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V O O R W O O R D . 

Het is een verheugend verschijnsel, dat de belangstelling voor het 
werk van Van den Akker is blijven bestaan, ook al wordt deze belang
stelling thans niet meer, zoals in de jaren 1922 —1942 gevoed door de 
geregelde verschijning van nieuwe bijdragen van zijn hand. Eind 1942 
is er aan deze publicatie plotseling een einde gekomen, doordat het 
Friesch Landbouwblad, na eerst korte tijd onder controle van onge
wenste elementen te zijn gebracht, ophield te verschijnen. Helaas heeft 
Van den Akker de bevrijding en de wedergeboorte van het Friesch 
Landbouwblad niet mogen beleven. Op 22 October 1943 is hij te Ber-
likum overleden en vier dagen later in zijn geboorteplaats Wier be
graven. 

In dit voorwoord past in de eerste plaats een korte levenbeschrijving 
van de schrijver van dit werk. Bij de opstelling hiervan werd een 
dankbaar gebruik gemaakt van gegevens, door Van den Akker, vast
gelegd in een autobiografie, die op 26 September 1939 werd opgesteld 
en die berust bij de Fryske Akademy. 

Klaas van den Akker werd op 1 Maart 1864 te Wier, Menalduma-
deel geboren, waar zijn vader, Jasper van den Akker, een middelgroot 
landbouwbedrijf exploiteerde. Tot op zijn 15e jaar was Van den Akker 
leerling van de openbare lagere school te Wier, waar hij na eerst de 
gewone klassen doorlopen te hebben de laatste jaren met drie andere 
leerlingen, die voor de onderwijzersstudie werden voorbereid, een soort 
privaat onderwijs ontving. Na afloop hiervan stond hij voor de keuze, 
ofwel evenals zijn mede-scholieren der laatste jaren, verder te gaan 
leren voor onderwijzer, óf te gaan werken op de boerderij van zijn 
vader. Van den Akker schrijft over deze keuze zelf het volgende: 

„Do 't myn trije maten de wrâld yngongen for hjar fierdere 
stúdzje, moast ik ek kieze of dele. Myn âlde hear hie wol 
wollen, det ik ek for skoalmaster learde, mar dat like my net 
goed ta. Sa'n hokje twisken fjouwer mûrren wier my to lyts... 
En koe lêsjaen yn 't algemien my al net best bikoare (ik moast 
it léste jier f en myn skoalgean gauris foar de klas stean) om 
domme bern hwet yn to pompen like my alderfreeslikst ta. Sa-
dwaende sei ik de skoalle farwol en kaem by heit, dy 't in 
middel-great lânboubidriuw hie, yn 't fak." 

Zo begon Van den Akker zijn loopbaan als jonge boer in 1879, dus 
in het begin der landbouwcrisisjaren, en het valt te begrijpen, dat de 
tijd die hierna volgde geen gemakkelijke tijd was. Na in 1887 te zijn 
getrouwd met Grietje Dijkstra (geboren te Wijtgaard, die onderwijze
res was), háurde Van dçn Akker in de herfst van 1891 een groot 
akkerbouwbedrijf te Berlikum en zo werd hij dus in Mei 1892 zelf 
bouwboer. De crisis was toen nog lang niet ten einde en dus moesten 
alle krachten worden ingespannen om het hoofd boven water te houden. 

Zodoende bestond er voor Van den Akker de eerste jaren weinig 
gelegenheid om zich met iets anders dan met zijn eigen bedrijf bezig 
te houden. Eerst na 1900 werden de tijden geleidelijk beter en daarna 
zien wij, dat Van den Akker zijn activiteit meer en meer ook buiten zijn 
bedrijf gaat ontplooien. Reeds spoedig werden verschillende functies 



door hem vervuld, doch intussen bleef hij tot 1914 bouwboer te Berli-
kum. Hoewel nog slechts 50 jaar oud besloot hij zich uit het bedrijf 
terug te trekken. Na gedurende één jaar als plaatsvervanger van zijn 
schoonzoon, die gemobiliseerd was, greidboer te Boksum te zijn ge
weest, vestigde hij zich in 1916 als „rustend landbouwer" te Berlikum, 
waar hij tot aan zijn overlijden op 22 October 1943 heeft gewoond. 
Van den Akker heeft zich in deze jaren allerminst overgegeven aan rust, 
maar heeft integendeel een grote activiteit op verschillend gebied ont
wikkeld. 

Wa t zijn nu de functies, die Van den Akker in de loop der jaren 
heeft vervuld en welke werkzaamheden op publiek terrein heeft hij 
verricht? 

Vele dezer werkzaamheden zijn verbonden geweest aan de Friesche 
Maatschappij van Landbouw. In 1901 kwam Van den Akkéî het eerst 
naar voren als lid van het bestuur der afdeling Menaldumadeel, in welk 
bestuur hij in 1907 de taak van afdelingssecretaris aanvaardde, een 
functie die hij tot 1931 heeft vervuld. Een betere afdelingssecretaris dan 
Van den Akker kon men zich nauwelijks indenken en de bloei van de 
afdeling Menaldumadeel is zeker voor een belangrijk deel aan zijn 
werk te danken. Intussen was Van den Akker ook tot hogere functies in 
de FriescheK Maatschappij van Landbouw geroepen. 

