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met het ons 2e programma :"Kike, kike,lÖke, sjoch"
wat gewoon betekent Kijk I En nu ben ik niet bij-
gelovig, maar toch. . . Want de 11e voorstelling van
'Kike' speelden wij op de 11-e van de 11e maand in
een ChrVerenigings gebouw in Hommerts/Jutryp.
Op uitnodiging van de Oranje Vereniging en ik zte de
voorzitter nog voor me. Een aardige man met een
grote zwarte snor. Nog steeds weet ik niet of het aan
de elfde lag, maar het werd een gekke avond. Onze
pianiste Lien Eizinga-Hoogeveen (er zullen vast nog
plaatsgenoten zi;n die haar gekend hebben) zocht
overal waar we moesten spelen eerst de piano op
want er stonden soms echt oude rammelkasten in
de zalen. Ze sloeg dan een paar accoorden aan en
zei soms'Falt ta' soms "t Gret wol'maar ook wel eens
'droevich, DROEVICH'Nou, dan wisten wij het wel.
Maar die keer in dat ChrVerenigingsgebouw zer ze.
'Wér is de piano, ik sjoch gjin piano' Dat klopte want
er was geen piano maar wel een harmonium, zo'n
orgel waar je met je voeten lucht in moet trappen. De
voorzitter van huis gebeld en die zei niet te weten dat
er een piano nodig was.'Mar dat hat myn man doch
opjoenl' zei Lien want Hattum Eizinga verzorgde
aitijd voortreffelijk boekingen, bevestigingen, admi-
nistratie enzovoort. 'Wier mefrou, wy witte nearne
fan en ik soe ek net witte hjir oan in piano te slaglen.
Mar der stiet doch in oargel. Dat meije jo wol bruke'
Lien poerlilk 'Wat moat ik mei in oargel. As Hattum
fergetten hat in piano te regeljen dan is der noch net
klear mei rny'.
U kunt zich nu wel voorstellen hoe onze voorstel-
ling begon Lien de dampen in, wij sussen en de
voorzitter zenuwachtig.'t Werd acht uur. Wij achter
het voordoek klaar staan, Lien in de zaal achter het
harmonium Voorzrtter voor het doek met een woord
van welkom, gevolgd door een gebed. Dat maak-
ten wij maar zelden mee. Daarna hoorden wij heel
anders dan anders de intro van ons openingsnum-
mer en ging het doek open. Daar zat Lien stevig te
trappen en met een verbeten gezicht swingend het
harmonium te bespelen. Wij deden ons uiterste best
om de kop der serieus bij te hàlden. In het pauze

nummer zat een stukje Rock and Ro1l. Dat was toen
zeer actueel. Lien trapte zich ongans, het instrument
kreunde en prepte en wij, op het toneel kregen. o
schande, de slappe lach. In de pauze zei Jan de Vrie-
ze tegen mi;: 'lk bin ferdealde bliid dat ik moarn gjin
Hattum Eizinga hjit'
Om kort te gaan, wij speelden het programma uit
en na de finale stapte de voorzitter het toneel op
en sprak een dankwoord Eerst tot ons, toen tot de
zaal en ging voor in dankgebed Wi'1 stonden met z'n
zessen keurig met gebogen hoofd achter hem en
Lien zat zwartki.lkend achter het orgel. Het waren
gelukkig de laatste zinnen waarin de goede man bad
dat'de Heere ten opzichte van haar man vergevens-
gezindheid moge strooien in het hart van de orga-
niste, opdat zrj morgen samen een vreugdevolle dag
mogen beleven'.
Het woord;e'amen'was nog niet gevallen of Eise had
het gordi.;n al dicht. En dat was maar goed ook want
de tranen liepen ons over de wangen.

RoeI Oostra

o
wPake's Prakkesaasjes

Als ik ergens een harmo-
nium zie staan denk ik na
zoveel jaren nog altijd:
Hommerts/Jutri;p Ik za1

u vertellen waarom. In de
vijftiger Jaren van de vorige
eeuw trokken wij met 'lt
frysk kabbarel. De Spinne-
kop'hee1 Friesland door met
onze voorstelhngen. De fa-
meuze praniste Lien Eizinga,
en ook Akke Radsma en Jan
de Vrieze maakten deel uit
van ons achttal.
We waren die keer op pad
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