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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 



Stipers dy’t bydroegen hawwe oan de prizetafel 
foar ús ferlotting : 
 

 PLUS Postma - Botter; 

 VALENTIJN Kunstnijverheid - Waagpassage; 

 BOONSTRA Schoen– en sleutelservice; 

 VAN LOOY -  Groente en fruit de luxe; 

 DE EKOLANDER - Natuurvoedingswinkel  

 adpé VINTAGE and MORE / Woonservice; 

 The READ SHOP - Lelycenter 

 JAMIN -  De Promesse; 

 Brownies en Downies - De Promesse 
 

Hertlik tank foar jimme meiwurking! 

 

It bestjoer fan de Sé-
krite siket noch adver-

tearders/stipers. 
Wa fan jimme kin ús 
helpe oan stipers? 

Dit jubileumfeest is mei mooglik makke troch in 

flinke stipe fan it  

Prins Bernhard Kultuerfûns. 
 

Elk jier kollektearje in oan-

tal leden fan de krite foar 

dit fûns, de saneamde An-

jeraksje. In diel fan it op-

helle jild is foar it fûns en 

in diel dêrfan kriget de kri-

te. 
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Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:  
 

Foarsitter: Jan Bijkerk, Schoener 43 2, 8243 VZ Lelystêd til: 06-53766061  

e-mail: sekrite@janbijkerk.nl     

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

e-mail: luit.dijk@kpnmail.nl   

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

e-mail: ycm.nederpel@gmail.com  

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

e-mail: annie_evenhuis@hotmail.com   

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

e-mail: jantsje-meijer@live.nl 
 

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

Kosten: It lidmaatskip is  €15,= yn’t jier / stipers €10,= yn’t jier. Opsizze fan it lidmaat-
skip moat foar 1 septimber foarôfgeand oan it winterskoft by skriuwer Luit Dijk. 
 

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

Eareleden fan de krite: Albert Postma en Gerrit Kingma. 

2016 - 45-jierrich jubileum yn ‘De Cantine’ 
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FAN DE FOARSITTER.  
 

Bêste minsken, 
 

Tige wolkom op it jubileumfeest fan de Fryske krite Sékrite út Lelystêd. De kri-
te hat leden dy’t út de hiele Flevopolder komme en sels der bûten. 

Foar jimme leit it jubileumboekje ta gelegenheid fan it 50-jierrich bestean fan 
de krite en tagelyk it 45-jierrich bestean fan it sjongkoar. Dit feest soenen wy 
earst yn 2021 fiere, want de krite hat op 25 novimber 2021 50 jier bestien. Mar 
de koaronakrisis hat ús twongen om it út te stellen nei hjoed, 9 april 2022. 

It is wer efkes wennen om mei safolle minsken by inoar te kommen, dat binne 
wy de lêste twa jier net wûn west. No, wy binne bliid dat jimme yn grutte oan-
tallen der by binne. Wy hawwe probearre om hjoed in moai programma foar 
jimme yn mekoar te setten. Gryt Wiersma en Piter Wilkens hawwe der tige 
nocht oan om jimme fannemiddei te fermeitsjen. En dat bart yn de stêdsbuor-
kerij fan BOERKOK. BOERKOK is iepen foar selskippen, festiviteiten en manifes-
taasjes mei in lokaal karakter, fersoarger fan iten en drinken, allinne fan eigen 
grûn. Sy hawwe in restaurant, dêr't lokaal iten ree makke wurdt foar de lokale 
omjouwing. Boerkok hat in lokaal Flevolânsk gesicht mei in eigen identiteit. It 
iten wurdt poer op smaak makke mei lokale yngrediïnten. Dit seizoen hat 
Boerkok gjin eigen gewaaksen. Buorrenboeren, dêr makket Boerkok gebrûk 
fan, grûnstoffen mei noed en soarch teeld troch kollegaboeren, de buorlju út 
de neiste omkriten. Boerkok stiet mei de poaten yn de klaai en siede mei siel 
en silligens, sy litte ús de smaak fan Flevolân priuwe. Mei respekt foar de om-
jouwing en wurdearring foar buorrenboeren, biedt Boerkok elk in gelegenheid. 
Tegearre wurkje sy oan in smaakfol Flevolân, harren eigen provinsje yn de 
haadrol. 

Foar it jubileumfeest, ynklusyf it iten, is it yntreejild € 12,50 foar elkenien. Dat 
wy dizze yntree leech hâlde kinne, komt troch de meiwurking fan ús stipers en 
troch de meiwurking fan it Prins Berhard Kultuerfûns, dy’t ús wer tige goed 
stypje wol. De krite kollektearet elk jier foar dit Kultuerfûns, dat hjit dan de An-
jeraksje. In diel fan it ophelle jild is dan foar de krite en it oare diel is foar it 
Kultuerfûns. Op side 29 kinne jimme sjen wa’t ús stipe hat. 