In 1909 kreeg hij zitting in het hoofdbestuur, waarvan hij tot 1922 
ononderbroken deel heeft uitgemaakt. Hij is dus ook na de verkiezing, 
die volgde op de reorganisatie der Maatschappij in 1919, in het bestuur 
teruggekeerd als de enige, die ook in de oude formatie deel van dit 
lichaam had uitgemaakt. Van 1919 tot 1922 was Van den Akker onder
voorzitter van het Hoofdbestuur. 

Als bouwboer had Van den Akker bijzondere belangstelling voor de 
keuring van gewassen. Hij werd aangewezen als lid van de Commissie 
van toezicht op de poterhandel en als lid van het Poterbureau. Als 
zodanig werkte hij mee aan de uit het Poterbureau voortgekomen 
Z.P.C., die in 191<9 zijn beslag kreeg. 

Bij de instelling van de Commissie voor het oude landbouwbedrijf 
in 1930 sprak het vanzelf, dat Van den Akker hierin zitting nam. Deze 
commissie nam o.a. de verzameling van voorwerpen, betrekking heb
bende op het oude landbouwbedrijf, en de vervaardiging van tekenin
gen, waarin oude werkwijzen en toestanden werden vastgelegd, ter 
hand. Het werk van Van den Akker als schrijver, waarop wij later 
terug komen, sloot zich hierbij nauw aan. Er werd medewerking ver
kregen van de schilder-tekenaar Ids Wiersma, wiens tekeningen op zulk 
een gelukkige wijze aansluiten bij de beschrijvingen van Van den Ak
ker. De verzamelingen bijeen gebracht door de Commissie voor het 
oude landbouwbedrijf, waaraan Van den Akker zo krachtig heeft mee
gewerkt, hebben een plaats gevonden in de collecties van het Friesch 
Museum. 

Verder had Van den Akker zitting in de Raad van Beheer van het 
Botercontrôlestation der Friesche Maatschappij van Landbouw, terwijl 
hij in de oorlogsjaren 1914.—1918 verschillende functies bekleedde, die 
verband hielden met tijdelijke maatregelen die toen getroffen werden, 



zoals de scheurwet, de rijksboterinzameling, de'graaninzameling en de 
hooivordering. 

Hoewel, zoals hiervoor vermeld, Van den Akker zelf niet de roeping 
had, een levenstaak als onderwijzer te vervullen, heeft hij toch op andere 
wijze het onderwijs belangrijke diensten bewezen. De eerste openbare 

xfunctie, waartoe Van den Akker geroepen werd, was die van lid van 
de Commissie van Toezicht op het onderwijs in de gemeente Menal-
dumadeel, een functie die hij van 1890 tot 1908 heeft bekleed, terwijl hij 
daarbij vele jaren secretaris dezer commissie is geweest. Van den Akker 
is voorts lid geweest van de Commissie van toezicht op de landbouw-
cursussen in Menaldumadeel (1905—1931) en lid, de laatste jaren voor
zitter, van de Commissie van toezicht op de Rijkslandbouwwinterschool 
te Leeuwarden. 

Heeft Van den Akker dus aan verschillende bestaande vormen van 
onderwijs meegewerkt, daarnaast is hij de pionier geweest voor een 
nieuwe tak van onderwijs, het landbouwhuishoudonderwijs. Bij de in
stelling in 1911 werd hij lid van de door de Friesche Maatschappij van 
Landbouw in het leven geroepen Commissie van voorbereiding voor het 
landbouwhuishoudonderwijs en het is vooral aan Van den Akker te dan
ken, dat reeds in 1912 het landbouwhuishoudonderwijs in Friesland een 
aanvang nam. Dit onderwijs mocht zich ook later in zijn bijzondere be
langstelling verheugen; in woord en geschrift heeft hij op veje plaatsen 
voor dit onderwijs gepleit. Vanaf 1912 heeft hij steeds zitting gehad 
als lid of voorzitter van de Commissie voor het landbouwhuishoud
onderwijs der Friesche Maatschappij van Landbouw en van het daaruit 
voortgekomen bestuur der Vereniging van Landbouwhuishoudonderwijs 
in Friesland. Bij de herdenking van het vijf en twintig jarig jubileum 
van het landbouwhuishoudonderwijs in Friesland is duidelijk gebleken, 
dat Van den Akker als de pionier van dit onderwijs werd beschouwd. 

Vermelding verdient voorts het aandeel, dat Van den Akker heeft 
gehad in het werk op het gebied van de waterschappen en de ontwa
tering. Hij is mede-oprichter geweest van de waterschappen de Ber-
likumer-polder en de Vereniging, was deskundige bij de klassificatie 
van een groot aantal waterschappen in verschillende delen van Fries
land, van 1910 tot aan zijn overlijden volmacht en enkele jaren dijks-
gedeputeerde van het waterschap Vijf Delen Zeedijken Binnendijks, 
was lid van de Commissie voor de lage boezemlanden in Friesland, in
gesteld bij besluit van de Staten van Friesland van 19 Maart 1924 en 
bestuurslid van de Friesche waterschapsbond. 

Tenslotte vermelden wij nog de volgende meer op zich zelf staande 
functies, die Van den Akker heeft bekleed: correspondent van de Di
rectie 'va^ de Landbouw, lid van de Commissie voor de landbouw-
statistiek, lid van het College van zetters, lid van de Schattîngscommissie 
voor de inkomstenbelasting in Menaldumadeel, voorzitter van de Com
missie van toezicht op de proeftuin te Berlikum en voorzitter van de 
vereniging ,,Dorpsbelangen" te Berlikum. 

