
Skiednis Fryske Krite “Fier fan Hûs”  Boadegraven 
 
 

Wa binne Hendrik (Henk) en Bregtje (Bep) Kedde? 
 

 
Henk Kedde is berne yn Eibergen (17-07-1922). Ek yn Neede brocht 
hy syn bernejierren troch. Nei de MULO kaam de oarloch. Earst wat 
thús west, dêrnei koe der in baan krije yn De Haach by de ôfdieling 
ynkeap fan in grut winkelbedriuw. Dat wie yn 1942. As hy studearje 
woe, moast it ljocht út en de hûsbaas wie net al te noflik. Dus wer 
werom nei Eibergen. 

 
Bregtje (Bep) Kedde-Beuker is berne yn 
Tsjummearum (07-05-1921). Dêr wit se niks 
mear fan, want dêrfoar hat se der te koart 
wenne. Se hat har jonge jierren trochbrocht yn 
Harns wêr’t se ek de middelbere skoalle hân 
hat. Nei de oarloch gie se yn Hoogeveen yn 
de ferpleging.   
 
Troch in mienskiplike freondinne krigen se kunde oan elkoar. Henk Kedde 
koe wurk krije by de aluminiumfabryk yn Gordyk sadat der ek wat tichterby 
Bep wêze koe. Dêr wie hy ek al aktyf by it opsetten fan in revu mei it 
sjongkoar. Dy fabryk gie fallyt en de fabryk war oernommen troch Hero de 

Groot in Boadegraven. 
Bep Kedde die ferskillende kursussen, sa as typen, steno ensfh.. Úteinlik waard se medysk 
sekretaresse by de ynternist yn it Diakonessehûs yn Leiden. Dat hat se fanôf 1961 oant 1988 dien. 
Dêrfoar wie se húsfrou sa’t yn dy tiid gebrûklik wie. Der moast foar de beide bern soarge wurde. Nei 
wat ûnderhandeljen op it wurk yn de Gordyk kaam de famylje yn Boadegraven te wenjen. Henk hat 
it úteinlik fan “calculator”, ynkeaper oant manager fan in isolaasjebedriuw brocht. 
 
Hoe kamen jimme by ús Krite?
Kedde: "Yn 1951-1952 kaam ik yn de kost by fam. Kooistra – van den Berg. En sy is it, dy’t de Krite 
yn 1946 mei oprjochte hat. Dêr waren altyd Fryske ferskes songen en dat spruts my wol oan. Ek mei 
de fam. Harm Kooistra dy’t derneist wennen, waard in protte songen. Dat sadwaande". 
 
Wannear kamen jo / jimme yn it bestjoer?  
"Al hiel gau neidat wy hjir in hûs hienen". Henk siet u.o. mei Boosman, van der Walle en Schotsman 
yn it bestjoer. Dus de minsken fan it earste oere. Henk besocht de fergaderingen en Bep makke de 
oantekens en de brieven yn it Frysk. De krite wie doe ek tige aktyf. Fan 8 jannewaris 1952 binne 
noch papieren, dat Tetman de Vries bij van Haaften optreden hat. 
 
Wat die de Krite yn die tiid? 
Earst wiene se aktyf mei toaniel en sang, mar yn de jierren 70 en 80 hat de Krite efkes in wintersliep 
hâlden om’t der gjin animo wie. Sa’n twa kear yn it winterskoft wie der kinen. Earst kamen der net 
safolle minsken, in groepke fan 12 oant 15 persoanen. Dus it stie op in hiel leech pitsje. Dêroer is ek 
noch gjin ynformaasje. Allinnich dat der sa no en dan songen waard en dat men te kinen gong. Ein 
jierren tachtich kaam der feroaring yn. Ferskillende minsken ha sy oanskreaun yn de wide omtrek 
fan Boadegraven en der kamen stil oan mear minsken te kinen. "Doe fûnen wy dat wy de minsken 
lûke moasten mei toaniel en dat slagge. Us earste toanieljûn begûn mei sjongen. Yn de 50-er jieren 
wie der nei it toanielstik dûnsjen mei in orkest derby. Mar wy hienen gjin reade sint. Wy krigen hjir 
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wat en dêr wat, neidat we oeral fregen oft se wat foar ús Krite oerhienen. It earste stik wie "Homme 
hûntsje" út Drachten". 
 
Wat wie jimme hichtepunt? 
"Dat wie ús 50 jierrich bestean yn 1996. Wy organisearen doe in lanlike Friezendei mei alle Fryske 
koaren yn it Evertshûs. Mei in bytsje jild kin men in protte dwaan, mar jo moatte je der wol foar 
ynsette. Ek it optreden fan it Lemster mannekoar wie moai". En natuerlik net te ferjitten it útjaan en 
opsetten fan ús meidielingeblêd. "Dêr binne wy  yn 1993 mei begûn en ha der in protte tiid 
ynstutsen". Bep joech ek ta dat it har op it lêst wol wat te drok waar. "Mar we ha it mei in protte wille 
dien". 

 
 

Oarkondes fan ús eareleden Henk en Bep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wannear ha jim dizze drokte de rêch takeard?
"Dat wie op 26-11-1998". It rekke Kedde wol in bytsje doe’t er út it bestjoer gie. Dat hie sa syn 
reden. Mar se weardearje it beide dat se doe eareleden wurden binne en se sjogge op in moaie 
perioade werom. Se ha doe in oarkonde ûntfongen en se hellen sels de Rijn en Gouwe. 
 
Fan welke nammen fan it earste oere witte jo/ jimme wat?
Boosman wie de earste foarsitter fan ús Krite. Harm Kooistra, de heit fan Piebe en Bert waard 
neamd en tante Bet Kooistra, de oprjochters. Van der Walle wie  de earste ponghâlder. En fan 
Weissenbach blykt noch in soan yn Boadegraven te wenjen. Mefr. Jelluma-Dral wie de frou fan de 
bakker. Har man soarge foar de sûkerbôle en de koekjes. 
Doedestiids wiene in protte leden wurksum as fabryksarbeider by de molkfabryk of by Hero de 
Groot. 
 
Ha jimme suggestjes foar ús Krite dy’t yn 2006 60 jier bestiet? 
"Wy soene wol wat mear toaniel sjen wolle. Mar wy realisearje ús ek wol dat der minder 
toanielploegen binne en dat se út Fryslân wei wol djoer binne". 
Wy ha in gesellige jûn hân. En nammens it bestjoer tige tank foar alles wat jimme foar ús Krite 
bewarre ha. Alle meidielingeblêden fanôf de oprjochting fan it blêd. Ik kin oan de slach wat de 
skiednis fan ús Krite oangiet. Sa sjocht men mar wer wat der mei sa’n praatsje al net loskomt. Wy ( 
Hans Dijk en Sjoerdtsje Bijkerk) wolle Henk en Bep dan ek hertlik tankje foar de  tiid dy’t se foar 
ús frijmakke hawwe. 
By libben en wolwêzen sille wy yn it oare bledsje wer minsken yn de  “Skynwerper” sette, sadat wy 
miskien noch mear oer ús Krite te witten komme.   
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Wa binne Wiebe en Willemke (Wim) de Mars? 
 
Wiebe de Mars is berne yn Aldeboarn (15-10-1911). Hy hat 
yn Akkrum nei de ULO gien, dêrnei de Súvelskoalle yn 
Boalsert mei sukses  folbrocht. Neidat Wiebe wurke hie yn de 
molkfabryk yn Genderen krige er letter wurk yn Wynjeterp en 
úteinlik is hy wer yn Aldeboarn bedarre foar at hy nei 
Boadegraven kaam. 

