
 

 

Jiergong 36 

Nûmer 4,  Jannewaris 2022 

 

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 



 
 

 Mei de kont kin men net tinke. Lokkich mar, want der binne al tefolle 
ûnfrisse tinzen. 

 Dy’t wei is, sit op it húske. 
 Dêr hat de bakker syn wiif troch jage. (wurdt sein fan in bôle mei gatten) 

 Dêr’t de froulju binne, betelje de manlju. 
 Gjin mâlder guod as froulju: men kin der net mei oerwei en men kin 

der net sûnder. 
 “Praat my net fan froulju”: sei Klaas, ”Se keakelje de hiele dei, mar 

aaien lizze …. Ho mar!” 

Ferfolch fan side 15. 

 

rûchburd jage oer it wetterlân  

ik hie mei 't skipke in plakje foar de winter socht  

se kaam ris mei in kuorfol aaien lâns  

en ik fûn by har wat ik sa lang al socht  

 

winterkjeld hie de wrâld mei wredens slein  

bûtendoar, dêr ware de kâlde dea  

mar yn 'e roef wie 't leafde sûnder ein  

by it waarme libben fan har lea  

 

it ôfskie wie sa wreed, sa swier  

yn de iere moarntiid fan in maaiedei  

se stie dêr lang, sa lyts en fier  

en ik liet har efter en ik naam har mei  
 

Tekst, gitaar & sang:  Bennie Huisman  / Wize: Lord Burgess  

Mandoline: Eric de Groot  / Opname:  Omrop Fryslân  
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NIJS FAN DE SEKRITE en IT FRYSK BOUN OM UTENS 

De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 1 maart 2022.  

AG en M- en Y-dei 26 maart 2022. 
Sneon 26 maart 2022 binne jimme wolkom 
op de Algemiene Gearkomste en de Moe-
tings - en Ynspiraasjemiddei fan it Frysk Boun 
om Utens yn Zalencentrum 'De Brug', Dunant-
laan 1, 2011 CA Reeuwijk. Krite Boadegraven, 
de gastkrite,  fiert dan it 75-jierrich bestean. 

 
Sneon 16 septimber 2023  

100 jierrich Jubileum 
It Frysk Boun om Utens. 

De jubileumkommisje fan it Boun wurket fierder oan de 
betinking 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  

 
Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:  

 
 

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

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

Skriuwer: Luit 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 skriuwer 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: 9 april 2022. 

50- en 45-jierrich bestean fan resp.  
Fryske krite Sékrite en Frysk sjongkoar. 
 

Us krite hie yn 2021 50 jier bestien en ús sjongkoar 45 jier. Dat wolle 
wy, as de koroanakrisis it no talit, graach mei jimme fiere op 9 april 
2022. It bestjoer, dat tsjintwurdich gearkomsten hat fia de kompjûter, 
hat drok dwaande west mei it neitinken oer en ûndersykjen fan de 
mooglikheden fan dit jubileum. Wy hawwe der in middeisprogramma 
fan makke, sadat leden dy’t der gjin nocht mear oan ha om op jûntiid 
op ‘e dyk te wêzen, dan ek meidwaan kinne.  

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, 

Sa as jimme yn de Nijsbrief al lêze koene, is it beslút nommen om de Nijjiers-
gearkomste (Nijjiersbesite) net troch gean te litten. Dat is yn oerlis gien mei it 
Iendeisbestjoer. Foar wa net wit wat it Iendeisbestjoer is: dat is in bestjoer 
ûnder foarsitterskip fan Yvonne Nederpel, dy’t foar de krite de Nijjiersbesite 
organisearret. Dit is al in gebrûk, sa lang as ik lid bin fan de krite. Mar de 
foarsizzing yn de earste wike fan jannewaris wie sa, dat it oantal besmettingen 
en dêrmei mooglik ek it oantal minsken dat opnommen wurde moat yn it 
sikehûs, de wiken dêrnei wer flink omheech gean soene. Dêrtroch wie it wol 
seker dat de maatregels dy't it regear earder nommen hie, net feroarje sille yn 
jannewaris. Wy soenen, sa jimme lêzen ha yn it lêste kritekrantsje, op de mid-
dei fan de Nijjiersbesite in Fryske-krite-kwis dwaan û.l.f. Gerrita Onrust-Otten. 
Mooglik dat wy letter yn't jier sa'n middei of jûn mei de Fryske-krite-kwis noch 
hâlde kinne. 