In het voorgaande is slechts terloops melding gemaakt van het werk 
van Van den Akker als schrijver, waarop hier thans wat dieper zal 
worden ingegaan. In het algemeen worden er onder de boeren weinigen 
aangetroffen, die er veel voor voelen de pen te hanteren. Hoewel mijn 



ervaring mij geleerd heeft, dat deze algemene regel voor Friesland 
slechts in beperkte mate opgaat, (er werd altijd ook uit boerenkringen 
een bevredigende medewerking verleend aan de redactie van het 
Friesch Landbouwblad), toch waren ook onder de Friese landbouwers 
de woordvoerders talrijker vertegenwoordigd dan de penvoerders. Van 
den Akker had echter zowel de gave van het woord, als van de pen. 
Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat wij hem hiervoor enkele 
malen als de secretaris van verschillende commissies konden vermelden. 

In 1900 begon Van den Akker met het verlenen van medewerking 
aan het orgaan van de Friesche Maatschappij van Landbouw, dat des
tijds onder de naam „Friesch Weekblad" verscheen. Wij kunnen niet 
beter doen dan hem zelf het woord te geven om te vertellen hoe hij er 
toe kwam voor dit blad te gaan schrijven. Daartoe is het volgende 
ontleend aan een brief van Van den Akker aan Walinp Dijkstra, geda
teerd 9 September 1911: 

,,Myn skrjuwen for de krante, dat ik in inkelde kear doch, da's 
sa oan 'e gong kommen. Der soe yn 1900 in ploechje boeren 
'ris in útstapke meitsje nei Grinszerlân, om to sjen ho de boeren 
dêr boerken. Op de forgearringe der derta bisluten waerd, wier 
ik net, mar men bineamde my as forslachjower. Dat wier liep 
oerlein, om 't ik er net wier, koe 'k net bitankje. Tiid om in oaren 
to bineamen, as ik wegere, wier der net, dos... ik stapte mei 
potlead en pompier yn 'e bûse de wrâld yn. Myn earste wirk 
skynde better foldien to habben as ik tocht hie, hwent letter as ik 
meigyng, waerd ik altyd oansocht de skrjuwer fen 't selskip to 
wezen. Sa ben 'k hiel Nederîân yn 'e rin fan 'e jierren sahwet 
trochreisge. Myn pinnewirk deromtrint kaem letter geregeld yn 
't „Friesch Weekblad", it krantsje fen 'e Maatskippy fan Lân-
bou. Op dy menear ha 'k foar in jier of hwet ek ris 't Lân-
húshâldkindich Congres to Hearenfean mei bywenne. 't wier 
krekt, as ik it wol ha, heal hondert jier lyn, dat Seakeleboer nei 
't selde Fean nei in, selde kongres stapte. Myn forslach dêrfen is 
noch yn hânskrift op 't eagenblik by in goefrjeon. 't Is net printe 
wirden, Dêrfor is 't to skerp. Ik waerd útstjûrd mei it bipaelde 
doel, om net allinne to fortellen hwet ik heard hie, mar ek ho 't 
ik oer dat alles tocht. En den kin boerekrityk wol ris hwet onge-
makkilik wêze." 

Na de publicatie der excursieverslagen in de jaren 1909—1910 en 
enige op zichzelf staande artikelen, verschenen in de jaren 1919—'1922 
onder de titel „Sabeare en Tinken" ofwel „Sabeare of Tinken?" enige 
gedichtjes, die het karakter droegen van puntdicht. 

In 1922 ging Van den Akker, op verzoek van de toenmalige redacteur 
van het inmiddels tot Friesch Landbouwblad herdoopte Friesch Week
blad, er toe over geregeld éénmaal per maand een bijdrage te schrijven 
onder de titel „Van de Mond der Oude Middelzee." In vele dezer bij
dragen werd het oude landbouwbedrijf beschreven, waarbij ter illustratie 
naast enkele foto's vele tekeningen voor dit doel in overleg met Van 
den Akker door Ids Wiersma vervaardigd, werden gepubliceerd. 

Behandelde Van den Akker aanvankelijk vooral de landbouwtoestan-
den uit de tijd van zijn jeugd, later heeft hij zich ook met een verder 
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verleden bezig gehouden, waarbij hij gewoonlijk aansloot bij hetgeen er 
in de vorm van oude gebouwen en op andere wijze nog uit dit verleden 
overgebleven is. In 1934 zijn de toen verschenen bijdragen van Van 
denj Akker, die handelden over het oude landbouwbedrijf, in boek
vorm uitgegeven, eveneens onder de titel ,,Van de Mond der Oude Mid-
delzee". Voor dit boek bleek zoveel belangstelling te bestaan, dat reeds 
het volgende jaar een tweede druk moest volgen. In 1940 zijn de later 
verschenen bijdragen in een tweede deel samengevat, terwijl thans het 
verschijnen van een nieuwe druk van beide delen aanstaande is. 

Het boekwerk „Van de Mond der Oude Middelzee" neemt een bij
zondere plaats in de Nederlandse en Friese litteratuur in. Geschreven 
door een boer, die veel van het beschrevene zelf heeft meegemaakt, of er 
althans door eigen waarneming bekend mee was, die beschikte over 
het vermogen op een geestige en onderhoudende wijze te beschrijven, 
heeft dit werk niet slechts de belangstelling getrokken van enkele 
deskundigen, doch het heeft in brede kringen vooral in Friesland lezers 
gevonden. Hierdoor heeft Van den Akker een waardevolle bijdrage ge
leverd tot de „heemkunde" van een belangrijk gebied, het Noorden van 
Friesland. 