Wiebe en Wim de Mars 

 
Willemke ( Wim, foar oaren ek Wil) de Mars-Haak is berne yn 
De Wylp, gemiente Marum (Gr) (19-4-1918 ). Op har fyfde jier 
is se al dôf wurden, dat kaam neidat se slim de mûzels hân 
hie. Dochs koe se in pear jier de ULO folbringe en dernei 
gong se de húshâlding yn. 
 
Hoe learden jim elkoar kinnen? 
Troch dat Wim freondinne wie mei  Wiebe’s suster, dy wennen doe yn De Wylp (Fr.) krigen se 
kunde oan elkoar. Hy seach Wim wol sitten, mar Wim him noch net. Nei 3 jier briefwikseling en 
elkoar sa no en dan sjen yn de wykeinen, kaam der in baan foar Wiebe oan it molkfabryk yn 
Wynjeterp. Der wie in grutte krapte oan wenningen. Sy ha doe ynwenne op in grutte buorkerij - 
Alkema State.  
Yn 1949 binne se op 2 juny troud. Se ha twa jonges krigen en derfoar hat frou de Mars mei har man 
altyd goed soarge. Linda, de jongste fan de twa lytsbern, kaam efkes in kopke kofje drinken by pake 
en beppe. 
 
Hoe kamen jimme by ús Krite?
“De krite bestie 10 jier doe’t wy hjir kamen. It wie 1956 en Wiebe waard hjir assistint direkteur by syn 
omke dy’t direkteur wie oan de molkfabryk. We wennen doe oan de Noardside tichtby de fabryk. 
Frou Jelluma, de frou fan de bakker, frege ús oft wy ek klant fan harren wurde woenen. Dat ha wy 
dien en troch har binne wy útnoege in kear op de krite te kommen. Dat wie doe yn hotel van 
Haaften, letter yn it Anker. It fielde sa goed en sa fertrout, it wie krekt in grutte Fryske famylje”. 
 

Wannear kamen jo / jimme yn it bestjoer?  
Op 10 oktober 1957 kaam Wim as twadde ponghâlder yn it bestjoer 
en Wiebe die wat han en spantsjinsten foar syn frou sa as it 
rûnbringen fan briefkes wannear it  kynjen wer wêze soe. Geartsje 
Faber droech de ponge oan har oer. Ek kamen de nammen as 
Kooistra, Boosman, van der Walle, Schotsman , van Dijk en Sloof 
foarby. 

Kynjen 

 
Wat witte jimme noch út die  tiid? 
“Doe kaam u.o. Jac. de Vos út Aldeboarn om foar te dragen”. Wim wit 
sa noch in pear rychjes út “it Eksternêst” te neamen. ”Fan foaren 
grien, fan achteren iepensnien, fan ûnder oant boppen sa kâld as in 
stien”. “It selskip fan Tetman en Jarich kaam hjir spyljen. Ek harren 
famkes wine mei. Die ha doe by ús sliept en wêr de oaren wine, witte 
wy net mear. Gouda hie doe ek noch in krite en dy kaam yn it 
winterskoft by ús  mei toaniel en wy gongen der ek hinne as bygelyks 
Barend en Martsje van der Veen mei harren ploech kaam. It kynjen 
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gie op swarte leikes en kryt, letter krigen wy in lúkser spul en dat ha wy noch”. 
 
Wannear ha jim it wurk foar de krite de rêch takeard? 

Kasboekje út 1976 

“Dat wie doe’t Hâns Dijk mei Kedde, Schotsman, Gryt 
Vreeling e.o. boppe yn it stasjon fûnen dat der wer nij libben 
komme moast foar ús krite. En dat is oant no ta goed gien. 
Wy waarden aldêr en dan past it jin sa goed net mear, wy 
wiene bliid dat it sa gie. Mar wy binne de krite altyd trou 
bleaun, wy ha net faak in jûn oerslein”.  
 
Fan welke nammen fan it earste oere witte jo/ jimme wat? 
“Mefr. Jelluma wie hiel warber. Wy ha mei eigen krachten in 
toanielstik opfierd. Doe waar hast it hiele hûs fan de famylje 
Jelluma leechhelle. Dat wie hiel gewoan. Ien kear stie selfs 
noch in kopke mei in gebit deryn yn it teekastje. Wie dat net 
moai?” Sy glunderen noch doe se dat oan ús fertelden. 
“Weissenbach siet by Schotsman op it korps, sadwaande 
wiene se doe beide lid fan ús krite. En hie de famylje Sloof net in 
eihannel? En wennen se net yn de Prinsenstjitte?” 
 
Ha jimme sin oan ús 60-jierrich bestean? 
“Wy soene it wol moai fine, mar wy tinke dat wy nei dit winterskoft mar net mear gean moatte. We 
binne beide tige dôf en myn sicht (frou de Mars) is ek min wurden en och, dy holle wurdt ek net 
better. Wy fine it oe sa jammer, mar it is net oars, dat bringt de leeftyd mei.” 
 
Wy ( Hâns Dijk en Sjoerdtsje Bijkerk) wolle Wiebe en Wim dan ek hertlik tankje foar de  tiid dy’t se 
foar ús frijmakke hawwe. 

 
 

Wa wie Harmen Kooistra? 
 

Bert Piebe 

 
Hâns Dijk en Sjoerdtsje Bijkerk ha op besite west 
by twa fan syn soannen Piebe en Bert Kooistra. 

It petaer wie by Piebe en Riet oan hûs. It wie 
moai waar en wy sieten yn de tún.  
 

 

Piebe en Bert binne soannen fan Harmen Kooistra, mei-oprjochter fan ús 
krite. Piebe is 73 jier, syn frou Riet is berne yn 1937. Bert wennet noch yn it 
hûs wêr’t hy berne is yn oktober 1938 en hy tinkt dat der noch sliept yn 
deselde keamer wêr’t hy op de wrâld kaam. 
 
Fan harren krigen wy it folgjende te hearren en derby krigen wy noch wat 
foto’s mei en hiene wy ek noch wat ynformaasje oer him yn ús boeken 
stean. 
Harren heit Harmen is berne yn Wergea. Hy seach it net sitten almar ûnder 
de kij te sitten by in boer. Op syn fyftjinde waard hy skippersfeint, op syn 
twaentweintichste kaam hy nei Boadegraven om’t dêr wurk wie foar jonge 

Harmen Kooistra 
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keardels lyk as hy. It bekende boek “Aafkes Tsiental” spilet yn Wergea 
doe’t hy dêr as bern opgroeide. 
Hy hold fan sjongen en sluet sich oan by de sang. It koar repetearre yn it 
“Zuidhollands Koffiehuis.” Hy moete dêr Clasina van Dam, in stevich 
Hollâns famke fan santjin jier. It klikte samar en se waarden yn 1916 
man en frou. Se wennen doe oan de “Zuidzijde”. Dat waard al gau te lyts 
en yn 1920 ferhuzen se nei “Het Rode Dorp”. 
Hy is trijeenfyftich jier yn tsjinst west fan de molkfabryk yn Boadegraven. 
Hy fertsjinne tsien gûne wyks, letter is dat tolve gûne en fyftich sint 
wurden doe’t hy trouwen gie. 
Op fiifensechstich jierrige leeftyd waard Harmen doarpsomropper. Men 
sei, dat hy in krêftige stim hie. It kwartet fan Boadegraven herinnert hjir 
noch oan. Sa’t jim hjirneist sjogge, op de fyts en mei in bekken foarop 
ried hy troch it doarp. 