Yn it foarlizzend boekje binne wy ús skiednis fan krite en sjongkoar yndûkt.  

No minsken, ik hoopje dat jimme in hiele moaie middei hawwe en dat wy as 
krite en sjongkoar noch hiel wat jierren foar jimme dwaande bliuwe meie. 

   Foarsitter Sékrite, Jan Bijkerk. 

  

2015 - Kryst-sjongmiddei 



PROGRAMMA FAN DE JUBILEUMDEI: 

Fanwege de koaroana-krisis hawwe wy ús te hâlden oan de algemiene 

foarskriften dy’t ús troch it regear oplein binne. Omdat wy by it skriu-

wen fan dit boekje noch net alle beheiningen witte, koene wy dat ek 

net hjir delsette. Mar wy tinke op dit stuit dat de QR-koade (fia de tele-

foan of útprinte op papier) noch wol nedich binne. 

Der wurdt yn elk gefal soarge foar foldwaande frisse loft. De seal is dêr 

op ynrjochte. 
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2014 - Meisjongspektakel 

2014  

Reiske sjongkoar 

en optreden by 

de Betinking fan 

de slach by Warns  

TIID  

13:30 - 14:00 oere 
Ynrinnen by BOERKOK mei kofje en tee 

en oranjekoeke. 

14:00 - 14:15 oere Wolkomstwurd foarsitter Sékrite. 

14:15 - 14:25 oere Praatsje foarsitter sjongkoar. 

14:25 - 14:35 oere Praatsje gastsprekker. 

14:45 - 15:45 oere 
Diel 1 fan de foarstelling fan Gryt Wiers-

ma en Piter Wilkens. 

15:45 - 16:15 oere Skoft mei kofje, tee en in hertlik hapke. 

16:15 - 17:15 oere 
Diel 2 fan de foarstelling fan Gryt Wiers-

ma en Piter Wilkens. 

17:15 - 17:30 oere Opsje: mei-inoar Fryske ferskes sjonge 

17:30 - 18:15 oere Boarrelje en in lyts hertlik hapke. 

18:15 - 19:15 oere  
Iten: Lokale lunsjgerjochten sa as BOER-

KOK it wûn is. 

19:30 oere Sluting 
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Wy binne de âlde argyfen mar ris bylâns west en kamen doe wol moaie 
stikjes tsjin út de kranten fan earttiids. 

 

Hjir ûnder in diel fan in kranteberjocht út de Friesland Post fan okto-
ber 1978: 
 

Op de bodem van de voormalige Zuiderzee. 
 

Levendige Fryske Krite doet het uitstekend in Lelystad. 
Hiernaast staan de regels uit een lied 
van de Fryske Krite te Lelystad, die de 
goed gekozen naam ‘Sékrite’ draagt. 
Het lied vertolkt de genegenheid voor 
het aan de zee ontrukte nieuwe woon- 
en werkgebied. Hetgeen ook spreekt 
in een andere versregel als: ‘Wy romje 
ús lokkich yn dit nije lân’. Maar dat 

alles mag dan geheel en al waar zijn, bij een ‘Fries om utens’ blijft het 
hart toch altijd trekken naar het heitelân. De Friese taal en cultuur blij-
ven dierbare zaken, ook al leef je tevreden op de bodem van de Zuider-
zee. 
De Sékrite is een van de twintig bij het ‘Frysk Boun om Utens’ aangeslo-
ten kriten. Er is ook nog ruim een tiental kriten om utens geen lid. De 
uit 1923 daterende overkoepelende bond, met als doelstelling ‘in-
standhouding van de Friese taal en kultuur’ is voor de aangesloten kri-
ten een belangrijke ruggensteun.  Er worden kaderweekeinden georga-
niseerd, vooral gericht op toneel. Het Boun is lid van het IFAT It Frysk 
Amateurtoneel) dat weer aangesloten is bij het NCA (Ned. Amateurto-
neel). Er wordt jaarlijks een ‘toanielkriich’ gehouden. Dit jaar werd ook, 
op 9 september in Zeist, weer een Friezendag georganiseerd, een dag 
waarop zoveel mogelijk ‘bûten-Friezen’ bij elkaar komen. 
Jongste. 
De nu zeven jaar bestaande Sékrite in Lelystad is niet de grootste krite 
om utens, maar ze is wel de jongste in de familie en heeft desondanks 
toch al een ledental van vierhonderd. Een belangrijke krite dus daar in 
dat Flevoland, waar ruim twintig jaar geleden de zee nog golfde en 

‘Hwert iens it wetter stie, 
de fisker netten hie, 
dêr leit nou Lelystêd. 
As taflechtsoard 
fan stêd en plattelân 
lûkt it nou minsken oan. 
Elts fielt him hjir gou thús 
krekt sa as ús’ 