Naast de publicaties van Van den Akker in het Friesch Landbouw-
blad dienen nog enkele andere geschriften van zijn hand genoemd te 
worden. Voor de Staatscommissie van de werkloosheid, ingesteld in 
1909, schreef hij een „Rapport voor Berlikum", dat in de verslagen der 
Commissie werd opgenomen. Hij schreef enkele artikelen over „De 
greatens fan ús pounsmiet" in „Swanneblommen", jaargang 1920. Te
zamen met wijlen de Heer A. Rauwerda schreef hij het bekroonde ant
woord op de prijsvraag, uitgeschreven door Gedeputeerde Staten van 
Friesland over „Omzetting van eenzijdige greidebedrijven in gemengde 
bedrijven," verschenen in 19.17 bij Meyer en Schaafsma te Leeuwarden. 

De veelheid van functies en werkzaamheden was voor Van den 
Akker nooit een belemmering voor het met de meeste zorgvuldigheid 
verrichten van wat hij op zich genomen had. 

Wie, zoals ondergetekende, met Van den Akker heeft mogen samen
werken, kan ervan getuigen, dat alles wat uit zijn handen kwam ernstig 
overwogen was, en tot in onderdelen verzorgd werd afgeleverd. Hij kon 
scherp zijn in woord en geschrift, maar hij stelde ook aan zichzelf hoge 
eisen en spaarde zich de zelfcritiek niet. Als Van den Akker iets op zich 
had genomen kon men er van verzekerd zijn, dat hij zich ten volle van 
de opgenomen taak zou kwijten. Daarbij -was Van den Akker een trouw 
vriend. W a t de organisatie betreft ging zijn liefde vooral uit naar de 
Friesche Maatschappij van Landbouw. Gedurende een reeks van jaren 
ging geen Vrijdag voorbij of Van den Akker bracht een bezoek aan het 
Landbouwhuis te Leeuwarden, waar hij ook na zijn aftreden als hoofd
bestuurslid en afdelingssecretaris de raadgever en trouwe vriend is ge
weest van drie elkaar opvolgende secretarissen der Maatschappij. 

Tot slot nog iets over de onderscheidingen, die Van den Akker ten 
deel gevallen zijn. Hoewel hij gevoelig was voor waardering voor zijn 
werk, kende hij aan openbaar huldebetoon toch slechts een beperkte 
betekenis toe. Is dit de reden, dat omtrent de onderscheidingen, 
die hem verleend werden, niets vermeld is in de door hem samen-



gestelde autobiografie? Dit mag ons niet weerhouden hier te vermelden, 
dat Van den Akker in 1922 bij het zeventig jarig bestaan der Friesche 
Maatschappij van Landbouw tot Lid van verdienste der Maatschappij 
werd benoemd. In 1937 volgde zijn benoeming tot Ridder in de orde van 
Oranje Nassau. In hetzelfde jaar werd hem, bij de herdenking van het 
vijf en twintig jarig bestaan van het Landbouwhuishoudonderwijs in 
Friesland, zijn portret, geschilderd door zijn vriend en medewerker Ids 
Wiersma, aangeboden. Dit portret heeft een plaats gevonden in de 
bestuurskamer van het Landbouwhuis te Leeuwarden. 

Nog meer dan bovenvermelde onderscheidingen zou Van den Akker 
op prijs hebben gesteld de blijvende belangstelling voor zijn werk, die 
uit het verschijnen van een nieuwe druk van , V a n de Mond der" Oude 
Middelzee" blijkt. Deze verschijning zal ook zeker met gevoelens van 
weemoedige herinnering maar ook van dankbaarheid worden begroet 
door haar, die zo vele jaren zijn trouwe levensgezellin is geweest. 
Mevrouw de Weduwe van den Akker—Dijkstra. 

Moge deze belangstelling voor Van den Akker's werk blijvend zijn! 

DEN HAAG, 22 November 1947. 

N. H. BLINK. 



Uit de voorwoorden van de Schrijver. 

a. bij de verschijning van het eerste deel in 1934: 
W a t in deze bundel bijeenverzameld is, heeft reeds artikelsgewijze 

in het Friesch Landbouwblad het licht gezien. Het eerst is daarin ver
schenen de beschrijving van het „Bargeslachtsjen", weldra gevolgd door 
die van het „lerdappelôfleverjen". Deze werden beide in de Friese 
taal geschreven, omdat ik meende zodoende de oude toestanden op 
de meest karakteristieke wijze weer te kunnen geven. 

Het gunstig onthaal, dat die artikelen bij de lezers en ook •— ik wil 
dit hier gaarne dankbaar gedenken —- bij verschillende lezereressen van 
het blad ondervonden, is de aanleiding geweest, dat de toenmalige 
Redacteur •—• de algemeen geachte, maar helaas zo vroeg verscheiden 
heer J. v. d. Meer — mij uitnodigde met die schetsen uit het oude 
boerenleven en -bedrijf door te gaan, doch dan liefst in de Neder
landse taal. Ik zal hier niet de gedachtenwisseling weergeven, welke 
dienaangaande tussen de heer v. d. Meer en mij is gevoerd; tot 
welk resultaat ze geleid heeft, vertelt het boek zelf. Beleefd verzoek ik 
echter aan de lezers niet opnieuw de verschillende zienswijzen daar
omtrent naar voren te brengen; redacteur en auteur hebben met de 
beste bedoelingen en naar hun beste weten beslist. 