Hy song earst by “Zanglust en letter kaam hy by de “Rhijnse Zangers” ( hy wie doe al tachtich jier) 
en letter gie hy allinnich noch nei it “Ouderenkoor”. 
Sa song hy ek graach op de Fryske jûnen, dy’t 
der winterdeis wiene. Yn de jierren tachtich 
kamen se ienris yn it jier byelkoar. Syn frou wie 
op it lêst ek bêst thús yn de Fryske taal.  
Sy koe de teksten fan de ferskes soms better dan 
Harmen selst. Sy ferbettere har man noch wolris. 
Harmen is yn 1984 ferstoarn. 
 
Wy freegje Piebe en Bert hoe’t se harren heit 
seagen! “In man mei karakter. Hy liet witte dat der 
der wie! In hurde wurker foar frou en bern”. Piebe 
en Bert wienen respektivelik de nummers 13 en 
14. Se rûnen yn de beage en mem wie bepalend. 
“Heit koe alles meitsje: skuon, fytsen, iten ... Hy wurke fan healwei fjouweren moarns en om ien 
oere yn’t bêd. Sneins nei tsjerke, jas út, bidde, efkes de sliep troch de leden en dan noch nei de 
fabryk. Hy koe in protte en hy die in protte. Net allinnich foar syn wurk en eigen famylje”. “Ek foar ús 
Krite naam hy in dei frij fan it fabryk om alles klear te setten as der in grutte jûn wie fan de Krite”. 
Piebe hat noch wol by Pake en Beppe yn Wargea west. “Pake wurke by de Gemeente. Hy hat twa 
houlikken hân. De earst frou wie Gryt van der Wal en de twadde wie Bokje de Jong. Beide froulju 
binne him ûntfallen. Pake hie lest fan lykwichtssteuring”.  

Piebe en Bert foar it âldershûs 

Piebe gie nei de oarloch mei Jan fan Anne Kooistra op de fyts nei Fryslân. Hy hat ek noch 
herinneringen oan de sangswedstriden en de 
foardrachten. Hy wie wol útfanhûs bij ome Rein, jongste 
broer fan Harm. Hij hat noch wolris in priis wûn mei it 
mêstklimmen yn Aldeboarn. Bert hat op syn tweintichste 
mei de boat troch Fryslân fearn.  
Se ha beide net folle mei de taal om’t harren mem 
Hollânsk wie en om’t se yn Hollân opgroeid binne. 
Dochs ha se noch in goed gefoel oer it bertelân fan 
harren heit. 
Mei de jierdeis waard der Fries praten. Harren mem koe 
de wurden fan de Fryske ferskes soms noch better as 
heit. “Rôlje, rôlje” klinkt harren dan ek noch as muzyk yn 
de earen. 

 
Sjoerdtje Bijkerk side 5 fan 18 fersy1 



Skiednis Fryske Krite “Fier fan Hûs”  Boadegraven 
 
 
 
Wy ( Hâns Dijk en Sjoerdtsje Bijkerk) wolle Piebe en Bert dan ek hertlik tankje foar de tiid dy’t se 
foar ús frijmakke hawwe. 
 

 
Gryt Vreeling wol rûmte meitsje foar de jongerein. 

 
Gryt Vreeling hat yn de lêste bestjoersgearkomste nei foaren brocht 
dat se dit jier graach stopje wol mei it lidmaatskip fan it bestjoer. 
Earlik sein sloech dy meidieling yn as in bom. In kritebestjoer 
sûnder Gryt Vreeling dat kin eins net. Dêr kinne jo je gjin 
foarstelling fan meitsje. Jierrenlang hat Gryt foaroan stien by alles 
wat mei de krite te meitsjen hie. As it no om de ferlotting gie, it 
sjongkoar, it útsykjen fan in toanielstik of it besykjen fan in regionale 
gearkomste, Gryt wie der altyd foar te finen. Nea is der in berop op 
har dien dat se wegere hat. Persoanlik haw ik safolle mei Gryt 
oplutsen dat ik it ûnmooglik allegearre opneame kin. Wy binne 
ferskate kearen in jûne nei Fryslân west om in toanielútfiering te 
besykjen en om ta in kar te kommen of it stik geskikt wie foar ús krite yn Boadegraven. Wy hiene yn 
dy tiid noch gjin eigen toanielploech. It earste stik wie ‘Homme hûntsje’, dat wit ik noch hiel goed. 
Doe binne wy nei Drachten west om it te besjen. Nei ôfrin fan de opfiering yn Boadegraven gie de 
hiele Drachtster toanielploech nei Gryt har hûs om dêr sop en broadsjes te iten. Neat wie Gryt 
tefolle. Wy binne ek faak nei jiersfergaderingen fan ‘It Frysk Boun’ west. Gryt wie altyd posityf en wie 
der altyd foar te finen om wat nijs te probearjen. De earste kearen dat wy oefenen mei it sjongkoar 
wie dat by Gryt thús boppe it stasjon. Gryt hie noch in geskikt oargeltsje en dat brûkten wy. En dan 
songen wy sûnder dirigint en mei inkele stim dy ieuwenâlde Fryske lieten. It wie in tiid om nea wer te 
ferjitten. Sa is ús sjongkoar út ‘e ein set. Gryt hat in grutte fertsjinste foar it kritebarren. Gryt is ek 
altyd echt Frysk bleaun. Thús mei de bern praat Gryt Frysk. Foar Gryt har libbenswize moatte wy 
grut respekt hawwe. Al op jonge leeftyd is har man stoarn. Op fakânsje yn Spanje, as ik it goed 
begrepen ha. Gryt bleaun efter mei seis lytse bern. Allinne moast se dy grut bringe. De wize wêrop 
se dat dien hat, twingt djip respekt ôf. Nea hearre jo Gryt kleien of krimmenearjen. Se pakt de saken 
op en se docht wat har frege wurdt. Gryt is in foarbyld foar alle minsken dy’t it Frysk nei oan it hert 
leit. De krite hat in hiel protte oan har te tankjen.  
 
Fansels moatte wy no in nei bestjoerslid sykje, mar probearje net te sykjen nei ien dy’t op Gryt liket, 
want dat wurdt neat. Gryt is net te ferfangen. Minsken, ik soe sizze, tink der dochs ris efkes oer nei. 
It kritewurk moat trochgean, dat stiet fêst. As der ien foar fielt, sis it dan tsjin Sjoerdtsje Bijkerk of 
tsjin my. Bestjoerslid wêze fan de krite is gjin earebaan. Je fertsjinje der neat mei en op in kritejûne 
moat je oanhâldend hin en wer fleane. Mar wy witte wêr’t wy it foar dogge. Wy hâlde it Frysk heech. 
Eins sykje wy in persoan dy’t de boekeferkeap op him of har skouders nimme wol. Dat soe tige by 
tige wêze. 
 
Minsken, tink der ris oer nei, dit jier kinne jo al meirinne.    
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Klaasje van der Meer – Visser en Sije van der Meer. 
 

 

Sije en Klaasje, de karlûkers fan ús toanielploech  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wêrom moatte sy no yn dit jubileumnûmer yn de skynwerper stean? 
Sy binne de karlûkers fan ús toanielploech en it ûntstean dêrfan is ek oan harren te tankjen. 
Boppedat bestiet ús toanielploech dit jier 10 jier. Dus ek in jubileum!!! 
 
Klaasje van der Meer – Visser is op 4 febrewaris 1935 berne yn de 
jeugdherberch fan Snits, wêr’t har âlders “heit en mem” fan wiene. 
Letter is har heit gemientelik feltwachter wurden. En om’t hy by de 
plysje wie moasten sy wolris ferhúzje. Fan St. Nikolaasgea nei 
Droegeham, Ingwierrum en Feinsum.  

