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Rode Tijnje heeft Friese ‘Jesus Christ’
Van onze cultuurredactie

TIJNJE – Een al iets oudere Tijnster had
zijn bedenkingen. Of de jubileumcom-
missie zich wel realiseerde dat ze met de
persoon Jezus Christus ook het hele in-
stituut van de kerk binnenhaalden. Maar
voor het overige was iedereen meteen
enthousiast en zo kan het dat het van-
ouds rode Tijnje morgenavond de pri-
meur heeft van de Friese ‘Jesus Christ
Superstar’. Gisteravond was de try-out
op sportveld De Kampen.

Met het iepenloftspul wordt het hon-
derdjarig bestaan van het dorp luister
bijgezet. De keuze voor de musical over
de laatste dagen van Jezus Christus mag,
gezien het verleden van het dorp, op-
merkelijk heten.

De geschiedenis van het oude turfgra-
versdorp Tijnje is nauw verbonden met
die van het socialisme en met politici als
Pieter Jelles Troelstra en Domela Nieu-
wenhuis. Ook Friesland bekendste com-
munist – Gerrit Roorda – woonde bijna
zijn hele leven in Tijnje.

Volgens regisseur Rinze Hof is het he-
lemaal niet zo vreemd dat de keuze in
Tijnje op ‘Jesus Christ Superstar’ is ge-
vallen. Veel communisten, Gerrit Roorda
incluis, spraken altijd met respect over
Jezus Christus, vooral over zijn opstan-
dige kant.

,,Jeruzalim wie beset troch de Romei-
nen, de minsken waarden ûnderdrukt.
Jezus wie de messias, de ferlosser, dy
soe de ûnderdrukkers derút skoppe. Dat
kinst ferlykje mei de tiid fan de petgat-
ten. Doe rûnen de Tynsters achter Do-

mela Nieuwenhuis oan. Dat wie foar har
‘de ferlosser’ dy’t har befrije soe.’’

Vijfentwintig jaar geleden liet Rinze
Hof zich aan de stamtafel van café Over-
wijk voor het eerst ontvallen dat hij ‘Je-
sus Christ Superstar’ nog eens als iepen-
loftspul wilde opvoeren. ,,Wy hawwe it
der letter noch wolris oer hân, mar wy
wiene it der meastal gau oer iens dat it
artistyk en finansjeel te heech grypt wie
foar in doarpke as De Tynje. It idee krige
in plakje yn in laad en dêr drige it wei te
wurden ûnder it stof.’’ � PAGINA 23

Rode Tijnje heeft Friese ‘Jesus Christ’
Romeinse soldaten voeren Jezus Christus, gespeeld door Johan Meesters, naar het kruis. Foto Harry Blokzijl