W a t in de Friese taal werd geschreven is onveranderd gebleven. 
Dit betreft niet alleen de beide onderwerpen hierboven genoemd, maar 
ook de versjes bij de afzonderlijke plaatjes, die hoewel niet direct ver
band houdende met de behandelde onderwerpen, toch in de nauwste 
betrekking staan tot het oude boerenbedrijf. 

b. bij de verschijning van het tweede deel in 1940: 
Toen in het najaar van 1934 mijn eerste serie schetsen uit het oude 

boerenleven en -bedrijf onder de titel ,,Van de Mond der Oude Mid-
delzee" in boekvorm verschenen was en ik de 70-jarige leeftijd reeds 
achter de rug had, dacht ik er ernstig aan de pen neer te leggen. 

De trouwe vriendschap van het driemanschap: Het Friesch Land
bouwblad, mijn pen en mijn persoon bleek echter machtiger te zijn dan 
gezegd voornemen. Dientengevolge begon ik aan een nieuwe serie, 
welke hierbij wederom in boekvorm verschijnt. 

Het eerste deel dezer nieuwe serie sluit zich direct bij de vroegere 
aan, het andere en wel dat, hetwelk over de oude boerderijen enz. han
delt, draagt een enigszins ander karakter. Toen ik mij op deze duistere 
en glibberige paden waagde, had ik niet verwacht, dat de wegen hier 
soms zo onbegaanbaar en moeilijk te vinden waren. Had ik bij mijn 
eerste werk slechts mijn geheugen te raadplegen, omdat ik alles uit kracht 
van mijn opleiding en mijn bedrijf volledig had meegemaakt, thans moest 
ik op onderzoek uit, ver buiten de grenzen van het eigen beleven. 

Gelukkig hebben heel velen mij steeds met ae meeste welwillendheid 
— vaak zelfs ongevraagd — allerlei inlichtingen en bescheiden verstrekt, 
welke mij van dienst konden zijn, Aan die allen breng ik hierbij mijn 
hartelijke dank. 

Dat ik, ondanks de goede hulp, nog wel eens de juiste weg heb 
gemist, wil ik zelf in de eerste plaats gaarne aannemen. Van harte hoop 
ik, dat die afdwalingen mij niet al te zwaar zullen worden aangerekend. 



I N L E I D I N G . 

Ergens m het Noorden van Friesland ligt een klein dorpje, waar 
voor vele, vele jaren, het zadeldak van de oude stompe toren nauwelijks 
uitstak boven de hoge essenbomen, die met hun brede kruinen diep-
donkere schaduwen wierpen op het grasveld rond de toren, als wilden 
ze hogere wijding geven aan de stemmige stilte, die er gewoonlijk 
heerste in deze dodenhof. Hoog boven het torendak uit, op de ver-
hevenste punt van een zwaar ijzeren kruis, troonde een haan, een weer
haan. Deze weerhaan had veel ondervonden in zijn lange leven, en 
zou veel kunnen vertellen. Hij had gezien hoe de wateren van het 
voormalige Boorndiep nu eens zachtjes kabbelden tegen de voet van 
de oude zeedijk, dan weer als zware baren rolden tot halverwege de 
kruin, en zeker meer dan eens ook, dat ze als wilde, woeste golven 
stuwden over de zeewering heen. Hij zou kunnen vertellen hoe de 
Zuiderzee zich vormde en de Middelzee ging opdrogen. Hij kon weten 
van de strijd tussen Schieringers en Vetkopers, en misschien laat een 
enkel teken zelfs de mogelijkheid open, dat ook de Beeldenstorm niet 
geheel ongemerkt aan hem voorbij is gegaan. W a n t ze waren oud, heel 
oud beide, de haan zowel als de toren. 

Naast de toren stond zijn eerbiedwaardige wederhelft, de kerk, die 
in dezelfde tijd als hij, het levenslicht aanschouwde, waarschijnlijk om
trent het midden der 12de eeuw. 

Vergeefs zal men thans zoeken naar de oude toren, vergeefs ook 
naar de oude eerwaarde bomen om de dodenakker. De toren is gevallen 
onder de mokerslagen van slopershanden, de bomen onder de bijl van 
de houthakker. Al het oude is voorbijgegaan; het is nieuw geworden. 
Alleen de kerk staat nog, maar ook zij heeft in de loop der jaarhonder
den meerdere gedaanteverwisselingen ondergaan. 

Vanaf de hoog gelegen hof dalen naar alle zijden de landen lang
zaam af naar verre verten. Alleen aan één zijde wordt die afdaling 
weldra gestuit door de oude zeedijk. 

Aan die kant, en in de winterschaduw van toren, kerk en bomen, 
staat een oud onaanzienlijk gebouw, dat nu door een verhard wegje 
te bereiken is, maar dat eertijds te midden van ongebaande modder
wegen stond. Het is van veel jongere datum dan zijn buurman, de 
oude toren, maar toch kan men het aanzien, dat alle wereldse grootheid 
vergaat. In zijn glorietijd deed het dienst als school; het was d e school, 
de e n i g e school van het dorp. In die school hebben we ons eerste 
onderwijs genoten, dat begrijpelijkerwijs niet tot middelbare, en nog 
minder tot hogere of hoge hoogte vermocht OD te klimmen. 