Klaasje van der Meer 

Dêrtroch hat se har MULO oplieding op twa plakken hân en wol yn 
Bûtenpost en Dokkum.  
Sy hat op de wiskundige ôfdieling fan de Algemien Frieske yn Ljouwert 
wurke, wat letter Aegon wurden is. Wylst hat sy kursussen dien en 
dêrnei wurke sy oardel jier yn Grins. Troch in ûngelok krige se 
mankemint oan ien fan har eagen en koe sy net mear wurde wat se graach woe. 
Mar ûntank dat hat sy har as âldste fan fjouwer bern der goed trochhinne slein mei alles wat se yn 
har libben oant no ta berikt hat. 
 

Sije van der Meer is op 25 febrewaris 1933 berne yn St. Annaparochy yn it 
Bilt, de boustreek fan Fryslân, dat yn 2005 500 jier bestien hat. Sy wiene 
lykas ús ek by it iepenloftspul fan “De Wraak fan It Wadwiif”. Dêr bespile 
Peter Sijbenga de toetsen en hy komt mei Rients nei ús jubileumjûn. Sije wie 
ek lykas Klaasje de âldste fan fjouwer bern. De saak fan syn heit en mem wie 
yn de wide omkriten bekend as “De manufakturier en ynrjochter fan 
wenningen”. Sije hat dêr ek de MULO dien, dy’t syn heit mei oprjochte hat. Hy 
hat der oant syn tweintichste jier wenne. 

Sije van der Meer 

Hy woe de saak fan syn âlders net oernimme en sa is hy fertsjintwurdiger 
wurden yn flierbedekking foar in fabryk boppe de grutte rivieren. De 
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manufakturier fan Ouwe Syl (Oudebildtzijl) hat harren saak destiids oernommen, wat ik noch wol wit 
om’t ik op Ouwe Syl berne bin. Dêrnei wie hy foaral wurksum yn it westen fan it lân en sadwaande 
kamen sy yn Alphen aan den Rijn te wenjen. 
 
Sy binne troud op 18 novimber 1958: 
Earst ha se krapoan in jier yn Borger wenne en dêrnei yn Harns. Fan dy tiid kinne sy ek Martin en 
Jannie, dy’t ek lid fan ús krite binne en no  al jierren yn Hoofddorp wenje. En troch dyselde Martin en 
Jannie binne wy (Jan en Sjoerdtsje) yn 1998 mei de opfiering fan “It Perron” lid wurden fan de krite 
yn Boadegraven. 
Ut it houlik fan Sije en Klaasje binne twa bern kaam en sy ha 3 pake en beppesizzers. 
 
Toanielspyljen: 
By Klaasje hat it toanielspyljen fêst al yn it bloed sitten. Har heit en mem koenen goed foardrage en 
heit wie faaks ek wol seremoanjemaster. Ek hiene sy dan wolris in jong famke nedich yn in stik. Sa 
stie Klaasje al op 12 à 13 jierrige leeftyd as figurant op de planken.  
 
Ferieningslibben: 
Sije hat it ferieningslibben fan hûs út mei krigen. Syn heit siet yn in protte ferienings en sette him yn 
foar it doarpsbelang. Mei troch him is de Kristelike Mulo ek yn St Anne kommen. 
Mei de muzyk wie it krekt gelyk. Sije wie al op jonge leeftyd oargelist yn de Grifformearde tsjerke fan 
St. Anne en yn Alphen aan den Rijn hie hy it earstoan ek drok mei de drumband. No docht hy der 
neat mear mei, mar lokkich noch wol mei syn stim as bas by ús sjongkoar “De Hofkesjongers”, 
 

Selskip fan Tetman en Jarich de Vries 
mei “Ik kin 't net litte” 

Hoe is Klaasje sa fier kommen yn dizze toanielwrâld? 
Op 17 jierrige leeftyd waard sy al frege troch it selskip fan 
Tetman en Jarich de Vries. Jim witte wol, fan it bekende “De tiid 
hâldt gjin skoft”. Dat gong net troch om’t har heit en mem it net 
lije woenen. En yn dy tiid lústeren jo dêrnei en diene it dan ek 
net, al hoe spitich Klaasje dat ek fûn. Oars hie se dan mooglik al 
op de planken stien yn Boadegraven, want op 8 jannewaris 1952 
wie it selskip yn Hotel van Haaften mei “Ik kin 't net litte”. 
Dat wie oant doe ta fierwei de moaiste jûn yn it koarte skoft fan it 
bestean fan ús krite “Fier fan Hûs”. 
Klaasje hat har toanieloplieding hân by Pyt v.d. Zee yn Ljouwert. 
Dat wie ien kear yn de wike. Sy begûnen mei 14 kursisten en der 
binne mar in stik as acht fan slagge, Klaasje wie der ien fan. Har 
eksamenstik wie in episoade út “De Plaatsbekleder”. 
Har earste stik as regisseur wie foar de skoallen, as elts jier, in 
sprookje dat yn Harns opfierd waard. Sels spile se yn dy tiid  by 
de ploech “Kontakt”. 
 
Hoe kamen sy dan yn Boadegraven by de Krite? 
Klaasje dy ek de rezjy fan de toanielploech fan de NVvH yn 
Alphen aan den Rijn. Trees Schalkwijk wie dêr. “O binne jimme 
ek Friezen, kom nei de krite yn Boadegraven”. 
Sije en Klaasje hiene al wat jierren yn Alphen aan den Rijn 
wenne, mar wisten neat fan in Fryske Krite ôf. 
Op ien fan dy gearkomsten kaam oan de oarder dat it sa djoer wie minsken út Fryslân hjir hinne te 
heljen. It soe dochs moai wêze sels in ploech op te rjochtsjen en dan soene wy grif ek mear leden 
krije kinne, want eigen toaniel lûkt dochs mear minsken. 
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Ut de boeken die bliken: 
Dat Sije op 21 oktober 1994 op de Krite wie. Dêr frege hy oandacht om minsken te krijen foar in 
eigen toanielploech, hy hie dochs al de regisseur oan hûs net wier?. 
Der is reaksje op kommen fan sa’n 12 minsken en sa koene sy begjinne te repetearjen by Jannie 
Brouwer oan hûs. 
 
Nei wat geboarteweeën en wat griperichheid kaam it earste 
stik “Reboelje op Rispinghestate”, in kluchtich spul yn 3 
bedriuwen fan B. Westra, op 29 maart 1996 op de planken, 
neidat it twa moanne útsteld wie. Op dy útstelde datum fan 26 
jannewaris kaam de toanielploech fan “Gysbert Japicx” mei 
“De Ytkeamer" ús út de brân helpen. It wie dan ek Rennie 
Visser–Hijlkema dy’t op 29 maart yn it skoft efter de kûlissen 
kaam om te sizzen dat ús ploech foaral sa trochgean moast. 
En dat ha se oant no ta noch altyd dien en se binne allinnich 
mar better wurden. De earste rollen waarden delset troch: 
Greet Bethlehem, Clara Adèle Labordus, Thea Pol, Ukie 
Schotanus, Jannie v.d. Poorte, Hans Dijk, Sije van der Meer, 
Tjerk Wiersma en gastspiler Leo Bonnema, trochdat Jisse 
Dijkstra ôfheakke wie. De technyk en it dekor wiene  
 
yn hannen fan Henk Bethlehem en Bertus Wierdsma. 
Fersoarging: Jannie Brouwer, Ynstekster: Ali Munniksma en 
de grime waard fersoarge troch Cock Doornhem en de rezjy 
fansels yn hannen fan Klaasje van der Meer. It earste toanielstik fan ús toanielploech 
By dit stik wie Thea Pol middeis har stim kwyt rekke, mei ien 
as oar homeopatysk hynstemiddel is it dyselde jûns dochs noch goed kommen. It wie in jûn fol wille 
en gesellichheid mei muzyk nei fan Ko Bonnema út Harns. En dat alles spiele har ôf yn “It Anker”, 
Pastorielaan 4 yn Boadegraven. 