As jo de kranten en deskundigen leauwe meie, dan is dizze fariant folle besmet-
liker, mar wurde jo der folle minder swier siik fan. Dat is yn elts gefal in gelok 
by in ûngelok. 

Sa ik ek al yn de nijsbrief fan jannewaris setten ha, is it trochgean fan ús krite-
jûn op 26 febrewaris noch net wis. As der yn de kommende wiken wer romte 
komt om it wol troch gean te litten, dan stjoer ik jimme dêr noch in Nijsbrief 
oer. 

Yn it foarlizzende krantsje stiet wer in kuierferhaal fan Eabele, in ferhaal oer 
Geart mei syn 45-km-weintsje, in twatal lieten mei besckriuwing fan Bennie 
Húsman en sa as altyd fansels, de itensiderij en de boekehoeke. 

En grut nijs: wy hawwe, nei sawat in jier, wer in regearing. Dat soe ek ris tiid 
wurde, want der binne flinke knopen troch te hakjen. Fryslân sil de kommende 
fjouwer jier hurd feroarje, as it oan it nije Nederlânske regear leit. De nije 
Nederlânske minister fan ûnderwiis is in Fries. Auke Dennis Wiersma nimt Arie 
Slob syn plak as minister fan basis- en fuortset ûnderwiis oer. De 34-jierrige 
Wiersma is hikke en tein yn Frjentsjer en wennet op ‘t heden mei wiif en bern 
yn Utert. Der is ek in Fryske steatssekretaris yn it kabinet kommen. Aukje de 
Vries út Ljouwert is steatssekretaris op it ministearje fan finânsjes wurden, 
dêr’t se har mei taslaggen en dûane dwaande hâldt. Hja sil ûnder oaren foar in 
goed ferfolch op de taslagge-affêre soargje moatte.   

Der komt in nije spoarline, dy’t fan Amsterdam fia it Hearrenfean en Drachten 

 yim', doe populêr troch de fertolking fan Rika Zarai. Dêrtroch koenen sy syn 
liet op de kursus fuortendaliks mei-inoar sjonge.  
Doe't hy wat letter mei syn eigen lietsjes begûn op te treden, hat hy der sels in 
wize by makke. It liet beskriuwt in dei op it wetter en it slotkûplet is ynspi-
rearre troch in liet fan de Grouster dichter Eeltsje Halbertsma: It marke, mei 
de begjinrigels:  
It wie op in simmerjûn, it sintsje stoe op 'e grûn...  
Wo heal yn 'e dauwe wei, krekt oft it yn 't wetter lei 

Doe krige hy de smaak te pakken en sylde der stadichjes de Fryske Literatuer 
en de Frysktalige sjongerswrâld yn. Hy krige in pear kear in gedicht en in fer-
haal bekroand en syn earste lietsjes waarden by Omrop Fryslân opnommen. It 
earste wie in 'cover'.  It begûn mei in lietsje fan Harry Bellafonte dat hy moai 
fûn: Jamaica farewell.  
Dêr woe der wol in Fryske ferzy fan meitsje. Earst it refrein. Dat hie as lêste 
rigel: ..had to leave a little girl in Kingston Town... Dy stêd waard in doarp mei 
itselde ritme: '...Aldegea'. It tema fan it achterlitten fan 'in leafde' wurke hy 
wat oars út mar mei troch de wize, waard it al gau ien fan syn bekendste liets-
jes. Hy spile doe ek noch gitaar - frijwat 'ûnfertsjinstlik' - en in befreone man-
dolinespiler joech der in sfearke oan. It lietsje krige as titel: It swalkerslietsje, 
mar wurdt ek faak neamd: De lytse boerefaam fan Aldegea... (by optredens 
song hy der dan nei de slotrigel noch gau even achteroan: ..Wymbritseradiel..)  
Letter kaam der in Nederlânske oersetting, in oare wize, in oar arranzjemint 
en gie Aldegea op yn de grutste gemeente fan Fryslân. 

 

Swalkerslietsje  
 

as it maaitiidssintsje oer de greide rint  

de earste ljip wer yn 'e finne saait  

as rûnom it libben wer opnij begjint  

wurdt it lêste iis yn my ûntteid  

 

sa't it wyntsje waait, sa swalkje ik rûn  

en myn swalkersbloed hat noch de rêst net fûn  

mar der is in byld en dat ferlit my nea  

fan dy lytse boerefaam yn Aldegea (W.)  