Van die school konden wij langs een smalle conchisweg (skilpaed) 
door een tourniquet —- het eerste van die naam, dat we op onze levens
weg ontmoetten, en dat we met de voor ons Friezen meer bekende naam 



i „draei-om" betitelden — op het kerkhof komen. Omdat bij de school 
zo goed als geen speelplaats was »—• want wat aldus genoemd zou 
mogen worden, was nog kleiner dan de kleine school zelf .— daarom 
speelden wij, gelijk zovele generatie's vóór ons reeds gedaan hadden, 
meest op het kerkhof. Daar speelden wij vóór, tussen en na de school
tijden onze vele spelen. 

,,Werd er toen nog door de kinderen gespeeld?" vraagt misschien 
iemand. 

Ja, toen speelden de kinderen nog. 
Kinderen waren toen nog kinderen en bleven lang kinderen. 
De wereld van gisteren is echter niet meer die van heden, en de wereld 

van morgen zal weer een andere zijn dan die van vandaag, en zo zullen 
ook zij, die dit uit eigen ervaring niet kunnen weten, begrijpen dat de 
wereld van thans in vele opzichten hemelsbreed verschilt van die van 
vóór meer dan een halve eeuw. 

En van deze laatste willen we in dit boekje het een en ander vertellen. 
Onze vertellingen zullen dus lopen over onze jeugdjaren en de lezer 

in kennis brengen met de oude onderwijzer van het dorp, onze „mees-
ster" zoals we hem noemden, en aan wie alle lering alleen was op
gedragen. 

,,Met de meester, die jullie geplaagd hebben?" vraagt misschien 
iemand. Dat kan wel, want we zullen ook onze jongensstreken wel heb
ben uitgehaald (misschien komt er nog wel eens eentje uit het lang 
verleden in onze herinnering opdoemen) maar toch voor meester 
hadden we, al werd hij oud, respect en nog meer respect hadden wij 
voor zijn „tof f els" (leren muilen) die hij gewoon was dagelijks 
in school te dragen. Dat schoeisel was practisch. Men trok het gemak
kelijk aan en ook uit, als het wezen moest. En dat „uittrekken" 
daar zat eigenlijk het geheim van het „ware" respect in, dat we er 
voor hadden. 

Wij zullen kennis maken met „meesterske" —• dat was de officiële 
benaming in die dagen van meesters vrouw •— een door-en-door braaf 
mens, en die zo guitig -— als dit woord tenminste voor een bezadigde 
oude dame toelaatbaar is — het ene oogluik kon laten dalen. 

Wij vertellen van Aletta, een der dochters van meester, die we ge
plaagd, maar toch ook wel trouw geholpen hebben; van Aletta de goed
aardige dochter van haar brave moeder: de tweede druk er van. 

Wij zullen tevens kennis maken met het schaap van meester. Ja, 
meester deed aan schapenhouderij, en had zich dus meteen rekenschap 
te geven van de „natuurlijke" gevolgen van die. 

Wij zullen ook wel eens een enkele maal, in aanraking komen met 
Krijn, de „hounegiselder" of de hondenslager, zoals een jonge dominé 
van vreemde bloede dat woord uit het Fries vertaalde, wat hij later 
verbeterde tot: geestelijke deurwaarder. Misschien komt terloops ook 
nog ter sprake Krijns pruik, die volgens onze opvattingen meer 
overeenkomst vertoonde met de beharing van Beëlzebub, dan met die 
van een gewoon sterveling. 

En we gullen natuurlijk het liefst en het meest willen vertel
len van de boeren uit de omtrek —- kleine, zowel als grote .—• van hun 



dagelijks werk op het land, van hun leven in de familiekring rond de 
huiselijke haard, van de avondwandelingen van enkelen hunner naar 
en van de „Theebus", O, er is zoveel te vertellen uit die tijd, dat de 
jongeren niet weten, en waarvan ongetwijfeld een zekere bekoring uit
gaat, al is het dan ook door zijn eenvoud. W a n t in al onze eenvoud, en 
met onze weinige behoeften, om maar niet te spreken van «nze ont
beringen in vergelijking met thans, waren wij gelukkig, kinderlijk ge
lukkig. Misschien hebben we zelfs minder geklaagd, dan de jeugd van 
tegenwoordig, die niet kent ^ n o g niet kent ^- de donkere schadu
wen van het materiële leven, die ons levenspad zo vaak verduisterden. 
Maar ook in eenvoud en ontbering, zelfs in tegenspoed, kan een stukje 
levensgeluk gelegen zijn, al is het dan ook van een andere orde, dan 
waarom de tegenwoordige wereld roept. 
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U I T H E T KINDERLEVEN V O O R D E SCHOOLJAREN. 

Als u een dame is, mijnheer, 
Dan blijft u zitten, excuseer; 
Maar is u soms een heer, mevrouw, 
Dan moet u overstappen, gauw! 

Dit puntdicht kwam geruime tijd geleden, en wel in de dagen toen 
het uiterlijk verschil tussen de twee seksen op merkwaardige wijze 
begon te vervagen, voor in een onzer grote bladen. Het werd daar 
een spoorwegconducteur in de mond gelegd, die iemand in een dames-
coupé zag zitten, met wiens of met wier „identiteit" hij blijkbaar ver
legen zat. Die merkwaardige uiterlijke overeenkomst tussen de twee 
geslachten, is niet een vinding van de laatste tijd, wij hebben ze meer 
beleefd. Dus ook hier niets nieuws onder de zon. 