 

Sije yn syn rol as Willem Brouwer 

It twadde stik waard opfierd op 21 maart 1997. 
“Foar in frou op’e rin”. In blijspul yn trije 
bedriuwen fan Bernhard Brunhof. Fryske 
oersetting fan Alle Geart Hof. Ek hjiryn spile Sije 
mei yn de rol fan Willem Brouwer. En ek hjir siet 
it wer efkes tsjin. Ien fan de toanielspilers 
krukele fan de trep ôf en moast in pear dagen 
plat op bêd lizze en de ynstekster bygelyks krige 
berjocht dat se earder oan de heup operearre 
wurde koe dan se ferwachte hie. Alles is goed 
op syn poatsjes terjochte kommen, ek mei troch 
de rezjy fan Klaasje fansels. 
 
 
 

Nei dizze twa stikken ha sy oanfrege om mei te dwaan foar de prizen dy’t jierliks troch it 
Frysk Boun om Utens útrikke wurde. Dat is harren goed ôfgien die bliken. 
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Fanôf 20 maart 1998 stie de toanielploech seker op de kaart. It wie tige by tige!!! 
 

Mei “It Perron” fan Froukje Annema foelen ja yn de prizen.  

Oankundiging fan "It Perron" 

By dit stik  wie ek in moaie anekdoate: Hans en Sije krije rûzje 
yn dit stik. Op de rippetysjes wie dat net sa maklik te oefenjen. 
Dus mar by Sije en Klaasje thús. It wie sels sa slim, dat de 
buorlju hast de plysje skilje soenen om’t se tochten dat it by Sije 
en Klaasje net goed gie. Dat wie wol laitsjen. Somtiden tinke sy 
ek al dat se ferhúzjen gean as se wer allegear spullen yn de 
auto tôgje foar it toaniel. It hiele hûs stiet foar sa’n útfiering 
alhiel op syn kop. 
Der kamen twa karmasters. Yn ien fan de meidielingeblêden 
stie, dat dizze twa mannen ferheftich yn ‘e hannen klapten, 
wêr’t de seal dernei fûleindich oan meidie. De útfiering fan de 
groep spilers slute hjir alhiel by oan. Dat ha de karmasters ek 
fûn die bliken. 
De prizen binne yn Haarlim útrikke  op 31 oktober 1998. 
R. Postma – bêste bijrol ( ferskate rollen), H. Betlehem – 
dekorpriis en foar Klaasje de rezjypriis.  
Doe’t Sije hjirnei siik waard, hat Sybren Nauta syn rol 
oernommen. Ekris spile Sije in licht demintearjende rol. Om him 
yn te libjen, gie hy meirinnen yn sa’n tehûs om te opservearjen 

hoe’t dat sa al giet. De skjinmakker fan it tehûs sei selst tsjin Sije: “Bent u de nieuwe bewoner?”   
 

Rindert Postma as hyppy 

Op 18 april 1998 hat ús ploech in ienakter spile yn 
Apeldoarn op de jiergearkomste fan “It Frysk Boun om 
Utens”. Dat wie: “Hippy’s yn ‘e hûs,”  fan J.W. de Vries. 
Dêroan wurken de folgjende spilers mei: Siebren Nauta, 
Richtje de Jong, Rindert Postma en Greet Betlehem. 
Ynstekster: Ali Munniksma en de rezjy yn hannen fan 
Klaasje fansels. 
Fakânsje hoecht foar Hylke net, wa past der dan op syn 
tún, de kat en de blommen? 
Mar Afke hat it yn ‘e holle, it sil no heve. En wat de kat, de 
blommen en de tún oangiet, dêr hat ja in oplossing foar 
fûn. 

 

De toanielploech fan it jier 1999 

 
 
  

O

 
 
 
 
 
 

p de earstfolgjende repetysjejûn waard it 
smikkeljen. 
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Lanlik is no dúdlik dat ús ploech der wêze mei. 
 
Op 26 maart 1999 is de klucht “As sy ja seit” opfierd. In klucht yn trije bedriuwen fan Rink van 
der Mei. Dêrfoar binne gjin prizen oan ús ploech útrikt.  
 
25 novimber 2000: Dat jier wer in blijspul yn trije bedriuwen fan Froukje Annema – Noordenbos. 
No wie it “Treast mei sûker en molke”. It stik spilet yn it kofjerestaurant fan it sikehûs.  
Se ha net allinnich Yn it Evertshûs fan Boadegraven spile, mar ek yn Amsterdam, Seist, Haarlim en 
nei it suksesfol útspyljen yn Ynskede waarden se lokwinske en betanke mei harren earste lustrum. 
Op de earstfolgjende repetysjejûn waard it smikkeljen. 

 
Sneon 23 maart 2002: “Boerebont en reade 
lampen yn Alphen aan den Rijn. Dit stik is 
skreaun troch Carl Slotboom yn 1998 en 
bewurke yn de Fryske taal troch Abele Krist. 
Jimme sille grif noch witte wa Dolly en Betty en 
Hendrik en al dy oaren wienen mei derby alle 
Babyloanyske sprekferwarringen. Ek hjirmei 
giene se nei oare kriten te spyljen en wol nei: 
Hilversum, Dimter, Lelystêd, Seist en 
Amersfoart. 

Oankundiging fan "Boerebûnt en reade lampen" 

 
 
 

Sutelaksje 

 
Op 1 novimber 2003 krigen se derfoar de folgjende prizen, dy’t se 
fertsjinne hienen doe’t de karmasters it stik yn Hilversum 
besochten. 
Mei eare neamd foar de neist bêst spile frouljusrol: Richtje de 
Jong 
Earste priis foar it moaiste dekor en oanklaaiïng. Earst priis foar 
de rezjy. Op 23 jannewaris 2004 ha de betreffende minsken de 
oarkonde yn ûntfang nommen. 
 
It sil Heve!!!!!!! It Frysk Boun om Utens bestiet 80 jier. 
In pear fan ús toanielploech spilen de sutelaksje foar it Fryske boek. 
Ek ús koar song dêr, dus Sije moast ek wer op de planken. 
 
12 maart 2004: “De gesjochten sjachelders.” Blijspul yn 
fjouwer bedriuwen fan Hub Fober. Fryske bewurking: Alle 
Geart Hof. 
Dat alles in dit stik net fansels gie wie wol te begripen: 
Alias Bram de Ram ( op’e wrâld kaam mei gjin oar doel, as it 
minsdom ta lest te wezen) en Griet (in bretale, sosjaal fielende 
bemuoial) sitte harren nuver yn it farwetter. Ek Knypstra sels 
spilet net min by. Sil Leendert it rêde fan Knypstra ôf te 
kommen en de buorkerij te behâlden. 
Hjirmei tôgen se ek wer it lân yn nei: Ynskede, Hurderwyk en 
Assen. Yn Assen wie it dat Sije noch efkes wat mei de 
foarsitter beprate moast. Sije hearde in bekende stim en wie dat net syn âlde skoalkammeraat, dy’t 
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by harren thús yn St. Anne oargelles hân hie. Hy wie nei Canada ferhuze, spile dêr op in tsjerke-
oargel en hie it konservatoarium hân. Syn freon Bauke wie in pear dagen oer. “Wat is de wrâld dan 
dochs lyts net?” 