 
Ferfolch op side 17 



nei Grins ta rint, sadat Hollanners makliker yn Fryslân en Grinslân komme kin-
ne en Grinzers en Friezen flugger yn ‘e Rânestêd. Dat stiet yn it regearakkoart 
fan Rutte IV. Mar ik tink net dat it harren yn 4 jier, eiglik mar tije jier, slagget 
om in spoarline fan Lelystêd nei Grins oan te lizzen. Ik ferwachtsje dat dat 
noch wol mear as tsien jier duorret. Fierder wol it regear folle mear huzebou 
yn Fryslân. Der moatte tsientûzenen wenten by komme, wêrûnder tydlike 
wenten foar studinten, asylsikers en gastarbeiders. Minsken meie harren bern 
aansen net langer belestingfrij jild skinke foar de oankeap fan in hûs. No meie 
bern noch in ton fan heit en mem krije sûnder dat se dêr belesting oer fer-
skuldige binne. It ûnteigenjen fan boeren liket fan ‘e baan. Yn it reagear-
akkoart stiet dat boeren net útkocht wurde sille. Fierder lûkt it regear in soad 
jild út om besteande wenten miljeufreonliker te meitsjen. Gaswinning op it 
Waad wurdt ôfboud, nije fergunnings wurde dêr net mear foar jûn. 

Mar wat heare wy no wer, yn Grinslân moat der wer mear gas út de grûn helle 
wurde. De minsken binne dêr net lokkich. As jo dêr wenje soene, mei al dy fer-
sakke húzen en allegearre skuorren yn de muorren, no dan soene jo dochs 
poerrazend wurde! Wy sille hoopje dat it nije regear der sa gau mooglik wurk 
fan meitsje sil om de minsken dêr de skea te fergoedzjen. 

No, ik lit it der sa mar wer by, ik soe sizze: bliuw sûn en hooplik oant gau!! 

   Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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Ut Wetterlân  - lieten fan Bennie Huisman. 

Fryslân, myn wetterlân is ien fan syn earste Frysktalige lietteksten. It Frysk hie 
der fan hûs út meikrigen, mar oant healwei de jierren '70 koe hy de taal net 
lêze en skriuwe. Dat feroare doe't de famylje fan syn twadde frou him oantru-
ne dy feardichheden mar ris te bemasterjen. Om't er al foar de klasse stie, 
keas hy doe fuort mar foar de Underwiisakte Frysk. Dat betsjutte ien kear 
wyks in jûn nei Snits, dêr't de kundige, ynbannige en fyn-humoristyske Jan de 
Jong de lessen fersoarge. Der gie in wrâld foar him iepen.  
It lêzen en skriuwen hie der himsels al gau eigen makke. Dêrneist waard hy 
ynfierd yn de Frysktalige literatuer. Oan it ein fan 'e lange lesjûn kaam gere-
geld it Frysk lieteboekje op tafel. De lietsjes dêrút koe hy meast wol út de 
'húslike kring', mar Roel Slofstra hie se ek 'op 'e plaat set' en dêrtroch makken 
se ek oars as earder ek diel út fan 'e publike romte. Doe tocht hy: wêrom   
skriuw ik sels net ris in liettekst?  
Dat die der oars al wol: hy wurke as muzyklearaar op in 'middelbere' skoalle 
en skreau musicals om mei in groep bern út te fieren. Yn it Nederlâns. No 
skreau hy syn earste Fryske liettekst, op in bekende wize: dy fan 'Yerushala-

Op 17 desimber 2021 

wiene Watze en Willy 

van der Werf 45 jier 

troud. Annie hat har-

ren in moaie fruitkoer 

brocht. Fanwege Willy 

har demintens koe sy 

spitigernôch der net 

by op de foto. 

Hjirby nochris fan her-

ten lokwinske mei it 

45-jierrich jubileum.  

Fryslân myn wetterlân. 

de marren tille fan 'e wille  
de wyn waait om 'e nocht  
de kimen oer it wetter trilje  
stil yn it fiere ljocht  
einen dynje op 'e weagen  
fûgels op 'e wyn  
sa komt my dan it byld foar eagen  
dêr't ik mysels yn fyn.  
 