<  2012 - THC Oostergoo fan Grou 

2013   ‘Klontsjes’ fan selskip Jonkerslân  > 

2013 - Pro Rege út Holwert mei ‘Gjin bern ha wolle, mar wol krije’ 

2013 - ‘Wiltsje fan 
Peazens 

2013 - Ald-foarsitter fan de 
krite Albert Postma kriget 

de Oarkonde en wurdt 
earelid 



twaalf jaar geleden nog niet eens huizen stonden. 
Een van de eerste bewoners van het toen eigenlijk nog niet eens be-
staande Lelystad, was een Fries, de heer O. Sijtsma. Toen er langzamer-
hand wat meer Friezen naar het nieuwe land kwamen, achtte hij de tijd 
rijp om er een Fryske krite te organiseren. Er werd op 25 november 
1971 een bijeenkomst gehouden waarin de voorlopig nog naamloze 
krite werd opgericht. Er waren direct al 34 leden en tot voorzitter werd 
toen gekozen de heer H. Schiere. De omslach (contributie) werd vastge-
steld op f 5,= per jaar, een gezin met kinderen beneden de 18 jaar, sa-
men f 10,=. 
Durf. 
De nieuw opgerichte krite beschikte direct ook al over een volksdans-
groep, waarvoor zich 17 leden opgaven en een toneelgroep van 12 per-
sonen. Er werd meteen ook maar besloten in januari een toneelgezel-
schap voor een Fryske jûn naar Lelystad te halen. De durf werd be-
loond, de avond werd een succes. Ze werd door 140 mensen bezocht 
en het Lelystadsblad wijdde er een lovend verslag met twee foto’s aan. 
Het blad schreef o.a.: ‘De voorstelling werd verzorgd in de Meerkoet 
door het Krite-toneelgezelschap uit Oldeboorn. Met het blijspel ‘De be-
kroonde eersteling’ kregen de acteurs en actrices de handen flink op 
elkaar. De grote opkomst is voor het bestuur van de Fryske Krite zeker 
aanleiding om door te gaan met het organiseren van Friese evenemen-
ten’. 
Wel nu, dat is dan ook ijverig gebeurd. Er is in die zeven bestaansjaren 
Fries toneel geweest uit Heerenveen, IJsbrechtum, Oldeboorn, Drach-
ten, Oudeschoot en Oudehaske, terwijl ook de eigen toneelgroep (met 
succes, ook blijkens de krantenverslagen) in de openbaarheid kwam 
met de stukken “Taeye Teye’, ‘It biologysk wonder’, ‘Der sit in luchtsje 
oan’, ‘In bern op ‘e noed’ en ‘De Frânske Kater’. Dan waren er de bin-
go’s, de verlotingen, de stoelendansen en niet te vergeten de optre-
dens van het inmiddels tot stand gekomen eigen zangkoor. Vorig jaar 
(1977) werd er zelfs, geheel met eigen krachten een revue opgevoerd. 
 

It oare diel fan dit kranteberjocht ha wy net fine kind. 
 

9 April 2022 Side 5  Side 24 9 April 2022 

Jiergong 36 JUBILEUMBLED SEKRITE April 2022 April 2022 JUBILEUMBLED SEKRITE Jiergong 36 

 

2012 -  Nijjierbesite ‘Op klompen troch Amearika’ 

2012 - Boatreiske fan it 

sjongkoar 
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It 10-jierrich bestean fan it sjongkoar fan de Sékrite yn 1986. 
Nei oanlieding fan it 10-jierrich bestean is yn it Meidielingeblêd fan de 
Sékrite yn 1987 it ûndersteande stikje skreaun troch de hear Jan Bos. 
 

