binne. Noch in stik of fjouwer hawwe in sjong-
koar en de krite yn Assen hâldt der noch in toanielploech op nei. Der 
binne noch in pear lêsklubs dy't nije Fryske boeken besprekke en hjir en 
dêr wurde Fryske tsjerketsjinsten organisearre. De measte kriten jouwe 

Tongbrekkers  

• Ik leau, dat ljippen by Ljouwert mei ljirre yn ’e bek, leaver by ljocht oer 

sleatten ljeppe as ljurken oer sljochte ljedders der oerhinne rinne.  

• De Terkappelster klok klipt trijeris; trijeris klipt de Terkappelster klok.  

• Njoggenennjoggentich Frjentsjerter ljippewjukken.  

• Op ús finneherne lizze fjouwer klear lottere ljipaaien yn ien nêst.  

• ”Mei ik mei jo jojo jojoë?”. “Jojo jo mar mei jo eigen jojo.”  

• Sân stringen bloedreade bloedkralen.  



boartersguod om en wrachtsjes: it frommes sei op 'en krektens hoe 't 
se ride moasten. "De technyk stiet foar neat", kraaide Gerrit en tenei 
fertroude er folslein op 'e Tomtom.  
Op dit stuit binne se ûnderweis nei har âldste suster yn Boalsert. Gerrit 
joech syn elektroanysk frommes opdracht om de koartste wei te sykjen. 
"De benzine is djoer genôch en sa hawwe wy de oanskafkosten fan de 
Tomtom gau werom," ferklearre er. No ja, lit him dat mar tinke. Marja 
digeret fansiden. It iene nei it oare stik greide skoot yn 'e dize foarby. 
Ynienen remmet Gerrit. "Wat sille wy no belibje?" Marja skrillet op. 
Foar har stiet in readwyt stek oer de wei. "Hasto sjoen dat dizze wei 
ôfsletten is?" freget er. "Nee", skodhollet se. Hy lûkt oan 'e skouders. "It 
jout ek neat, wy sille werom moatte". Yn ien haal draait er in daam yn. 
Dêr rint it wat ôf, mar Gerrit hat de auto yn 'e macht, en in meter foar 
de hikke steane se stil. Gerrit set de pook yn 'e achterút en jout gas. Nei 
alle gedachten wat te wrimpen. De foartsjillen smite gers en drek tsjin 
de hikke, mar de auto stiet dêr 't er stiet. "Fergeemje". Hy is der al út, 
de knappe skuon peatskje yn 'e dridze. "Do achter it stjoer, dan triuw 
ik". It sil wol moatte. Marja giet efter de auto del, drek rint har oer de 
râne fan 'e skuon, en stapt achter it stjoer. It sydrút nei ûnderen. 
"Rjocht hâlde, achter dy is ek 
in daam, mar de foarste tsjil-
len moatte op it asfalt bliuwe", 
kommandearret Gerrit. Safier 
is it noch net. Yn 'e ef-terút 
jout se foarsichtich gas. Gerrit 
set te skoar. Eearst net, mar 
dan sit der ferweech yn 'e au-
to. In tel heakket it, Gerrit syn 
holle wurdt noch reader, mar 
dan sjit de auto de wei oer. 
Marja batst op 'e rem. Krekt op 'e tiid , de foarste tsjillen steane noch 
op it asfalt. Dan sjocht se nei har man. Dy is op 'e knibbels yn de drek 
telâne kommen. Mei in holle as in tongerbui komt er oerein. Se weaget 
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KRITEJÛNEN  - 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. 

• Kommunikaasje mei de leden: Ein febrewaris krije jimme noch in 
Nijsbrief en ein maart/ begjin april it lêste boekje fan dit winterskoft. 
En dan mar hoopje dat wy yn it winterskoft fan 2021-2022 wer in 
‘normaal’ kritelibben hawwe meie!!  

 

Datum Ynhâld fan de jûn 

16 novimber 2021  
op de middei  

Jubileumfeest Sékrite (50) en Sjongkoar (45) 

It nijjier. 
 