Fryslân, myn wetterlân  
do hast altyd myn hert al hân  
do wiest it streamen  
fan myn dreamen  
do draachst myn wêzen oan  
 

de frachtboat, warring yn it wetter  
skoot stadich troch de mar  

 
 
in skomjend spoar en noch wat letter  
de rook fan tou en tar  
in fisker mimert op 'e weagen  
en eagt syn pylkje nei  
sa komt my dan it byld foar eagen  
in moaie simmerdei  
 

stil wurdt de mar, want wat ferweegde  
is mei de dei ferrûn  
de sinne sakket yn in spegel  
noeget in waarme jûn  
noch binne yn myn hert de weagen  
noch waait yn my de wyn  
sa komt my dan it byld foar eagen  
dêr 't ik mysels yn fyn  
 

Tekst, wize & útfiering:  Bennie Huisman  



binne hjir fêst hiel wat 

briedfûgels. Ik sjoch in 

pear âlde stobben wer’t in 

soad farske houtsnipels 

om hinne lizze. Wurk fan 

in spjucht. Wierskynlik de 

Swarte Spjucht, want dy 

hâldt hjir ta, wyt ik. Nei in 

kilometer strunen troch it 

moaie bosk kom ik yn 

Brongergea. Der stiet in 

grutte state. Pauwenburch 

is de namme. Neist it grutte hûs is in tsjerkhôf, kompleet mei in klokkestoel. 

Ek sjoch ik in grêfkelder. Mei grutte letters stiet te lêzen dat de famylje Van 

Limburch Stirum oan dizze stêd ferbûn is. In hiel âld geslacht fan greven en 

baronnen. Om 1250 hinne skreaun men al oer in Graaf Van Limburch. De he-

gerein fan Fryslân wenne graach yn dizze krite. Sy hawwe ek it bosk oanplan-

te. De lêste 3 km. giet it rjocht op Mildaam oan. Earst noch by bosk lâns en it 

lêste stik oer in sintelpaad tusken brede beamwallen. Ik krij myn nocht in 

bytsje. It begjint te reinen en ik haw in stive skonk oprûn. Kjeld troch de wiete 

fuotten. Mar nei 1 kilometer yn de rein bin ik by in droech bushokje. De bus is 

der ek al gau. As ik hast wer thús bin, yn it stasjon fan Lelystêd, is myn iene 

knibbel sa stiif dat ik muoite haw om it stasjon út te kommen. Myn famylje 

hat my dêr wei ophelle. It is dochs wer in gaadlike dei wurden, fyn ik. En ik wit 

no dat it tiid is om nije skuon te keapjen. 

Eabele v.d. Veen. 
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KRITEJÛNEN  

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.  

DATUM YNHALD 

26 febrewaris 2022 Kritejûn - toaniel yn tëater Posa ??? 

9 april 2022         Jubileumfeest op de middei by Boer Kok 

Wy meie de adressen fan de pearen dy’t harren troudei fiere, net yn it boek-
je sette, mar as jimme de jubilearende  pearen in kaartsje stjoere wolle, as 
wat oars , dan kinne jimme it adres freegje by Annie Noppers -  sjoch side 1. 

TA NEITINS. 
22 desimber 2021 is, yn âldens fan 87 jier, ús kritelid Frou Lautenbach 

(Wipkje)  ferstoarn. Der is yn besletten kring ôfskie fan har nommen. Henk en 

Wipkje wiene yn 2021 64 jier troud. Frou Lautenbach hat jierrenlang lid west 

fan it sjongkoar. Sy wie ien fan de âldste leden. As iennige fan it koar waard sy 

mei “frou Lautenbach” oansprutsen, de oare le-

den mei harren foarnammen. Jierrenlang song se 

entûsjast har altpartij. Se waard altyd trou troch 

har man Henk brocht, op it lêst mei har rollator 

mar se bleaf kommen. Sy hie in grut gefoel foar 

humor en koe dan ek daverjend laitsje, ek op de 

mominten dat it laitsjen better wat sêfter koe. 

It bestjoer fan de krite winsket Henk, de bern en 

pake- en beppe-sizzers in protte sterkte ta om dit 

ferlies te dragen. 

Tsjerkhôf mei Klokkestoel by state Pauwenburch 

It bestjoer fan de krite wol graach Eabele tige tank sizze foar syn moaie reis-

ferhalen fan syn kuierjen oer it Jabikspaad. Sa snuve wy oan de iene kant 

saken op fan de natuer en oan de oare kant fan de kultuer fan Fryslân. Wy 

hoopje dat hy yn de takomst noch in hiele protte kuierferhalen meitsje mei! 

