
Dit is een mooie beschrijving over de plaats Burgum in Friesland waar op 18 

september de Nationale Folkloredag 2021 wordt gehouden. De tekst is gemaakt 

door de heer Jan Jongsma, gepensioneerd leraar. 
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Burgum: hoofdplaats van Tytsjerksteradiel. 

 

Burgum telt zo’n 10.000 inwoners. Het is de hoofdplaats van gemeente 

Tytsjerksteradiel (32.000 inwoners). Het is het grootste van de zestien dorpen in 

de gemeente. In de middeleeuwen was Tytsjerk de hoofdplaats, vandaar de 

gemeentenaam.  

Het oudste stenen gebouw van Burgum is de voormalige Nederlands Hervormde 

kerk (nu PKN kerk) , vroeger de Rooms-katholieke kerk. In de middeleeuwen 

waren er twee parochies : Burgum en Noordermeer. Samen bouwden de 

parochianen het eerste gebouw. Dat is de reden dat de kerk werd gebouwd 

buiten de bebouwde kom van Burgum; mooi tussen de beide parochies in. Het 

eerste kerkgebouw verrees eind 11e eeuw. Het was en eenvoudig Romaans 

kerkje met een zadeldaktorentje. Het kreeg de naam Sint Maartens kerk. 

In de 12e eeuw kreeg Burgum een klooster; het Bergklooster, ook wel 

Barraconvent of St. Nicolaasklooster genoemd. Het stond vlakbij de kerk. De 

komst van het klooster had gevolgen voor het kerkje. Dat werd een dissonant bij 

de kloostergebouwen. Eind 12e eeuw werd het een kloosterkerk, waardoor het 

kerkje een totaal ander aanzien kreeg. Het werd door de monniken vergroot tot 

een driebeukige kerk met hoge gewelven. De zadeldaktoren verdween en moest 

plaats maken voor een hogere spitstoren. Eind 13e eeuw werd de kerk vergroot 

met twee transepten. Zodoende werd het een kruisvormig gebouw. In de 

volksmond wordt de kerk nog altijd Kruiskerk genoemd. De naam Sint 

Maartenskerk raakte in de vergetelheid. In 1580 vond de reformatie plaats en 

wordt de kerk een Hervormde kerk. De pastoor maakt plaats voor een dominee. 

Een gebouw waar de Burgumers trots op zijn is “De Pleats”( = boerderij) aan de 

Schoolstraat. De boerderij werd in 1773 gebouwd. Na de oorlog kwam het 

uitbreidingsplan van Burgum op de bij “De Pleats” horende landerijen te liggen. 

Tot 1954 is er geboerd. In dat jaar kocht de gemeente het gebouw om er een 

cultureel centrum van te maken. Er vond een rigoureuze restauratie plaats en er 

werd een openluchttheater bij gebouwd. Op 27 april1961werd cultureel centrum 

“De Pleats” geopend. Sinds 1960 worden in het openluchttheater 

openluchttoneelstukken in het Fries opgevoerd, niet alleen van Friese bodem, 

maar ook vertaalde stukken uit het wereldtoneel. Culturele activiteiten vinden er 

nog steeds plaats. De geschiedenis van Burgum wordt bewaard in het 

streekmuseum, dat net buiten het dorp staat. Op hetzelfde terrein is ook de 



Sterrenwacht te vinden, dat bezoekers trek uit heel Friesland, maar ook uit 

andere provincies. 

Burgum heeft een aantal beroemde inwoners gehad, o.a. kapper Hendrik 

Bulthuis. Zijn grootste bekendheid kreeg hij door het ontwerpen en bouwen van 

de grote en de kleine B.M-er achter zijn kapperszaak aan de Lage Weg.( B.M. 

staat voor Bergumermeer). Ook ontwierp hij de Bulthuisjol.  

Het waren alle drie eenvoudige zeilbootjes, Bulthuis had het streven om ook de 

kleine man in een zeilboot te krijgen. 

Burgum heeft een groot winkelbestand. Naast vier grote supermarkten zijn er 

veel kledingwinkels en bedrijven als Action en Hema. Een pluspunt voor de 

Burgumer winkelbestand is het gratis parkeren op de Markt, een groot plein in 

het centrum, dat omringd is door winkels. Die parkeergelegenheid trekt veel 

mensen uit de wijde omgeving, zelfs uit Leeuwarden. 

Tytsjerksteradiel is een gemeente met gevarieerde landschappen. Dat heeft te 

maken met de drie grondsoorten in de gemeente; zand, klei en veen. Vooral het 

veengebied rond Earnewâld trekt veel bezoekers uit binnen- en buitenland; de 

zogenaamde “De Alde Feanen”. 

In 2006 werd “De Alde Feanen” officieel als 20e Nationaal Park ingesteld. Het 

gebied is rijk aan planten en dieren. Meer dan 450 plantensoorten, waaronder 

veenmosorchis, zeer zeldzaam. In 2008 is de otter voor het eerst in decennia 

weer in het gebied gesignaleerd.  

Fietsen door dit waterrijk gebied is prachtig. Er varen een aantal pontjes voor 

fietsers, de zogenaamde pontjesroute. Bij het toeristenbureau aan de Piet 

Miedemaweg zijn daar inlichtingen over te krijgen.(tel.0511-539500) Fietsen 

worden in Earnewâld, een parel in Tytsjerksteradiel, veel verhuurd. Fietshuur is 

ook mogelijk in Burgum. 