 

Wat bin ik bliid dat ’k net wit wat it nije jier my opsmyt,  
in algemiene gedachte fansels, mar ik moast it efkes kwyt.  
It âlde jier kin sa wol ta, dat woe ’k net wer oerdwaan  
en automatysk tink ik ... wat soe ’t nije jier wer jaan?  
Lokkich witte wy dat net, dat is ek wol sa goed,  
want as men swiertillend is, sjocht men allinne noed.  
Mar der is ek in protte moais, wit in elk mei sûn ferstân,  
elkoar wat bystean yn ’e wrâld, dêr hat men ècht wat oan.  
Dêrom wol ik dan ek graach fol moed ’t nije jier wer yn,  
Al wit ik al yn ’t foar ..... ’t giet net altyd foar de wyn.  
 

Jelly J. Keekstra  

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


UT DE BOEKEHOEKE 

Oanbod: dizze boeken foar mar € 5,00 
it stik!!!:  

Hilda Talsma : Flammen en It geloksbern,  
Wilco Berga : Eilandochters en Klaske Hiemstra Retoer Skylge  

HILDA TALSMA. Hilda Talsma is jierren 
lyn begûn te skriuwen en hat ferskate 
kursussen dien. Skriuwe fynt se it moaiste 
dat der is en se kin har der hielendal yn 
ferlieze. Yn 2011 ferskynde har earste 
roman ‘De twadde hûd’. It ferfolg is 
‘Flammen  (2012) en har tredde boek is 
‘It geloksbern’ (2013). 
 

Flammen. Elske is drok dwaande mei de 
tariedings foar har houlik mei Ronny. Yn in opstiging freget se Betty om har 
tsjûge te wêzen en dêr spuit har famylje raar guod fan, sjoen Betty har re-
putaasje yn it doarp. Mar Betty hat in protte talinten en krijt dêrtroch suver 
mear oansjen. Fêstberet om Elske net teloar te stellen, seit se ta dat se har 
gedrage sil, mar se komt foar grutte útdagings te stean. Elske, ek net altyd like 
handich yn it oersjen fan har eigen spontane aksjes, hat der noed oer oft it 
allegear wol goed komt, mar Ronny fertrout derop dat it in ûnferjitlike dei 
wurdt. En dat wurdt it, yn mear as ien ding. It boek is tige ûnderhâldend en 
hat in ferrassend slot. 

It geloksbern. As Betty nei in skoft yn it sikehûs wer thúskomt, wol se earst 
neat fan Evert en har dochter Ymkje witte. Se hat slim lêst fan skuldgefoel èn 
fan har ferbrânde earm, dy't noch net goed genêzen is. Elske besiket har wat 
op te fleurjen en ek har oare freonen dogge der alles oan har te helpen. Betty 
begjint pas echt op te libjen as se tegearre mei har âlde leafde Hindrik in kon-
sert fan De Hûnekop organisearret. Se komt swier ûnder de betsjoening fan 
Emiel, mei in stim dy't like rau en rûch is as de sjonger sels. Betty wol suver 
wer âlderwetsk los en de maten út har wylde tiid kinne de eagen net fan har 
ôfhâlde. Mar dan bedjert har suster Akkelyn, lykas altyd, it feest. Mei dit tred-
de diel oer Elske, Ronny en Betty slút Hilda Talsma dizze searje op in tige mei-
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Paadwizer  
 

"Ik wit net oft dit wol goed komt, Gerrit". Marja dikeret troch it foarrút 
fan 'e auto. It is betiid op 'e middei, mar in tichte dize leit as in skiere 
tekken om har hinne. Se hat it gefoel as binne se allinnich op 'e wrâld. 
Tegearre ride se oer in smel asfaltdykje, oan wjerskanten in smelle 
berm en brede, heakkele sleatten. Marja sit yn tûzen noeden dat se in 
tsjinlizzer treffe, mar oant no ta giet dat bêst. Hjir sil ek wol net folle 
ferkear komme, tinkt se, it weike is striemin. Gerrit stjoert om in gat 
hinne en antwurdet dan: "Fansels komt it goed, mar om 't ik de Tom-
tom op de koartste rûte ynsteld haw, geane wy hjir in kilometer of wat 
binnentroch. Wachtsje mar rêstich ôf, it famke bringt ús wol teplak." 
Marja knikt, "Silst wol gelyk hawwe". It hat gjin doel en lekje syn nijste 
oanwinst. Like wiis as in protter is er mei de elektroanyske paadwizer. 
Op ‘e jierdei fan Gerrit syn âldste broer die bliken dat de measte famyl-
jeleden sa'n ding yn 'e auto hawwe. Eins kaam it praat der op del datst 
suver in Neandertaler bist ast net in 
kleurich skermke op it dashboard hast, 
ek noch mei in oantreklik frouljuslûd 
dy 't dy it paad seit.  
"In minske moat mei syn tiid meigean", 
sei swager Halbe, dy 't noch yn gûnen 
rekkenet, mar likegoed wol in Tomtom 
yn 'e auto hat. Gerrit woe net achter-
bliuwe. "No hoechst ek net mear te kaartlêzen, leave", sei er tsjin Mar-
ja, "it famke fertelt it my wol".  
Hy hie it ding in dei, doe woe er nei harren Kees yn Ljouwert. It paad 
koene se mei de eagen ticht wol fine, mar Gerrit nifele eefkes mei syn 