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


UT DE BOEKEHOEKE 
 
 

Dizze kear trije boeken mei nijsgjirrige ferhalen út Ljouwert, 
Westerwierrum en it gebiet tusken Drachten en Bûtenst Fallaat. 
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ten. De feanarbeiders krigen gjin droech brea foar it swiere wurk dat sy dwaan 

moasten. Sy libben yn ûnminsklike omstânnichheden. Der ûntstie striid en 

rebûlje. Ik lês op in boerd oer Ymke Klaver en Domela Nieuwenhuis. Sy organi-

searren op meardere fronten de striid foar rjocht en rjochtfeardigens foar de 

minsken hjir. De Knipe spielet in grutte rol yn dat gehiel. Hûndert jier lyn wen-

ne hjir in keunstskilder dy’t hiel bekend wurden is. Dat is Jan Mankes. Syn skil-

derijen fyn ik prachtige peareltsjes fan de natuer en de minsken yn syn libben. 

Hy wie troud mei Anna Zernike. Dizze frou wie de earste froulike dûmny yn 

Nederlân. Yn de Menniste Tsjerke fan De Knipe. Ik sjoch it moai wytskildere 

tsjerkje yn de fjirte 

stean. De rûte bûcht 

wer ôf nei it suden ta. 

No kom ik op rêstige 

paden. De bosken fan 

Oranjewâld rin ik no 

temjitte. Earst is lofts 

fan my noch moai 

grien fjild. It falt my op 

dat it lân hjir noch sa 

leech leit. De strjitte 

giet oer yn in fytspaad. Op dat plak wurdt oandacht frege foar it Jabikspaad. 

Der stiet in grutte stiennen plakette wêrop de hiele rûte oanjûn is. En der neist 

is in apelbeam oanplante. It ras fan de beam is de Jakopsapel. Moai betocht. It 

kuiert hjir bêst, mar ik krij lêst fan kâlde fuotten. Wiete sokken troch in lekke 

skoech. De soal lit los. Ik kom ek lâns it bekende museum Belvedêre. Tusken 

wetterpartijen en midden yn de romte stiet it dêr. It foarmet ien gehiel mei 

Oranjestein, de State wer’t de Fryske Nassau’s simmers wennen. Der leit in nij 

park tusken beide gebouwen. Ik doch my gjin tiid om dêr wat om my hinne te 

sjen. Efkes fierder bin ik by de boskrâne. In smel fytspaadsje lâns in brede    

sleat foarmet de skieding. Op it wetter yn de feart driuwe grutte plakkaten fan 

in úthiemske wetterplant. De Grote Waternavel. De Fryske namme moat noch 

betocht wurde. Dizze woekerplant is in probleem oan it meitsjen foar it 

wetterskip. Foar ik it bosk yn kin, haw ik noch in besteklik praatsje mei in âlder 

echtpear. Dat giet sa mar as’t in kuier makkest. It bosk is al âld. Yn it foarjier 

Stiennen plakette fan de rûte fan it Jabikspaad 

Joop Boomsma: Ien foar de wraak. 128 blz. 

Ien foar de wraak, de debútroman fan Joop 
Boomsma, is de eerste psychologyske mis-
diedroman yn de moderne Fryske literatuer. 
In misdiedroman dy't Piter Terpstra doedes-
tiids op slach werkende as 'de bêste' yn syn 
soarte. Yn it begjin fan de maitiidsfakânsje 
wurdt yn de Ljouwerter MAVO it lyk fûn fan 
learaar Arnold Hagen. As it plysjeûndersyk nei 
in skoftsje liket te mislearjen giet freon en 
kollega Jaap Dykstra sels op ûndersyk ût. Hy 
pakt de tried op dy't de offisjele ynstânsjes 
neffens him slûpe litten hawwe. Mar hy krijt 
al gau yn 'e rekken dat sok speurderswurk net 

 

Sjoerd Bottema: It fertriet fan dokter 
Kildare: ferhalen út Westerwierrum. 152 blz. 

Romke Kylstra libbet yn en mei alter ego’s; 
dokter Kildare is dêr ien fan. Syn berteplak is 
Westerwierrum, it doarp dat yn alle ferhalen 
as dekôr tsjinnet. Dêr is ek syn fertriet berne. 
En dêr giet it fansels oer: fertriet, frustraasje 
en dat soarte saken. Wêr soe in boek oars oer 

 



sluten fyn ik. Ek is it lân hjir hiel sompich. Op inkelde plakken is it sa wiet dat 

der Elzebroekbosk kommen is. De sleatten hawwe in iepen ferbining mei de 

feart in eintsje fierderop. Der is hjir fan alles te sjen. Op it fytspaad moat ik 

útsjen foar skoalbern dy’t de hiele breedte yn beslach nimme wolle. Ien kear 

skrikke sy as ik net op tiid romte meitsje. Ik begryp it wol, want wy fytsten ear-

tiids ek wol sa. De huzen krije hjir no glêsfezelkabel foar it ynternet sjoch ik. In 

fuortfarrend bedriuw is dwaande om de kabel sûnder te graven yn de grûn te 

krijen. Men spuitet de kabel ûnder hegedruk mei wetter troch de boaiem. Hiel 

nijsgjirrich. Nei in 

pear kilometer bin ik 

by it fiadukt fan de 

autodyk de A7. Dêr 

foarby begjint, fyn ik, 

de stêd Hearenfean. 