‘Ferline jier bestie it koar 10 jier. It is oprjochte op 8 febrewaris 1976. 
Seis froulju binne al fanôf de oprjochting lid. Dit binne yn folchoarder 
fan nammen: Wytske Fransen, Klaske Gaastra, Fetsje Meijer, mefr. Syts-
ma, Pietsje Veenstra en Jitske Ypma. Foar dizze minsken nimme wy dan 
ek ús petsje ôf om salang al lid te wêzen fan itselde koar. Want, litte wy 
earlik wêze, der binne ek wol ris swierrichheden. Op de earste repetysje 
dy’t ûnderskreaune meimakke, wie der ek wat spul op it koar. Ien fan 
de bassen sette ôf mei it smoar yn. Ik tocht, dy sjogge wy nea wer. Mar 
wat tochten jo, de earstkommende repetysje wie it koar wer folslein. 
En my tinkt dat dat no krekt de krêft fan it koar oanjout, want it is folle 
makliker om de boel yn ‘e steek te litten nei in rúzje dan werom te kom-
men. By de oprjochters wiene ek mefr. Bangma, mefr. Veen, mefr. 
Zittema en de hear Kiers, mar dizze minsken binne yntusken ferhuze nei 
in oar plak. Dêrneist wiene yn it begjin ek lid: mefr. Visser, mefr. Jong-
man, mefr. De Boer, mefr. Bosma, de hear Jellema, de hear A. Postma 
en ek dhr. en mefr. Huizenga. 
Yn it begjin wie de lieding by mefr. De Vries, dy’t altyd in plezierige 
sfear wist te skeppen en tige goed it koar yn belangstelling te bringen. 
Yn 1977 gyng der in skriuwen nei radio Noard om dêr ris op te kommen. 
Ien fan de meiwurkers fan de radio kaam doe nei Lelystêd om polshich-
te te nimmen. Mar hoe’t it koar ek har bêst die, de bewuste fertsjint-
wurdiger wie net te oertsjûgjen. Hy moast doe ek wol sizze dat it ‘peil’ 
fan it koar net oan de ferwachting foldie. Nettsjinsteande wie it in aar-
dige ûnderbrekking. Mei mefr. De Vries (1976-1979) binne der noch 
oare lieders west. De hear Metz (1979-1983), de hear Sollie (1983-
1984), de hear Oosterling (1984-1985) en no dan mefr. Spruit . 
Utsein elke wike repetearje (de simmermoannen dogge wy dit net), hat 
it koar yn de rin fan de jierren hiel wat útfieringen jûn as harren mei-
wurking ferliend oan it iene as oare barren. Under oaren oan de polder-
sjongjûnen yn Dronten, Swifterbân, Biddinghúzen, Almere en Lelystêd. 
Ek hat it koar ris songen foar de Fryske Krite yn De Haach, yn in tsjerke 

2011 -  Optreden sjongkoar yn Seist 

2011 - it 40-jierrich jubileum fan de krite 



yn Hilversum en op de Fryske Heechteidagen yn Soest en Apeldoarn. 
Fierder op ús eigen kritejûnen mei de jierlikse útfieringen. Ek meie wy 
net ferjitte, de trije reveu’s dy’t it sjongkoar yn’e mande mei de toaniel-
ploech dien hat.’ 

J. Bos. 
Yn de rin fan de tiid binne de opfolgers elk al kommen en fuortgien: 
frou de Vries 1976-1979 , Aart Metz  1979-1982, Anne Solly 1982-1984, 
Harry Oosterling 1984-1985 as pianist Rie Spruit, Rie Spruit 1985-1987, 
Frou Brouwer 1987-1989 frou Glas as pianist, Sijke Glas  1990-2013, Do-
rothy Kemperink 2013-2014 en Jelma Wiegersma 2014 oant heden 
noch stees 
 

Undertusken binne fan de leden fan it earste oere noch 5 minsken oer, 
nammentlik: Wytske Fransen, Klaske Gaastra, Fetsje Meijer, Pietsje 
Veenstra en Jitske Ypma. 
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2011 - Nijjiersbesite 

2011  - Optreden Noordenbos en Co Sjogge jimme noch wa dit allegearre binne? 
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Kritekoar foar in optreden yn Seist 

Boppesteande foto’s: Kampearwykein 2009 -  fartocht troch de Weerribben 

2011 - Nijjiersbesite 
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Op  dizze side hawwe wy wat foto’s setten út it ferline. Mooglik dat jimme der 

noch oantinkens oan ha. 

Keninklike belangstelling foar it sjongkoar. 
Om’t, doe noch keningin Beatrix, op tiisdei 22 oktober 1992 in besite 
brocht oan Lelystêd, 
krige it koar ek in 
bysûndere belangstel-
ling fan har. Majesteit 
waard begelied troch 
de boargemaster en 
Kommissaris fan de 
Keninginne. Hja stapte 
resolút ôf op de 
kream, fersierd mei 
Fryske flagge en flach-
jes. Foaral de moaie 
jurken fan de froulju hie har belangstelling. Ek foel by har de (nei har 
famylje neamde) oranjekoeke der goed yn. Pytsje Veenstra waard noch 
foar de televyzjekamera’s helle. Koartsein, hiel Hollân koe fia it Jour-
naal yn de kunde komme mei it Fryske Sjongkoar út Lelystêd. 
 