Op de AG fan sneon 17 april 2004 binne yn Hurderwyk de 
prizen bekend makke. 
1. De “Jisk Drijver priis”, foar de bêst spile manljusrol: 

Hâns Dijk yn de rol fan Knypstra.  
2. De “Antsje Drijver – Huizinga priis”, foar de bêst spile 

frouljusrol: Richtje de Jong foar de rol fan Rena Wester. 
3. Mei eare neamd, foar de neistbêst spile manljusrol: 

Rindert Postma yn de rol fan Bram “de Ram”. 
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"Dan ha se in drankje of sa wat 
hinne nedich" 

De punten fan de 
spilers leinen hiel 
ticht byelkoar. Ek 
dekor en ljocht 

krigen in dikke plúm. De rezjypriis wie der dit jier net. Wol 
hiene de karmasters it moai fûn as der in skilderij fan in 
Fryske buorkerij oan ‘e muorre hongen hie of in foto fan in 
âlde pake of heit. No, dy pake of heit is al yn harren besit, 
dus wy kinne op nei it nije stik. 
 
 
 
Kriichlieder: 
Sije is yn it seizoen 1999 – 2000 kriichlieder wurden fan “It Boun om Utens”. Hy hat dat wurk 
oernommen fan Klaas Bos. Klaasje en Tjerk Wiersma, ien fan de toanielspilers fan ús krite, binne 
karmaster. Sy fine it tige wichtich, dat ek sy witte wat der sa al omgiet mei sa’n toanielwykein as 
toanieldei. Se giene nei Lexmond en Sije gie ek mei en sa is hy der yn rûgele. En mei sukses kinne 
wy as krite wol sizze. Dus lanlik hat Sije it ek drok mei it organisearjen fan alles wat it toaniel 
oanbelanget.  
 
Toanielwykeinen en dagen. 
It is hiel goed dat dy der binne en Sije en Klaasje fine 
it ek moai dat ús spilers der graach oan meidogge. 
Net allinnich om te learen fansels, ek foar de 
gesellichheid en de wille. It jout in bân. Eartiids 
seagen jo heech op tsjin al dy spilers, mar no docht 
ús ploech ek al wat jierren mei. De blidens glimket 

fan harren gesichten as 
sy deroer fertelle. It 
earste wykein, dat se 
meidienen, wie  yn oktober 1997 en dat barde yn Soest. 
 
Repetearjen: 
Neidat sy earst by Jannie Brouwer thús repetearren, binne sy no al 
wer in oantal jierren te finen yn de “Goede Herderskoalle” yn 
Boadegraven. Hast eltse tongersdeitejûn binne sy dêr.  
Se begjinne earst mei in kopke kofje as tee en dêrby wurdt dan wer 
foar de hiele wike bypraten, dan in oere stoef oan ‘e gong. Dan ha se 
in drankje of sa wat hinne nedich. dy wurde om de beurt meinommen 



Skiednis Fryske Krite “Fier fan Hûs”  Boadegraven 
 
 

Sjoerdtje Bijkerk side 13 fan 18 fersy1 

troch ien fan de ploechleden. Dernei noch efkes de "puntsjes op de iiiiiiiii". De hiele jûn wurdt goed 
brûkt mei in protte wille en gesellichheid fansels. Mei dêrtroch hâlde jo wille yn it toaniel en ha je wer 
sin om fierder te gean. 
 
 

Lintsje yn de Oarde fan 
Oranje Nassau 

Lintsje – Yn de Oarde fan Oranje Nassau. 
Foar alle ynspanningen foar it toaniel en it Kritetoaniel yn it bysûnder krige 
Klaasje yn april 2000 in Keninklike Underskieding. Sy wie alhiel ûntdien 
doe’t alle minsken stean gongen en allinnich foar har It Fryske Folksliet 
songen. En dat der ek noch sein waard, dat troch har tadwaan yn al dy 
jierren hûnderten en hûnderten minsken in gesellige jûn besoarge is. Letter 
begûn it mear en mear oan har troch te dringen. Buorgemaster Schoof fan 
Alphen aan den Rijn hat har de fersiersels opspjelde. Dat wie yn It 
Evertshûs yn Boadegraven. In moaie plúm foar safolle toanielwurk. 

Het echtpaar Sije 
en Klaasje van 
der Meer zetten 
zich actief in voor 
hun Bodegraafse 
vereniging Fryske 
Krite Fier fan 
Hûs. "Fries zijn, 
zit in je bloed". 

 
Krante: 
Op 20 novimber fan 
datselde jier hellen sy de 
krante. Deryn makken sy 
kenber dat sy wol yn Súd 
– Hollân wenje en harren 
der goed thúsfiele, mar 
harren fan binnen dochs 
Friezen fiele. 
Sa sjogge jo mar wer, 
“Iens in Fries, altyd in 
Fries.  
 
 

  
Ferstoarn. 
Ek kaam der tsjinslach yn 
de perioade fan it bestean 
fan de toanielploech. Sy 
moasten ôfskie nimme fan 
Jannie v.d. Poorte en Ukie 
Schotanus. Op 20 july 1998 
ferstoar Froukje Annema-
Noordenbos. Twa stikken 
hat de ploech fan har spile. 
Ik (Sjoerdtsje) ha se hiel 
goed kend om’t sy in suster 
fan myn skoansuster wie.  
Mar ja, krekt sa as Sije yn 
ien fan syn stikjes yn ús 
meidielingebled skriuwt: 
“De show must go on”. De 
tiid giet troch, as je dat no 
wolle as net. Mei dizze ploech is it de bedoeling op 21 oktober o.s. it achtste stik yn tsien jier foar 

it fuotljocht te bringen yn “It Evertshûs yn Boadegraven. 
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Sûnens en angst:  
De sûnens fan Sije en Klaasje is der yn de rin fan de lêste jierren en foar Klaasje foaral it lêste jier, 
ek net better op wurden. 
Wat foar Sije en Klaasje no de grutte angst is, is dat as sy dit wurk net mear dwaan kinne, wa sil dit 
dan oernimme? Net allinnich de rezjy fan Klaasje, mar ek alle ombalgen wêr’t Sije him foar ynset. 
Sawol foar “it Boun” as foar ús krite is dit seker in punt om oer nei te tinken. 
Mar sûnder de meiwurking fan alle spilers troch de jierren hinne hiene sy dit wurk net folbringe 
kinnen. Ek de dekorbouwers  fan it earste oere, sa as Siebren Nauta en Henk Betlehem, mar ek de 
ploech fan no, besteande út: Willem Troost, Jurjen Pol en Rein Munniksma meie net ferjitten wurde. 
En net te ferjitten ús ynstekster Ali Munniksma en alle oaren dy’t harren help toand hawwe. 
Sy binne dit jier tige bliid mei harren “jonge blom”, Nynke de Jong. Sy studearet yn Utert. Sy is alhiel 
yn de ploech opnommen. 
Mei dit resultaat oant no ta binne sy beide tige ynnommen. Der binne dochs al hiel wat ploegen 
opdûkt. Wy sille hoopje dat dizze ploech him ynsetten bliuwt om troch te gean, ek as Sije en Klaasje 
om wat foar reden dan ek dit wurk net mear folbringe kinne. 
Mar no earst genietsje fan ús jubileumjûn mei “US RIENTS” – Rients Gratama “Makkumer slaat 
Workumer”, m.m.f. Peter Sijbenga en Wil Jofriet. 
 