Of “it Fean”, sa’t de 

Friezen sizze. Dúdlik 

is te sjen dat it plak in 

feankoloanje is. In ka-

naal mei oan beide 

kanten lintbebou-

wing. Alles is rjocht, 

en âld en nij stiet  

trochinoar hinne. De sintrale lizzing fan Hearenfean, mei grutte autodiken nei 

noard, east, súd en west bringt in soad warberens mei. En dat sil allinnich mar 

mear wurde, tink ik. De hearen fan de namme fan Hearenfean binne bekend. 

Dat wienen der trije, dy’t yn de fjirtjinde iuw in Compagnie oprjochte ha foar 

turfwinning yn dit part fan Fryslân. Yn it sintrum kamen ea de Hearesleat en 

de Skoatterlânske Compagnonsfeart byinoar. Dat is it plak wer’t myn paad nei 

it easten giet, yn de rjochting fan De Knipe. 'It Mear' hjit de wei dy’t no leit op 

it plak wer’t de dimpte Compagnonsfeart wie. Foarby De Knipe is de feart der 

noch wol. Oant de grutte dyk ta hat de omjouwing in rommelich stêds ka-

rakter, fyn ik. Oan de oare kant fan de autodyk A31 wurdt it lânliker en kom ik 

al gau oan yn De Knipe. Bysûndere namme dochs. Hoe is dy ûntstien? Troch 

de ferfeaning ûntstienen grutte tsjinstellings tusken de minsken yn dizze kri-
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Dizze boeken kostje mar € 2,50 it stik. 
Mar der binne noch folle mear moaie boeken by ús: healsliten mar ek 
genôch as nij! 

Jo binne wolkom, ek om ris lekker te “sneupen”, op Saerdam 143. Luit 
Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 0320-412444. Hearenfean 

Rink van der Velde: De nacht fan Belse 
Madam. 167 blz.  

Yn 1832 komt Kees Remmelts werom fan 
de Tsiendaagse Fjildtocht mei Julia, in moai 
jong frommeske. Yn Smelle Ie krijt se de 
namme Belse Madam. In lytse tweintich jier 
letter stjert se ûnder heimsinnige omstan-
nichheden tidens in ferskriklik needwaar. 
Teade Wagenaar, in âlde maat fan Kees, 
sjocht yn in fisioen dat syn freon mandélich 
is oan har dea. Der binne wol mear minsken 
yn de gritenij dy't de eigensinnige Kees 
Remmelts ôfstraffe wolle. Mar bewizen 

 

WREDE REDENS  

Troch it fleis yn myn winterjas snijt 
in seine fan heil en snie. 
Under de swipe fan 'e wyn 
jei ik mysels op, 
in martler yn ekstaze 
beferzen op 'e drompel fan 'e dea. 
Mar myn redens slaan werom en fykje 
de mystyk fan har identiteit 
yn 'e kreakjende mar, de bearende wyn, 
en ik lis mysels op it harspit 
fan myn sin, en doch slaggen 

dy't de seine fan myn lichem skerpje, 
ik smyt myn krûme rêch yn 'e wyn. 
 

Rider of lider 
meitsje liif en sin. 

 

Ik smyt de angel fan myn wil nei de ein 
en skein de tuskentiid: 
in oar minske sylt oer it iis. 

 

Eric Hoekstra 
út: Snie & Iis  

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


Ut de ITENSIDERIJ.  
 

 

Potiten reade koal. 

In maklik, lekker en wier winters gerjocht. 

 

Yngrediïnten foar 4 persoanen: 

 450 gr reade koal mei apel 

(djipfries of sels sean); 

 250 gr gehak; 

 1 kilo ierappels; 

 Kerry; 

 Sâlt en piper; 

 Knyflok(poeier); 

 Bûter of margarine 

 

Tameitsjen: 

Skyl de ierappels, sied se gear en meitsje der, mei in scheutsje molke en in 

klontsje bûter, in smeudige puree fan. 