It Stik ‘Napoleon’ It stik ‘Prins Ali’ 

1984 - it stik ’De Nije Bijrider’ It stik ‘Sorba de Griek’ 

2009 -  it stik ‘It hong yn de loft’ 1999 - Ite by de Galamadammen 
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Bysûndere optredens. 
Ut de mannich kearen dat it koar nei 
foaren kaam, wolle wy dochs efkes it 
meidwaan oan de polderkoaren sjong-
jûnen neame. Yn 1982 song it koar 
tegearre mei it koar fan Hilversum yn 
in bysûndere tsjerketsjinst op snein 14 
novimber 1982 yn de Johanneskerk yn 
Amersfoart. It is tige spitich dat dit 
moaie koar fan Hilversum belies jaan 
moast omt der gjin lieder mear wie. 
Oare hichtepunten út de ferskate op-
tredens binne sûnder mis, it sjongen 
op de Friesendei op 18 april 1998 yn 
Apeldoarn yn teater ‘Orpheus’ tidens 
it 75-jierrich bestean fan it Frysk Boun 
om Utens. Foar die tiid, fiif jier earder, 
wie it koar ek oanwêzich by de feest-
likheden fan it 70-jierrich bestean fan 
it Boun op 17 april 1993 yn de ‘Reehost’ yn Ede. Ek tidens de Kryst fer-
soarget it koar optredens yn fersoargings- en ferpleechtehuzen. Ek de 
tsjerketsjinsten, bygelyks yn Hurderwyk, Nij-Beets en De Tynje, meie wy 
net ferjitte. 
 

25-jierrich bestean Sékrite 
It 25-jierrich bestean fan de Sékrite waard fierd mei it foar it fuotljocht 
bringen fan in revue. Hjir dienen de toanielspilers, de skotsploech en it 
koar oan mei. Dit wie ien fan de hichtepunten en in hiel grut sukses! 
 

Koarrreiskes 
In goeie tradysje is it reiske fan it koar (eartiids diene ek noch de dûn-
sers mei), dat ien kear yn it jier hâlden wurdt. Faaks waard it sa regele 
dat der ûnderweis earne songen waard. Sadwaande binne wy al yn hiel 
wat provinsjes west. De lêste jierren is der noch in fenomeen bykom-
men: it kampearwykein fan it koar. Yn de lêste wike fan augustus as 

te sjen. In lyts wâldpykje oerseach de wrâld fan de klaaikluten. Noch yn 
dizze tiid wurd der ferskil makke tusken beide soarten fan Friezen. 
Troch skoalreiskes haw ik ek ûnferjitlike oantinkens oan Appelskea, 
Oranjewâld en Gaasterlân. Kuierjen op lange ôfstânskuierpaden is myn 
hobby wurden. Sa no en dan ien dei. Tusken Holwerd en Oldenzaal haw 
ik 400 kilometer oer de moaiste paden kuiere. "Men ziet het pas, als je 
het weet” sei Johan Cruijff. Troch myn kennis sjoch ik tink ek de bysûn-
dere dingen dy’t ik dan tsjinkom. Underweis ek in protte foto’s makke. 
Der binne hiel wat bysûnderheden te sjen.  Wat is der in protte te sjen. 
It gea fertelt sâ’n protte. Mei kuierjen hat men alle tiid om dy saken yn 
je op te nimmen. Dêrom rin ik sa graach troch Fryslân. 

Der is my faak frege werom sa’n Fries as ik yn Lelystêd wenjen bliuwe 
wol. As men jin sa Frysk fielt, dan wol men dochs yn Fryslân wenje? Wy, 
myn frou Tineke en ik, fiele ús hjir bêst te plak. Dat wy hjir al fyftich jier 
wenje, bewiist dat wol. Yn de Fryske Krite fyn ik Fryslân werom. It giet 
my foaral om de taal. Frysk is myn earste taal. Yn dizze taal kin in 
minske it bêste syn gefoel uterje. It gefoel dat ik haw by myn natuerbe-
libjen fiel ik soms ek by it sjongen yn it Sjongkoar. Yn de lieten giet it 
hiel faak oer Ljurken en Ljippen. De gesellige jûnen fan de Krite wer’t 
de Fryske kultuer oan bod 
komt, fielt soms ek as thúskom-
men. Dat fyn ik moai. De taal en 
de kultuer fan Fryslân libjend 
hâlde, fyn ik wichtich. De Sékri-
te spilet dêryn in grutte rol. 

Sékrite, fan herte lokwinske mei 
dit 50 jierrich bestean. En hoop-
lik noch in protte sûne jierren! 