In onze jeugd, welke reeds bedenkelijk meer dan een halve eeuw 
achter ons ligt, was er al in de eerste levensjaren nog minder verschil 
te merken tussen de jeugdige burgers en burgeressen, dan nu op iets 
meer gevorderde leeftijd nog altijd voor de goede opmerker valt te 
constateren. Toen bestond, naar het uiterlijk te oordelen, de gehele 
jeugd tot het derde levensjaar ongeveer, uit meisjes; alles droeg tot die 
leeftijd rokken. Daarna had voor de jongens de gebruikelijke meta-
morphose (gedaanteverwisseling) plaats, die hierin bestond dat ze dan 
„de broek aankregen". Wij hebben een kleine dreumes gekend, die 
zich de eerste toestand blijkbaar nog zeer goed bewust was, althans hij 
kon later nog zeer wijsgerig redeneren over de tijd „doe 't ik noch in 
famke wie" (toen ik nog een meisje was). 

Eigenaardig is het vaak over welk een uitgebreid gebied zich be
paalde gewoonten, hetzij in klederdracht of anderszins, in één en de
zelfde tijd hebben uitgestrekt. Wij menen veilig te mogen aannemen, 
dat dit met die gelijke kleding van jongens en meisjes, dat dragen van 
rokken, ook het geval is geweest. De mode,.— wat was het anders dan 
mode? .— is echter grillig, en met al haar oppermachtige alure's, blijft 
ze in haar doen en laten niet zelden een kind gelijk, door, wat ze het 
ene ogenblik heeft opgebouwd, het andere weer omlaag te halen. Toch 
blijven de resten van die oude gewoonten .—• die oude mode — op de 
ene plaats veel langer hangen dan op de andere. Het is er haast mee, 
als met de sneeuw in het voorjaar, W^aar deze direct aan de straling 
der stijgende lentezon is blootgesteld, is ze zo maar verdwenen. ïs ze 
echter opgehoopt in de schaduw, waar nooit de zon komt, dan zal ze 
blijven liggen, lange tijd nadat al het andere verdwenen is. Zo'n plaats 
schijnt ten opzichte der zo evengenoemde jeugdkledij te zijn: het eiland 
Marken. Wij lazen kort geleden nog het volgende: In Marken heerst 
de zeldzame gewoonte jongens tot hun 3e jaar als meisjes aan te kleden; 
zij dragen precies dezelfde rokken, blouses en kappen op het hoofd; 
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alleen is op de kap een kleine ster vastgenaaid, het enige teken van 
hun manlijkheid. 

Dus dáár nog, wat voor deze streken al ongeveer een mensenleeftijd 
achter ons ligt, maar waarin wij niettemin een bewijs menen te mogen 
zien voor onze zo even opgeworpen stelling, dat die lelijke kleding voor 
jongens en meisjes in een bepaalde tijd vrij algemeen is geweest. 

Een andere eigenaardigheid, uit de tijd „doe 't wy noch yn 'e Oast 
mei moster rounen", (toen we er nog niet waren) uit een tijd dus, die 
nog een beetje —- al is het niet veel — verder achter ons ligt, schijnt 
van een meer bijzondere aard te zijn geweest, maar juist omdat wij ze 
tot de bijzonderheden menen te moeten rekenen, mogen wij ze o.i. hier 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Te minder, omdat wij in dit geval 
te doen krijgen met iets, dat, zo al niet geheel, dan toch voor een groot 
deel tot de boerderij beperkt bleef. 

De boerenvrouwen hadden het in vroegere tijden met de werkzaam
heden aan de zuivelbereiding verbonden, en in verband met de zorgen 
voor het gezin, dat toen meest heel wat menigvuldiger kroost telde dan 
thans, enorm druk, veel te druk om de nodige zorg aan de vaak talrijke 
kinderen te wijden. Maar wat deed men, om althans enigermate in r 
de veiligheid van de kleine kleuters te voorzien? De voorkamer op de 
boerderij was nog niet de pronkkamer van latere tijd, maar gewoonlijk 
een groot ijl vertrek, waarin 's winters vaak het „boerereau" (hooi
wagens, aardkarren, enz.) .— schoongemaakt en „útslein" natuurlijk —• 
terecht kwam. Maar diezelfde voorkamer deed ook wel dienst voor 
wat anders. W a a r een talrijk gezin was, plaatste men er wel een 
„spanjer". Dit woord zal men vrijwel in alle woordenboeken tevergeefs 
zoeken, en de naam is dan ook zo goed als verdwenen. Dat de naam 
echter op een op zich zelf staand geval zou wijzen, wil er bij ons niet in. 
Aan een voorwerp, waarvan slechts één enkel exemplaar bestaat, geeft 
men toch geen speciale naam. Ook bestaat er nog een familienaam 
„Spanjer", wie weet of die daarmede nog niet in verband staat. 

Een spanjer nu was een rechtop staande paal (van vloer tot zolder) 
met een daaraan op enige afstand van de vloer verbonden horizontale 
dwarspaal. Beide tezamen waren het evenbeeld van de combinatie 
„standerpeal" en disselboom bij de bekende dorsrol, en konden, als 
deze, op gelijke wijze in het rond draaien. Dat zaakje werd, zoals ge
zegd, opgesteld in de voorkamer. Aan de disselboom zaten haken, 
waaraan de kinderen door middel van hun „Ijirbân" (liedbân = lei
band) konden worden „opgehangen", opgehangen met de nobelste be
doelingen natuurlijk. Dit gebeurde zó, dat de kleintjes met de tenen 
net de grond konden raken. Zodoende hadden ze de keuze tussen 
lopen, staan en hangen, zonder dat hun enig leed geschiedde. Voor wie 
nog niet lopen kon, was het meteen een middel om die kunst deelachtig 
te worden. Daar waren de kleintjes veilig, volkomen veilig. 