Unttei ûnderwilens de reade koal op in net te heech pitsje of waarmje de al 

seane reade koal op en jit it goed ôf. 

Ferwaarmje de ûne foar op 180°. 

Bried it gehak mei (in soad) kerry, in bytsje sâlt en piper, en knyflok(poeier) 

nei smaak. 

Fet in uneskaal yn en doch dêr efter inoar de helte fan de ierappelpuree, de 

reade koal, it gehak en de rest fan de ierappelpuree yn, strui der panearmoal 

oer en lis der ferspraat in pear lytse blokjes bûter op. Ferwaarmje de skaal in 

heal oere yn it midden fan de ûne op 180°. 
 

Yt lekker,  hertlike groetnis, Yvonne Nederpel. 
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Jabikspaad - Kuier op 26 oktober: Haskerdiken nei Mildaam 
 

In pear moanne nei de reis troch Akkrum en Aldeboarn, haw ik wer kuiere op 

it Jabikspaad. Op 26 oktober: de hjerst is begûn. It is wat tsjuster waar en sa 

no en dan reint it in bytsje. Twa kilometer noardlik van Nijbrêge oan de Has-

kerdiken bin ik út de bus stapt. Troch de frisse wyn is it yn it keale fjild earst 

wol efkes wennen. Mar al gau bin ik waarm en rint it noflik. It paad leit njon-

ken de drokke A31. It is net mear stil om my hinne. Nei in tiidsje rinnen, bin ik 

oankaam by de brêge oer de Ringfeart fan feanpolder de Deelen. Der kin ik in 

sydpaadsje yn dat giet nei de Kapelle fan Stobbegea. It tsjerkje stiet hielendal 

op it ein fan it paad. Middenyn de greiden. It strjitsje rint efterlâns it hiem fan 

twa âlde boerepleatsen en it paad is smoarch. Oangeande dit tsjerkje giet in 

ferhaal oer in muonts. Syn namme is Dodo van Hasca. Hy libbe hjir 900 jier lyn 

as in heremiet yn in lyts kapeltsje. Hy kaam fan kleaster Mariengaard by Hal-

lum. Dizze man hat der foar ivere om de ‘bloedwraak’ yn de kontreien fan 

Fryslân te beëinigjen. 

De tsjerke mei it hôf 

der omhinne, stiet op 

it sté fan it kapeltsje 

fan Dodo. It tsjerkhôf 

is kreas ûnderhâlden 

en wurd sa te sjen 

noch gauris brûkt. In 

bysûnder plakje fyn 

ik dit. Der komt in 

buike oan, dus earst 

mar wat skûlje en in 

bakje kofje drinke. 

As it wer opklearet 

set ik wer ôf. Oer de brêge en fierder lâns in smelle dyk oant wer’t mear be-

wenning komt. It plaknammeboerd is Haskerdiken. Alles komt hjir by-inoar. 

Wenjen, autodyk, farwetter, spoar en bedriuwsterreinen. Tusken de huzen en 

de nije grutte autodyk is, wer’t de âlde wei wie, in strook bosk oanplante. Oan 

de oare kant fan de huzen is de brede Hearesleat. De minsken wenje hjir op-

Haskerdiken 
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Easy Rider (ferhaal). 
 

Sûnt Geart in 45-km-weintsje oanskaft 
hie, lei de wrâld foar him iepen. Der is 
neat mis mei him, mar om it echte 
rydbewiis te heljen wie foar Geart 
justjes in brêge te fier. Nei 265 lessen 
en nei alve kear eksamen en likefolle 
kearen sakjen, lei er de holle yn ’e 
skurte. Neffens Tom, Geart syn 
sweager, hie er foar it jild dat er 
deroan spandearre hie, wol in slach 
om ’e wrâld meitsje kinnen en ek wol werom. Mar Geart wie fan betinken dat 
it foar him in moaie ferdivedaasje west hie en dat er yn dy twa jier mear 
kilometers makke hie as de priveesjauffeur fan Willem Alexander. No koe er 
yn syn moai metallyk-blau autootsje oeral hinne stowe. Easy Rider stiet der, 
foar en efter, op it nûmerboerd. 

Justermoarn wie ik efterhûs dwaande om de lêste rommel fan de ferbouwing 
wat op te rêden. En ynienen stapte Geart om ’e hoeke fan it hûs. Earm yn ’e 
mitella en oan it kin ta yn in neklace. 