Eabele van der Veen. 
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by bleaun. Sa hat de Syl foar my in bysûndere betsjutting krige. 
Feankleaster hat dat ek. Yn de simmerfakânsje, nei de ûngetiid, organi-
searre myn mem in fytsritsje foar de bern. Nei Feankleaster ta. In 
hichtepunt foar my. It grutste bosk wat ik ea sjoen hie. Alles yn dat bosk 
wie spannend. En in bytsje grizelich ek wol. Op in hichte midden yn it 
bosk stiet in lyts húske. Ast der troch in rútsje doarst te sjen, seachst 
him sitten. In mantsje. Dy stokâlde Heremiet. Hy wennet der noch seit 
men. It barde ek iens dat ik mei heit mei mocht nei de feemerke yn 
Ljouwert. Wy hiene 
gjin auto, dat wy 
moasten mei de bus 
reizgje. Underweis al 
mar nei bûten sjen. 
De bus kaam foarby 
de Grutte Wielen. 
Sâ’n grut wetter en 
sylboaten te sjen 
wie foar my suver it 
moaiste fan dy dei. 
De winters wiene yn 
myn bernejierren 
kâlder dan tsjintwur-
dich. Reedride koe hast elk jier wol in kear en as jonkje fan seis riid ik 
myn heit en mem al foarby op it kanaal nei de Westereen ta. Yn 1961 
wie der ek sterk iis. Mei in maatsje te riden nei Peazens en Moddergat. 
It teide in bytsje en it wie wat dampich waar. Oer de Swemmer en de 
Trekfeart nei Dokkum ta. En doe fierder oer it rivierke de Peazens op 
nei Moddergat. Dêr op de seedyk seach ik wer in ferskynsel dat yndruk 
op my makke. Boppe it lân hong in tsjokke damp en op it waad wie it 
helder waar. Teiende snie en wynstilte sil de oanlieding west ha. Allin-
nich op it lân lei snie. 

De krite noardlik fan Dokkum neamden wy de klaai. By de brêge oer de 
Ie by Raerd haw ik iens fernuvere nei de wide romten fan de klaai stien 

begjin septim-ber 
geane wy mei syn 
allen nei in boere-
kemping. Op in 
moai plakje earne 
yn Nederlân wur-
de de kerrevens 
en tinten delset-
ten. Sjonge dogge 
wy net safolle, 
mar prate en lait-
sje destemear.  
Dat is seker ek de 
bedoeling, dan 
hoege se op de 

repetysjejûnen net mear by te praten. Dat stie ek skreaun yn ien fan de 
oantekens. 
 

Kranteberjocht út 1976:  
 

Fries koor Lelystad viel op tijdens Polderkorenfestival. 
Zeven koren, met in totaal 302 zangers, zongen op vrijdagavond voor 
een wel erg uitgebreide en deskundige jury – namelijk voor elkaar – 
tijdens het Polderkorenfestival, dat in het theater van de Meerpaal 
werd gehouden. Op deze avond, georganiseerd door de Drontense ko-
ren, waren koren uit de gehele polder aanwezig. Een dergelijk festival is 
niet nieuw: ook in 1975 vond in Dronten zo’n gezamenlijke zangavond 
plaats en in de jaren daarvoor in Swifterbant en Biddinghuizen. In 1976 
was het de beurt aan Lelystad en het lag in de bedoeling, om het festi-
val daar te organiseren. De accommodatie hiervoor ontbrak toen ech-
ter nog. Vandaar dat enkele Drontense koren, met de overweging, dat 
zo’n ontmoetingsavond te waardevol was om zomaar verloren te laten 
gaan, het initiatief namen, om dit jaar maar weer in Dronten te gaan 
zingen. 
Van de zeer uitlopende koren, die de polder telt, was het opvallendste 
ongetwijfeld het Frysk Sjongkoar Sékrite uit Lelystad. Dit koor is voort-

1992: Reiske rûn it Markermeer mei skotsploech en sjongkoar 
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gekomen uit de Friese ‘krite’ in Lelystad. Deze Sékrite vergadert vier-
maal per jaar, waarbij sinds twee jaar een eigen zangkoor de vergade-
ringen komt opluisteren. Vrijdag was het eerste openbare optreden van 
dit koor: gestoken in beeldschone, zelfgemaakte Nieuw-Friese kos-
tuums, werden drie liederen ten gehore gebracht – uiteraard in het 
Fries. Het lied “Yn de iere moarn’ (In de vroege morgen) met muziek 
van Beethoven en het oude volkslied ‘De Terp’ werden gezongen in een 
bewerking van dirigente mevrouw De Vries, die zelf het laatste lied, 
‘Lelystad’ gecomponeerd had. Het was jammer dat dit koor in de Meer-
paal moest zingen: het theater is voor een groter koor al moeilijk te be-
zingen en voor een groep van 23 mensen, is het helemaal een zware 
taak. 

Ferhaaltsjes fan Albert Postma. 
 

Fan alle merken thús wêze .... 
 

As bestjoerslid/foarsitter fan in feriening moatte jo somtiden fan alle 
merken thús wêze. 