Gesellige jûn. 

Biltsk, foar de 
minsken, dy’t it 

net witte. 

It wie tige gesellich by Sije en Klaasje. Ik haw dizze kear allinnich op besite west om’t Hâns Dijk 
behindere wie. Tongersdei 9 febrewaris krige Klaasje wer in domper te ferwurkjen doe’t sy te 
hearren krige dat sy wer kathetirissearre en dottere wurde moat. Wy hoopje allegearre dat de 
sûnens fan harren beide wer goed gean mei. Klaasje hie no krekt de triewer sunichjes oan oppakt. 
Klaasje, wy winskje dy it bêste ta en Sije sil in grutte steun foar dy wêze, want hy wiet út eigen 
erfaring mar al te goed watsto fielst. 
 
Tankwurd. 
Tige tank, dat jimme wat tiid frij meitsje 
woenen om it foargeande allegear op 
papier te krijen en nei wat fjildwurk fan 
mysels, mei ik wol hoopje dat sa de 
skiednis fan de lêste tsien jier fan ús 
kritebestean aardich útdjippe is op it flak fan ús 
toanielploech.  
 
Oant sjen en hâldt moed.  
Sije, ik lyk as dij in Bilkert, koe it net litte:  
 
  
 

Tjits(ke) Akkerboom 
 
 
Wêrom moat sy no yn de skynwerper stean? 
Sy hat yn har libben hiel folle toanielspile. Op 85 jierrige 
leeftiid fûn se it genôch. Net allinnich 20 jier by de 
Feriening fan Húsfrouwen yn Gouda mar ek by it Frysk 
Toaniel fan de krite "Mei-inoar Ien". Mei dat selskip kamen 
se dan ek yn Boadegraven spyljen. Yn de 60-er jierren is 
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Gouda opholden te bestean en doe binne letter leden út Gouda by ús yn Boadegraven lid wurden. 
En ien derfan is Tjits Akkerboom. En om’t der hast neat oer froeger op papier stiet, tocht ik har mar 
ris te besykjen om wat mear te witten te kommen oer dy tiid. Ik mei wol sizze, dat ik mei in  goed 
gefoel nei hûs ta gie. Binne jo nijsgjirrich wurden? Lês dan fierder. 
 
Tjits(ke) Akkerboom – van der Wal  is op 24 maart 1919 berne yn Drachten as dochter fan 
Wybren fan der Wal, dy’t in foeraazje hannel en winkel hie tichtby it âlde gemeentehûs. 
Sy is lokkich opgroeid. Nei har legere skoalle, Mulo en Kweekskoalle, waard se ûnderwizeres yn 
Stynsgea (Augustinusga).          
 
Yn 1942 kamen Eeltsje en Tjits yn Gouda wenjen en der wenje se no noch sûn en wol. Eeltsje 
hat wol in Fryske namme, mar praat gjin Frysk. Hy is opgroeid yn Rotterdam en omkriten, mar syn 
heit kaam fan Harns. Sadwaande dy namme. Hy is al 91 jier, mar noch goed kwyk, hy kaam krekt 
op de fyts thús mei de boadskippen doe’t ik der wie. 
Har man hat ek yn it ûnderwiis wurksum west. Sy ha mekoar kennen leard op de Folkshegeskoalle 
“Allardsoog” yn Bakkefean. Yn dy tiid wie der in protte wurkleazens en dêr waarden se noch wat 
byspikere om letter mear kânsen te krijen. Beiden binne lang warber west yn it ûnderwiis. Tjits oan 
ferskate legere skoallen yn Gouda en har man earst yn Gouda en letter oan de Túnbouskoalle yn 
Boskoop. 
 
Ut dit houlik binne 3 bern kommen, ien soan en twa dochters. Ek binne se fjouwer kear pake en 
beppe wurden en in jier lyn sels oerpake en -beppe.  
 
Toanielspyljen: 
Ek by Tjits hat it toanielspyljen fêst al yn it bloed sitten. Har heit koe goed toanielspylje en sy kin har 
noch goed foar de geest helje, dat hy meispile yn it stik fan “Rinse fersint him”. Sy mocht dan as 
famke mei te sjen as heit repetearje moast. 
Lit dat stik no krekt it earste toanielstik wêze dat spile is by ús krite yn Boadegraven. Ut de boeken 
docht bliken dat op 17 april 1946 selskip “Fryslân” út Leyen dit stik spile hat yn Hotel van Haaften.  
 
Ferieningslibben: 
Tjits begûn al mei stikjes en foardrachten op de legere skoalle. Mar it echte toaniel wie pas oan de 
oarder op de Kweekskoalle. 
Foar ferskate ferienings hat sy op de planken stien. Sawol by it Folksûnderwiis, De Blauwe Knoop 
en de Steatspensjonearring. Ek organisearre sy operettes foar de skoalbern. No seit se: “ Hoe 
duorde ik dat doe sa jong al oan”. Har kennende hat dat grif wol goed west. 
Ek wie se skriuwster by de Fryske Krite fan "Mei-inoar Ien". 
Yn har jonge jierren die se ûnder oaren yn Drachten mei oan de nasjonale kampioenskippen 
swimmen.  
 
 
Toanielstikken fan "Mei-inoar Ien" spile yn Boadegraven: 
 
Foar it earst kamen sy op 5 oktober 1949 yn Boadegraven mei “Skjin Skip” – fan A. Meester - 
de Vries. 
Yn ús boek stiet: "In stik fol humor" – skriuwer K. Hogenhuis – Torenlaan 17 B. Foarsitter W. 
Boosman, Noordzijde 17. 
Resinsje: 
“Er moet voor de leden van de 1 jaar oude vereniging die de uitvoering van het blijspel “Skjin Skip” 
op zich hadden genomen durf nodig zijn geweest om dat te doen. Want het is een delicate zaak om 
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toeschouwers van zeer uiteenlopende leeftijd en een evenzeer verschillende geestelijke 
ontwikkeling die alleen dit gemeen hebben, dat zij op Friese bodem geboren zijn, een hele avond 
aangenaam bezig te houden.Toch is dat "Mei-inoar Ien" gelukt en hoe!" 
Dit wie in sitaat út de “Goudse Krant” fan eartiids, troch Tjits bewarre. Yn dit stik spile Tjits net mei. 
Doe hie se krekt in poppe op de wrâld brocht.  
 
Mar yn 1951 kaam de toanielploech ut Gouda wer. No mei “Blau Bloed” fan J. Bosga 
Dy Bosga hat sy ek noch persoanlik kend. Hy wie haadmaster fan de legere skoalle yn Lippenhuzen 
wêr’t ek freondinnen fan Tjits wennen. 
 
Resinsjes: 
“Men behoeft ook niet altijd een hoofdrol te vervullen om op te vallen, want de dienstbode Geartsje 
(Tjits) toonde aan dat zij uit het goede hout gesneden is. Haar spel was ongekunsteld, vlot en 
natuurlijk. Wat echter het meest bevreemdde was, dat dit gezelschap het zonder regisseur heeft 
moeten stellen. Deze taak hebben de spelers zelf vervuld en goed." 
"Tot slot werd nog medegedeeld dat degenen die niet in de gelegenheid waren geweest om deze 
avond bij te wonen, morgen kans krijgen om dit stuk in Bodegraven te zien spelen door hetzelfde 
gezelschap voor de Fryske Krite aldaar”. 
“En dan was er het heerlijke dienstmeisje Geartsje, dat keer op keer met haar geestige opmerkingen 
en uitstekende mimiek de zaal aan het schateren kreeg. De overige spelers zorgden voor de juiste 
aanvulling”. 
 