“Wat no jonge?” frege ik ferheard. Geart die syn ferhaal. Hy hie tongersdei in 
dei nei syn suster yn Stienwyk west en nei it jûnsbrochje wie er wer op hûs ta 
riden. Mar kaartlêzen hat nea syn sterkste punt west en om it koart te hâlden: 
nei fjouwer oeren omswalkjen stie er jûns om alve oere yn it sintrum fan 
Reahústerheide, en dat leit like fier fan Nije Leie ôf as Grins fan Ljouwert. 
Geart wie dermei oan. En doe makke er syn earste krúsjale flater. Midden yn 
’e buorren, by in tsjerke, hong in groepke jongfolk wat om. Geart tocht, efkes 
de wei freegje, en stapte út. Hy rûn op it groepke ôf en soe fan wâl stekke. 
“Hee, Verstappen”, sei in lang opslûpen fanke, “mei ’k in hantekening?” De 
rest lake. Geart lake ek mar wat mei. Hy frege oft se him ek fertelle koene, 
hokker kant as er út moast om rjochting Dokkum te kommen. 

“Jawol”, gniisde in keale holle, folpript mei piercings, “by Francorchamps 
rjochtút, dan op Monza oan en by Silverstone mar werris nei de wei freegje.” 

In pear fan dy jongelju wiene stadichoan nei Geart syn racemeunster ta 
dangele. Hie Geart no mar wat mear fan de kultuer fan de hjoeddeiske jeugd 
ôfwitten, dan hie er miskien de situaasje better nei syn hân sette kinnen. Mar 

sosjale feardigens wie syn sterkste kant net. Hy begûn him op te winen en dat 
wurke by it jongfolk as in reade lape op in Spaanske bolle. 

Efternei kin men jin ôffreegje oft it wol sa ferstannich wie fan Geart om yn dy 
broeierige sfear yn syn bolide te stappen, mar wat wit in goede siel as Geart, 
dy’t altiten op ’e tiid de hier betellet en eltse woansdeitejûn om healwei 
tsienen de grize kontener bûten set, no fan de libbenskultuer fan de 
hjoeddeiske Facebook- en Twitter-generaasje ôf? Neat dochs? En sa makke er 
syn twadde flater. Geart stapte breinroer yn syn 45-km-weintsje. 

En as wie it organisearre, ynienen stiene der wol tolve opslûpen pubers om it 
weintsje hinne. Se treauwen it autootsje mei Geart deryn stilswijend nei de 
hoeke fan it plein dêr’t de muzyktinte stie. Men koe oan de meneuvels fan 
Geart sjen dat er noch besocht hie om de doar iepen te krijen en nei bûten te 
kommen, mar dat slagge net. Se wiene mei te folle. 

En doe hawwe se it hiele spul minskemachtich omheech tild en op de 
betonnen flier fan de muzyktinte kipere. It spul kaam op ’e kop telâne en 
dêrtroch rekke Geart sa frjemd bekneld, dat hy koe gjin kant út. Hy hat noch 
in protte lok hân dat de bestjoerder fan de betide Arrivabus fan moarns fiif 
oere it swikje lizzen seach. 

Dy hat daliks alarm slein, en de plysje hat Geart út syn benearjende posysje 
befrijd. In gemeente-auto mei in kraantsje hat it weintsje wer op syn fjouwer 
bantsjes set. It wie swier skansearre. Geart waard nei in besite oan de 
pleatslike dokter, dy’t it dúdlik net noaske dat er sa betiid fan ’t bêd belle 
waard, troch in taksi nei hûs brocht. De oare deis stie it hiele trelit yn ’e 
krante. Neffens Geart hie de plysje it foarfal heech opnommen en wiene se 
fanatyk op syk nei de dieders. 

Ik hie mei him te dwaan en eamele wat oer dy rotjeugd fan hjoed-de-dei, mar 
Geart naam alles nochal rêstich op. Hy hie al wer in nij weintsje útsocht en dat 
soe nije wike al wer by him thúsbrocht wurde. 

In wike letter stoode Geart yn syn nij autoke by ús foar hûs lâns. Hy toetere en 
seach like grutsk as in jonkje fan seis yn syn traapkarre. Metalyk-blau wie net 
mear te krijen. It weintsje wie no Ferarri-read. En hy komt no net fierder as 
Stiens of Dokkum. Dat hat er syn broer en suster tasizze moatten. Mei twa 
fingers yn ’e loft hat er dat plechtich dien. Hiel ferstannich fan Geart. Op ’e 
nûmerbuorden stiet no Geardy up go. 

Inne Bilker (út it NIJS). 