20 jier foar in minske binne. Yn die tiid wurdst foarme. In protte fan de 
waarden dy’t my doe bybrocht binne, bliuwe my ynspirearjen. Ik bin ek 
bliid dat ik yn myn tsjinsttiid en troch it wenjen yn Lelystêd, mei in hiel 
soad ferskillende minsken yn de kunde kommen bin. Myn wrâld waard 
wer grutter. Die moetingen betsjutten foar my faaks ek kar meitsje. 
Wer stean ik foar, wat binne myn noarms en waarden. It âlde fertroude 
út Fryslân loslitte of behâlde? Op sa’n momint waard ik echt bepaald by 
myn identiteit. De streek wer ik berne bin, bin ik no ûntgroeid. Myn lib-
ben leit hjir, yn de nije polders. Fryslân betsjut foar my foaral myn ber-
ne-oantinkens yn de Dokkumer Wâlden. Tink ik oan Fryslân, dan tink ik 
oan it âlde lân, âlde tiden, âlde natuer en minsken dy’t ik der ea kend 
haw. Alle feroaringen dy't ik sjoch yn Fryslân fergelykje ik fuortda-
liks mei hoe't it der yn it ferline west hat. Dat hat dan faaks mei it gea 
te meitsjen. Fan ôf myn bernejierren hat ierdrykskunde my bot ynte-
ressearre. Derom wol ik no wat fertelle oer oantinkens út myn legere 
skoalle tiid. Dingen dy’t te krijen haw mei natuer en lânskip en dy’ ik 
foar it earst seach. Ik wie te fytsen mei myn broer en susters. Hielendal 
nei Dokkumer Nije Sylen ta. Dêr seach ik foar it earst yn myn libben de 
see. It byld fan dy ûnbidige grutte flakte fan wetter en slyk is my altyd 
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bygebouwen en in grutter hiem. Dêr krige heit mear earmslach om mei 
kij te begjinnen. It slagge him mei trochsetten en hurd bealgjen in boe-
respultsje op te setten. Hy fûn ferskillende wizen om wat jild te fertsjin-
je. Mei túnbou foar de hannel. Sa hie der ek wolris in parsjeel fioeltsjes. 
As lyts baaske fan seis holp ik mei om it sied te plôkjen. Mei myn sânde 
jier ferhúzje wy wer. Dizze kear nei in buorkerij op de Sânharst yn Wâl-
terswâld. De Sânharst wie doe in ôfgelegen lyts buorskip fan trije boe-
repleatsen. De lange reed der hinne wie somtiden striemin del te kom-
men. Stroom en wetterlieding hie men der doe ek net. De molke fan de 
boeren waard mei in boat ophelle. Nei dizze ferhuzing wie myn wrâlds-
je wer in stikje grutter. Op it nije sté hiene wy útsjoch oer it romme fjild. 
Yn de fierte seach ik doe de tsjerketuorren fan Westergeast, Kollum en 
Sweagerfean. It eigen doarp lei ferskûle efter it smûk skaadzjend 
beamtegrien fan de Dokkumer Wâlden. Ik wit noch goed hoe ferwûnde-
re, ik wie troch de nije omjouwing. Dêr haw ik no myn measte berne-
oantinkens. Op skoalle kriich ik troch dat de minsken yn it doarp net 
allegearre it selde wiene. De ferskillende tsjerken spilen in grutte rol yn 
Wâlterswâld. It hok-
jestinken waard de 
bern mei de brijlep-
pel ynprinte. Ik gie 
nei de Herfoarme 
Skoalle en kaam dan 
lâns de Grifformear-
de skoalle. Der wie 
wol ris fjochterij tus-
ken de bern. Tusken 
de tsjerken wie ein-
liks suver gjin om-
gong. De Herfoarme tsjerke yn Wâlterswâld is altyd nochal behâldend 
west. It leauwen is dan ek in diel fan myn identiteit wurden. En dat wol 
ik net misse. Mar it swiere leauwen fan de tsjerke fan myn bernejierren 
haw ik efter my litten. No’t ik 73 jier bin, besef ik hoe wichtich de earste 

Underweis mei it rûnbringen fan ús Krite krantsje kaam ik ris by in frou, 
dy’t al hiel lang lid wie, mar net mear op ús jûnen komme koe fan-
wegen har âldens. Se wenne yn in oanleunwente by de Uiterton. 
It krantsje woe sy noch wol graach hawwe, “dan bliuw ik noch wat op 
‘e hichte en komsto ek noch ris del”. Doe’t ik dêr wer ris mei in krantsje 
kaam (ik moast der altyd ynkomme), seach ik wol dat se wurch wie en 
net sa “hups” lykas oars. 
It die bliken nei wat praten, dat hja eins wol graach op bêd woe, mar it 
bêd wie ôfhelle en de fersoarging  kaam mar net om it wer op te meit-
sjen. 
No ik sei “wêr leit dat bêdeguod, dan meitsje ik it wol efkes op”. “Och 
jonge, dat hoechsto net te dwaan, sei hja”, mar ik seach wol, se wie 
skjin yn ein. Dus ik it bêdeguod boppe út de kost yn de sliepkeamer en 
mei skjinne lekkens en slopen it bêd opmakke. No koe se har mar 
deljaan en hoegde net mear op de fersoarging te wachtsjen. 
Mar ik wie wol hast in oere kwyt mei ien krantsje. 
 