Der wie brȃn útbrutsen in it hûs fan de dûmny. Lokkich hie de brân-

wacht alles gau ûnder kontrôle. “Spitich, dat alle preken fan de lêste 

tsien jier opbaarnd binne”, seit dûmny, as de skea opnaam wurdt. 

“Logysk”, seit de brȃnwachtman, dy wiene ek sa droech as hoppe!” 



ldskosten en fersnipperjen fan 
besit binne der yn de 19 e 
ieuw in protte states 
ôfbrutsen. De stinzeflora be-
stiet út: bol- knol- of woartel-
stokgewaaks dat sûnt de 20 e 
ieuw ferneamd wurdt nei it 
plak wêr’t se fûn waarden: de 
Schierstins yn Feanwâlden. 
Der binne sâ’n 20 soarten dy’t 
ûnder de stinzeplanten yn 
Fryslân rekkene wurde. Dizze planten hiene it net maklik om te waaks-
jen yn ‘e fette klaaigrûn. Stinzeflora hat it it bêste nei ’t sin yn in spesi-
fyk miljeu wertroch de planten net folle fierder kamen dan op ‘e state- 
en stinzeterreinen. Sels op plakken wer’t yn froeger tiiden in state stien 

hat, rinne se elts jier wer yn ‘e bloei. 
Mar wêr komt de stinzeflora wei? En 
wa kaam op ‘e gedachte om yn Frys-
lân lusthôfen oan te lizzen?  
Hoefolle soarten stinzeplanten be-
steane der? Yn Tresoar (yn it Frysk: 
skat), yn Ljouwert, hawwe se der in 
moaie tentoanstelling oer ynrjochte. 
De iepening is al op 13 juli 2020 
west, mar is te besjen oant 2024 en 
is organisearre yn gearwurking mei 
It Fryske Gea, Stichting Martenasta-

te en Tresoar. De ynhâld fan ‘e tentoanstelling kaam mei tot stân troch 
de redaksje fan Stinzeplanten yn “Fryslân” (2020).  
Adres Tresoar: Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden Tel: 058-7890789; 
info@tresoar.nl Gjin reserfearring mar yn ferbân mei koroanamaatre-
gels wol oanmelde by de balie. Tagong gratis tidens iepeningstiden 
Tresoar. 
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nimmende wize ôf. Har flotte en humoristyske styl en de fanselssprekkende 
natuerlikens fan de haadpersoanen sprekke in breed publyk oan. In spannend 
boek, dêr't in protte yn bart. Boeiend fan begjin oant ein.  

En 2 boeken die plak fine op SKYLGE: 
 

Wilco Berga: ‘EILANDOCHTERS’. 

Yn ’e simmer fan 1991 wurdt yn ’e 
dunen fan Skylge in achttjinjierrige 
jonge dea fûn. Al gau wurdt dúdlik 
dat der geweld yn ’t spul wie. Mar fan 
de dieder gjin spoar.  
Tsien jier letter stiet Arend Boomsma, 
destiids freon fan de jonge, en no 
wenjend yn Spanje, foar in dilemma. Syn heit, oannimmer op it eilân, is ûnfer-
wachts stoarn. Probleem is dat er de man al tsien jier net mear sjoen hat – net 
sûnder reden – wylst er ek nochris bedrige wurdt troch de eardere, geweld-
diedige partner fan syn Baskyske freondin. Dochs begjint er oan de reis wer-
om, sawol yn letterlike as figuerlike sin. Dat jildt ek foar twa fan syn susters, 
dy’t op Malta en yn Frankryk wenje. Eindoel is de begraffenis op it eilân, mei 
harren mem en noch twa susters. 

Klaske Hiemstra: ‘RETOER SKYLGE’. 