Spilers fan “Ik bin ek mar in minske” troch G. Bergsma. 
Frou mei bril is Tjits, lofts neist har is Wytske Postma, ek sy is letter lid  

 
wurden fan ús krite en is it no noch, sy is al 93 
jier. Sy wie altyd ynstekster. Sy wie de frou fan 
Jan Postma, dy’t faaks de tsjinspiler fan Tsjits 
wie. De frou mei de wite bloese wie Ymie van 
Danzig - de Kroon, de frou midfoar de Vries - 
Steneker, lofts foaroan Zorgdrager en rjochts 
foaroan Schippers. De oare manlju binne de 
foarsitter O. Atema, J. Postma en R. Bakker.  
 
It is it ferhaal fan in frou, werfan de man nei in 
bombardemint út Dútslân fermist wurdt en as 
omkommen wurdt beskôge, dy’t foar de tredde 
kear trout, mar nei in skoft 

har earste man werom sjocht.  
 
Resinsjes: 
“Richt vertolkt door mevr. Akkerboom - v.d. Wal was vol bezieling. Zij verstond 
de kunst een gave creatie te bieden van de vrouw, die eerlijk was in haar liefde 
en groot in haar strijd.” 
Ut: “Het Vrije Volk” 
 
“Mevr. Akkerboom heeft de hoofdrol met veel overtuiging uitgebeeld.” 
 
Hjirneist Tjits Akkerboom mei har tsjinspiler Jan Postma yn ien fan har sênes. 
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De Stikelboer fan K. Woudstra. Rezjy T. Slager. In dreech stik. 
Resinsjes: 
“Mevr. Akkerboom maakte van de boer zijn vrouw Lysbet een zeer gave creatie, die haar tot een 
van de opvallenste figuren in het stuk maakte.” 
 
“Zwak stuk, dat leuk werd gespeeld." 
“Mevr. Akkerboom - van der Wal had de taak de vrouw van de boer op het toneel te zetten. Wel, ze 
pakte de glansrol van de groep, had mimiek, beweging en stembuiging al heel snel op maat 
gebracht en speelde met overtuiging.” 
 
"It greate offer" troch G. Tasma. Fryske bewurking fan Henk Bakker’s trije akter Westerman 
en Zoon” 
Resinsjes: 
“Vooral de rollen van Jan Postma en mevr. Akkerboom werden voortreffelijk uitgebeeld.” 
“Niemand van de spelers zal het ons kwalijk nemen, wanneer wij een van de spelers naar voren 
halen, die werkelijk domineerde. Als verpersoonlijking van de fa. Westerman bracht mevr. 
Akkerboom een gave creatie van een koude berekende zakenvrouw, welke alles aan haar ideaal 
opofferde, tot aan het huiselijk geluk van haar zoon aan toe. Haar spel was zo diep beleefd, zo 
subtiel, dat slechts sprake kan zijn van bewonderende waardering.” 
 
"Hert sûnder haven" troch K. Woudstra. (1956) Rezjy P. Douma. 
Resinsjes: 
"Er is op "Hert sûnder Haven" één aanmerking te maken. Enkele "petearen" (dialogen) zijn beslist te 
lang (dat tussen Emma en Reinder, het schoolhoofd in het derde bedrijf bijvoorbeeld). Maar de 
Goudse Friezen speelden met zoveel elan en zoveel vlotheid (twee voorafgaande opvoeringen in 
Bodegraven en Den Haag zullen hieraan niet vreemd zijn), dat zij dit euvel vrijwel van de baan 
veegden." 
 
"Sibbele Hip" troch Tj. Hoogstins. (1961) Rezjy 
P. Douma. 
 
De kreupele boer waard spile troch van der Heide 
en blikens de resinsje die der dat tige by tige. 
Neffens Tjits Akkerboom hat dyselde J. van der 
Heide ek lid west yn Boadegraven. 
 
“Mevr. Akkerboom verdiende met de uitbeelding 
van Sibbele’s dochter Janet een dikke pluim.” 
 
"Mei-inoar Ien" hat mear stikken spile u.o. "Kening 
Skaek" fan Abe Brouwer, "Skaed en Sinne" fan A. 
Siderius – Boonsma. Mar fan boppeneamde 
stikken bin ik wis dat se yn Boadegraven spile binne, mei troch de resinsjes en it ferhaal fan Tjits 
Akkerboom. 
 
Tjits hat it in hiel moaie tiid fûn.                   
 
Sy sei: “De namme wie net allinnich "Mei-inoar Ien", mar sa fielden wy ús ek as ploech.” 
Neidat se noch mar in jier toanielspile, waard se ek skriuwer fan de krite. Sy hat der gjin sjoege fan 
wert de oantekens bleaun binne. Miskien komme se noch boppe wetter? Sy sil der nei fernimme. 
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Want dan soe de skiednis fan ús krite ek fierder útweidzje, om’t se yn it ferline in protte tegearre 
dien hawwe. Gouda is mei troch “ferkearde” bestjoerswiksels kopke ûnder gien en oant hjoed-de-dei 
binne wy noch springlibben en dat hoopje wy ek te bliuwen. Wylst it doe sa wie dat Boadegraven 
opdoeke soe. Lokkich hat dat net bard. Mar hoe as dat gongen is, wit net ien.  
Earst spilen hja altyd by de toanielleden yn húskeamersferbân, letter koene se op moandeitejûn yn it 
“Veemarktrestaurant” terjochte. Jan Postma wurke by de Goudske plysje en koe wol wat foarelkoar 
krije. Ek wat de spullen foar it toaniel oanbelange. 
De útfieringen wiene ek troch de wike en net sa as no, yn it wykein. 
 
Sy wit net wêrtroch it kaam, mar yn 
Boadegraven spilen hja folle makliker as yn 
Gouda. As Boosman, de foarsitter, op de 
foarste rige syn wite bûsdoek teefoarskyn helle, 
dan diene se it goed. Hy siet dan te gûlen fan it 
laitsjen. Ek Kooistra en van der Walle hat se 
kend.  
Sy weardearren it tige dat Kooistra meiholp om 
alles klear te setten op it toaniel. Fan frou 
Jelluma wit se har de lekkere koekjes by de tee 
en de echte sûkerbôle noch te betinken mei 
dêrby lekkere farske wite broadsjes. Sy hienen 
it der tige skoan. 
Sy giene net allinnich nei Boadegraven te spyljen, mar ek nei De Haach, Delft en Rotterdam. Delft 
en Rotterdam binne yn de sechstiger jierren opdoekt, lyk as Gouda. 
Sels bestimpele sy “It greate offer” ta har moaiste stik en foaral ek har moaiste rol yn har bestean 
fan de Fryske Krite.  
  
Tjits Akkerboom komt noch altyd op de jûnen trochdat se mei Anne Kooistra út Stolwijk meiride kin. 
Sy fielt har thús ûnder de Friezen mei-elkoar. De lêste kear, op ús jubileumjûn mei Rients Gratama 
wie har dochter mei, sy ferstiet wol Frysk. Ek oan har is it toanielspyljen al wer trochjûn. It bloed 
krûpt, dêr’t it net gean kin. 
Nei nijjiersdei 2005 mei de opfiering fan Pyternel, fûn sy it wol genôch.  
 
By it fertellen oer ús jiergearkomste begûnen har eachjes al wer te glunderjen. Wy kinne fêst wol 
wat fan har ferwachtsje. En ik haw har tasein dat it net út de holle hoecht. “Ik sil it opskriuwe, dan kin 
ik der oer nei tinke. Oant sjen.” 
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