Kontribúsje .... 
 

Mei de oergong fan de 
gûne nei de euro 
moasten de leden dy’t 
automatysk betellen, 
efkes wat oanpasse by 
de bank. Mar net 
elkenien slagge dat, as 
it waard fergetten. 
Wat as gefolch hie, dat 
ik elk jier om 35 sinten  
kontribúsje by in fa-
mylje lâns moast. 
En elk jier wie it selde petear, dat de frou sei ”Och ja, dat moatte wy 
noch altyd oanpasse” wêrop de man sei “Nee, lit it mar sa, dan komt 
Albert ek nochris del en hearre wy wer wat .....”. 
Mei in bakje tee en in praatsje wie it meastentiids ek wol wêr gesellich. 
Mar sa sjogge jo mar wer: in bestjoersfunksje nimt in protte tiid ........ 

2002: Optreden sjongkoar yn de Roef 
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Twa kikkerts. 
 

Twa kikkerts oan ’e hip dy sprongen om yn it lân, 
De ien wie optimist, de oare swier op ‘e hân. 
‘t Wie melkerstiid, in wein mei folle bussen stûn, 
Ticht by de hikkedaam. Se sprongen fan de grûn 
Ynienen rjocht omheech en plofte beide kjel 
Troch eigen ûnferstân lyk yn in molkbus del. 
Dêr swommen se oerstjoer, de bus wie boardefol, 
De glêde kant lâns, oant ien sei: “ ’k Wit it wol, 
Wy binne ferlern, sis ik, wy ha it libben hân, 
Dit bodzjen jout ús neat, ik brûk leafst myn ferstân”. 
Hy bour’le nei omleech, wylst de oarte krigel sei: 
“Ik brûk myn poaten leafst en jou mysels net wei”. 
Hy sloech yn ‘t wylde wei en tocht: ‘k Wol net ferhippe. 
De molke reamme en skifte en skomme as griene sjippe. 
Oant op it lêst de froask nei oeren lang geploeter, 
Wie tige wurch fansels, mar libben, siet op bûter. 
Doe kaam de boerefeint werom en seach ferheard 
Us kikkert yn ‘e bus en smiet him yn ‘e feart. 
 
Lear fan dy kikkert dit: al rint it soms net mei 
Jou noait de moed ferlearn en smyt dysels net wei. 
Want hy dy’t  moedich bliuwt, yn tsjinslach doart te libjen, 
Dy wint de striid op it lêst en slagget yn syn stribjen. 

 

Fan: Wybren Altena út “It Fryske fersepaad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fryske Krite Jubileumboek (fan Eabele fan der Veen). 

Doe my frege waard om in stikje te skriuwen foar dit Jubileumboek, wie 
ik wol gau beret. It boek is in goed inisjatyf omdat it in bliuwend omtin-
ken is oan de Sékrite. Dêr wol ik graach oan meiwurkje. Nei ’t ik ja sein 
hie, begûn it brieden op de tekst. Stadichoan kriich it ramt foarm. In 
persoanlik ferhaal oer identiteit, tocht ik oan. De identiteit fan in 
minske is in optelsom fan dingen. In wichtich part fan myn persoan is it 
Frysk wêzen. Yn dit stikje wol ik útlizze hoe’t dat sa kommen is. 

Identiteit hat te meitsjen mei karakter en hat sadwaande ek mei foar-
ming te meitsjen. Wa bist do en hoe wit je dat? In minske wurdt berne 
en kriget in namme. As it berntsje waakset dan wit it nei in tydsje dizze 
namme. Stiet hy of sy letter foar in spegel, dan tinkt er fan ‘hea dat bin 
ik’. Wer efkes letter, wit it dat er in jonkje of in famke is. Oare minsken 
begjinne dy ek te kinnen. Do bist ien fan dy en dy. En dan neamden de 
minsken de foarnammen fan heit en mem. Ik waard doe Eabele fan fan 
Oane en Matsje. Yn 1948 bin ik berne yn Wâlterwâld, as fjirde bern yn 
ús húshâlding. Myn âlders krigen seis bern. Yn 1942, midden yn de oar-
loch, trouden sy. De troudei wie 13 maaie 1942. Dizze datum wie des-
tiids hiel gebrûklik. Sy kamen te wenjen yn in lyts wâldhúske oan de 
Blaulânnen yn Wâlterswâld. Dat is myn bertehûs wurden. Seis wiken 
wie ik âld dat it húshâlding ferhúze nei Driezum. Nei in wente mei in 