Brecht is in frou fan om en by de fjirtich jier. Hja is manysk-depressyf. Har 
kwaal hat in grutte ynfloed op har dwaan en litten en behearsket har hiele 
libbenspatroan. Dat wurdt allinne mar slimmer as se beslút om de medisinen 
stean te litten. Har houlik mei Karel rint op 'e non. Brecht krijt aloan mear lêst 
fan stimmen dêr't ek alternative genêzers har net fan ôfhelpe kinne. Op in 
stuit begjint se de waanbylden en twingende advizen fan de stimmen wol nijs-
gjirrich te finen en op te folgjen by har deistige bezichheden. Yn stee fan har-
sels helpe te litten wol se oaren helpe, op in twangmjittige wize. Sa kloppet se 
ek by in dûmny oan. Dy advisearret Brecht om der earst mar ris in wykein op 
út te gean. Hja boekt fuortdaliks in retoer Skylge. Dêr wol se dan tagelyk mar 
in nije grutte leafde oan de heak slaan. 

Op te heljen op Saerdam 143 

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

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


Ut de ITENSIDERIJ.  
 

Dokkumer beantsjebrij. 

(de beanne moatte in nacht yn ’e 

weak, dat, begjin op ’e tiid mei jo 

tariedings) 

 

 Yngrediïnten: 

 500 gram brune beanne (net út blik);  

 1½ liter wetter  

 prei, sipels, bleekselderij, laurierbledsjes ; 

 2 ytleppels tomatesmots;  

 300 gram rikke spek (dobbelstientsjes) sâlt, piper; 

  ’n bytsje flearbeiewyn of reade wyn;  

 2 stikjes bôle. 

  

It klearmeitsjen:  

 De beanne in nacht yn ’e weak sette.  

 Dan de beanne siede.  

 De bleekselderij, de prei en sipels snije en yn wat bûter brún bakke.  

 It brúnbakte mingsel by de beanne dwaan, mei de laurierbledsjes en 

de tomatesmots.  

 Dy brij gearsiede.  

 It mingsel souje en it wat op smaak meitsje mei it sâlt, piper en wyn. 

 Wylst de spekjes bakke.  

 De bôle yn lytse blokjes snije en goudbrún bakke.  

 It sop opskeppe, de spekjes en bôle apart opskeppe.  

Yt lekker,  hertlike groetnis, Yvonne Nederpel. 
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MINNE DEI  

FRYSKE SKATTEN YN IT GRIEN  
(In útstalling oer stinzeflora en states yn Fryslân)  
Elts foarjier is it wer in skitterend gesicht: die see fan moaie bloeiende 
stinzeplanten. Echt in kleurenpalet. Mar wat is de relaasje tusken stin-
zeflora en de states yn Fryslân. Hoe is dit ûntstien? En wat is der sa 
unyk oan? Fryske states transformearden troch de ieuwen hinne fan 
ferdigenjen fan toerstinzen oant states mei in moaie lusthôf. De states 
wiene fan Fryske adellike famyljes. De arsjitektuer en ynrjochting fan de 
states en die fan túnen en parken kaam tot útdrukking troch harren yn-
teresse yn wittenskip en kultuer. Troch nije wetjouwing, hege ûnderhâ-

Neat wat my hjoed goed slagje wol,  

‘k sit oeral yn betize.  

Want och, myn holle sit sa fol,  

ik fiel my in ferliezer. 

Sa rin ik hjir no bûtendoar,  

ik waai wer skjin fan binnen. 

In frisse noas, dat fielt al oars, 

it docht my goed, dat rinnen.  

Neat wat yn my in útwei fynt,  

’t sit fêst, it bliuwt mar sitten.  

Dy tinzen binne sa’t it skynt  

net maklik los te litten.  

Niiskrekt hie ik alhiel gjin moed,  

ik koe it nearne fine.  

No fiel ik my wer sterk en goed,  

de sinne kin wer skine!  

Neat wat ik noch betinke kin,  

ik lit my mar wat driuwe, 

’t Is krekt oft ik mysels net bin,  

ik kin it hast net leauwe.  

Beret pak ik de tried wer op,  

ik meitsje koarte metten.  

Net langer min, net langer slop,  

dy sleauwens is fergetten….  

Neat wat my hjoed út hannen komt, 

ik sit mar wat te sitten.  

Ik sil mar eins in eintsje om  

ik soe it oars net witte.  

 

Grietsje Kingma  

út Tûzen Dagen 
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Wa oars?  

