
Yn Jorwerter notaristün 

�In dream yn ’e simmer 

aerdich simmer jounspul 
Justerjoun is to Jorwert de earste 

opfierlnr Jown fan �In dream yn ’e 

simmer fan W Chr Dnba Hwa’t 
sflnt 1954 yn it smüke notaristün west 
hat moat him it stik fan diskear net 

üntkomme litte It is oars as oars ek 

oars as it oare wurk fan tiizze skriuwer 

wer Oer alle isgen en seamen is it 

hwat ntfs omt it in echt slmmerjounspul 

spul is it is gjin toaniel yn de iepenloft 

loft mar iepenlofttoaniel dat der is 

hiel hwat to sjen Hawar dŒrfan kin 
men jin joun en tiisdeitojoun oertsjügje 

De skriuwer set fØºn en boskmannetsjes 

tsjes op ’e toanielseadden Dy komme 
foar yn it ryk dat Nynke en Eelco har 

dreame De beide haedpersoanen binne 
in jongfelnt en faem dy’t mei elkoar 
yn ’e kunde kommen binne yn ’e fakansje 

kansje dy’t hja troch bringe yn itselde 

de hotel Hja meitsje in boattochtsje en 
bilanje op in paradyseftich eilantsje 
dat tige ta har forbylding sprekt De 

romantyske omjowing lit har net kald 
de fantasije bigjint to sprekken hja 

bigjinne to deidreamen hja dreame en 

dan wurdt de dream �werklikheit De 
fØºn roppe Nynke ut ta keneginne fan 
It ryk fan de Leechlanners en de boskmannetsjes 

mannetsjes bineame Eelco ta kening fan 

it folk fan frije minsken 
Kening Cupulust XXXIII en keneginne 

ginne Liliander drean bar in tolve 
hündert jier tobek yn ’e tiid Dat slagget 

get dizze minsken üt 1962 fansels net alhiel 

hiel en dŒrtroch spylje it skier forline 

ne en it baernende hjoed boartlik troch 
elkoar hinne Doetiid en noutiid folle 

forskil is der net yn minskene doel en 

stribjen dat troch de bank net safolle 

fqrtuten hat De skriuwer bihannelet 
dit alles op lichtfuotige wize en dat is 

goed Om üs hie’d er wol efkes spitser 
wŒze kind mei hwat djipper dollen Binammen 

nammen de striid tusken heidendom 
en kristen leare hie wol hwat fynder 
en krŒftiger ütarbeide wurde mocht 

It hie dus better kind al wie it dan 
moai Tige de muoite wurdich wie ek 

it dekor fan Stinus Veldkamp en it kapwurk 

wurk fan Rommert Talman mei de 

klaeijinge fan Albert Gerlach Der wie 
ek klean liend fan it Sweachster iepenloftspul 
loftspul Ut it haedplak fan Opsterlan 
wie ek de biljochting kommen en mei 
it ljocht wurdt yn Jorwert folie en goed 
arbeide Regisseur Pyt van der Zee 
hat him hwat dat c ütlibje kind 
Oars ek hwant it gehiel is net ien stik 

wu ’dikheit Wurklikheit wie al dat 

der goed spile is Binammen ek troch 
de twa dy’t de rollen fan Nynke-Liliander 

der en Eelco-Cupuluster ütbyldzje moasten 

ten Knap wurk ek fan de fØºn en 

boskmantjes it folk en alle oaren mei 
elkoar In fjirtich man dy’t nei in tritich 

tich rippetysjes 
soarge’ hawwe foar in 

biweechlike en goed slutende opfiering 
Perfoarst moat ek neamd wurde dat 

muzykmeiwurker Johan Bok fan de 

Fryske Kultuerried sokke passende 
muzyk oanbifelle hie It gehiel is yn 
twa bidriuwen getten en dŒrfan is it 

earste ryklik koaft Ien mei oar hat 

lykwols ta foardiel dat de saek mei 
skoft en al yn treddelüre birŒdden is 

A V 

Lofts Eelco-Cupuluster en rjochts Nynke- 
Liliander 