Se binne oars, dat sjochst wol oan har klean.  
Se ite oars, dat kinst fan fierren wol rûke.  
Se dogge oars mei alles wat se brûke.  
Se prate oars, do kinst har net ferstean.  
 

Se hawwe inkeld noch har faai bestean  
en binn’ troch leed en lijen slim ferbûke.  
Hoe’t har ek bylden fan ’t ferline lûke,  
der is gjin wei om nei dy tiid te gean. 
  

Tink dy ris yn hoe ’t sokken har hjir fiele. 
 Se stjitte faak troch ûnbegryp de noas.  
Gastfrijens kinn’ se hjir mei nimmen diele; 
wat sy as earfol sjogge, is hjir loas.  
Mar moatte wy in oar dan net skewiele?  
En sa besjoen, binn’ sy of wy no oars?  

Atze Bosch 

Mûzen en studinten. 
Myn buorfrou, in alderaardichst minske fan sawat fyftich, kaam juster 
mei in moai ferhaal. Har dochter studearret yn Grins en wennet (sa’t 
dat giet mei dy jonge froulju) op harsels yn in studintewenning yn ’e 
stêd. Mei noch fjouwer famkes hâldt se ta yn in studintehûs en dat rêdt 
him knap. ”No ja”, seit buorfrou, ”net te krekt sjen, want it giet wol mei 
de Frânske slach. Wy hawwe ek jong west, is ’t net sa?!” Koartlyn is it 
hûs befolke mei in nije studinte. Sy wie 
der noch mar in blaumoandei, doe’t se 
seach dat der in mûs troch de gong rûn 
en der leine mûzekeutels op ’t oan-
rjocht. Net bêst fansels …..; wat no? 
Der moast rie skaft wurde. ”Us dochter 
pakt troch”, sei buorfrou, ”en sy frege 
my oft ik noch mûzefallen hie. De bist-

kes moasten mar goed útrûge wurde, sjoch, want foardat jo it witte is 
der in hiele koloanje”. Buorfrou stuts op ’e fyts nei it winkelsintrum en 
helle twa faltsjes. De stikjes tsiis moasten de froulju sels mar mei rêde. 
En nee: perfoarst gjin fergif, want dat soe in fierstente wrede dea wur-
de foar de mûskes. Dêr wienen se it wol oer iens!! De fallen gienen mei 
nei Grins en waarden troch de froulju mei ferdrach op it oanrjocht set. 
Sy hawwe earst noch danich harsenskrabbe oft mûzen leafhawwer bin-
ne fan âlde of jonge tsiis ….., mar it gie oan. Buorfrou hie noch wol sein: 
”Wit wêr’t jim oan begjinne, want as der in mûs yn ’e falle sit, moat er 
der ek út…..”. Dêr hoegde mem fansels net oer yn te sitten! De froulju 
soenen der wol mei rêde. In deade mûs docht ommers gjin kwea.  
Nei ien nacht wie ’t al raak: yn eltse falle in grouwe mûs en sa fêst as in 
hûs. De iene wie kroandea en waard (mei falle en al), ferpakt yn in âlde 
krante, begroeven yn it jiskefet. Mar ……. de oare mûs libbe noch. Syn 
earmoedich piipjen gie de froulju troch alles hinne. Net ien doarst troch 
te pakken en meitsje it bistke los. Harren rie te’n ein bedarren se útein-
lik op ’e fyts by de bisteklinyk. De feedokter konstatearre in brutsen 
nekke en in stikkene poat. Der wie gjin ferwin mear op en it mûze-
libben fûn in fredich ein troch in spuitsje.  
Buorfrou hat út goeder bêst it rekkentsje fan de bisteklinyk betelle. Stu-
dinten hawwe it ommers net sa rom! En de mûzepleach??  
In doaske mei fergif hat dêr foargoed in ein oan makke ….. 
Frou Hagema. 
 

Wiere wurden  
  Men kin net fan ’e grûn op ’e souder stappe. 
  Lyts yn ’t grut en grut yn ’t lyts. 
  Drank makket sterke mûlen en slappe skonken. 
  Troch in flater te finen, skerpje jo jo ferstân faak mear, as troch tsien 

goede fraachstikken op te lossen.  
 As in nije broek oan in âld wammes komt, dan skuorre de fitergatten 

út.  
 De loft is blau fan dagen.  
 Lit dyn goede dagen dy net ûntkomme. 