Ook bij visite's kwamen de kinderen, die met de ouders op bezoek 
gingen meermalen aan zo'n spanjer terecht. 

Reeds in onze prilste jeugd was het „instrument" —- althans in deze 
streken — van het toneel verdwenen. Een nieuwe veiligheidsmaatregel 
.— want dat was de spanjer inderdaad -— die behoedde tegen de boze 
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gevolgen van het vallen dergenen, bij wie het zesde zintuig nog niet 
tot volkomen ontwikkeling was gekomen, werd gevonden in ,,it fal-
hoedtsje", een stijve strohoed in kogelvorm, meer practisch dan aesthe-
tisch. Viel een klein kind, dan werden zo de stoten door de buiten het 
hoofd uitstekende strohoed opgevangen en builen vaak voorkomen. 

Waren we eindelijk ontwassen aan: 
de widze (de grote schommelwieg van geschilderde tenen, weg
gedoken onder een tot de vloer reikend wiegekleed), 
de kakstoel (de houten tafelstoel, met soms een grote balsteen 
er onder in, als voorzorgsmaatregel tegen onaangename gevol
gen der acrobatische toeren, die sommige kleintjes wel eens on
dernamen, met als gevolg, dat anders het hele zaakje omver 
rolde), 
de krêbbe (de houten slaapbak dwars over het voeteinde der 
ouderlijke bedstede), 
en was de jongen „broekvaardig" geworden (een broek van 
manchester, bevertin of pilo, want ,,it moast fan halden wêze", 
sterk ging boven mooi), 
dan naderde de tijd voor het inenten tegen de kinderpokken, 
welke operatie langs verschillende wegen tot stand kwam. 

Soms zal het wel gebeurd zijn met pokstof, waarvan ons de herkomst 
onbekend was, maar het geschiedde toch ook wel anders. Het had wel 
plaats door inenting uit de pokken, die waren opgewekt bij een ander 
kind, welk „slachtoffer" soms tijden met een dikke arm moest lopen. 
Een enkele maal gebeurde het direct uit een kalf. Stel u voor een groep 
kinderen, met opgestroopte linkermouw, een gebonden kalf, een dokter 
„begaafd" met eksterogen en de sporen dragende van wat een kalf, 
dat in de benauwdheid zit, afscheidt, dan is het verschrikkelijk jammer, 
dat dit toneel niet door de gevoelige plaat aan de vergetelheid onttrok
ken is geworden. En wat het merkwaardigste was, van encephalitis 
en andere narigheden hoorde men in verband met de vaccinatie .—• op 
hoe primitieve wijze deze ook geschiedde —• niets. 

Waren we door de „pokken en mazelen" heen (nou, de mazelen kre
gen we later ook wel) en hadden we de vijfjarige leeftijd bereikt, dan 
gingen we op de dag af met het pokkenbriefje gewapend ons aanmel
den bij het hoofd der school, bij „meester" aan wie het begin en meestal 
ook het einde onzer schooleducatie was opgedragen. 

Een nieuw begin in het jonge leven? 
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DE EERSTE SCHOOLJAREN. 

I. 
Stel u voor: 

Zo'n hele kleine man, 
maar niet: 

Met 'n confectiepakje an, 

zoals een populair liedje uit later tijd wèl begeerde. 
Confectie was in die dagen op het platteland een onbekend begrip. 

Dus alles kleding naar maat? 
Geenszins, want al was het ambt van „snider" (snijder = kleermaker) 

in die dagen op het platteland ruimschoots vertegenwoordigd in de vorm 
van „manlju's- en froulju's-skroarren", hieruit mag men nog niet tot wat 
thans onder maatknippen wordt verstaan, besluiten. Bij de kinderen 
werd het oude kledingstuk gewoonlijk op de nieuwe lap gelegd, om als 
patroon te dienen, terwijl dan bij het knippen rekening werd gehouden 
met de groei van het kind. Die groei werd blijkbaar meest in alle drie 
afmetingen — lengte, breedte en dikte -— evengroot gedacht, welk be
ginsel met het klimmen der jaren van het kind, hoe langer hoe groter 
disharmonie bracht tussen de vorm van het lichaam en die van het kle
dingstuk. Datzelfde beginsel heeft zich vermoedelijk nog lang gehand
haafd in de ,,aardappelontvangers"-broeken met hun „wide krusen", 
en wie weet of een gelijk principe nog niet voortleeft in de Marker-
vissersbroeken. 

Stel u dus voor zo'n hele kleine man van vijf jaar met: 
op zijn hoofd een schellings petje, voorzien van een onbedekte leren 

klep; verder een buisje en een vest, beide vlak onder de keel dichtge
knoopt (dat is „smout" en „smout" moet het wezen in dit guur klimaat); 
een broek, die „concentrisch" is, zowel met zijn eerste pantalon na zijn 
„bevrijding" uit zijn vrouwelijk costuum, als met de broek, welke hij 
dragen zal, als hij de school verlaat; 

een paar sokken, gebreid van wol van eigen schapen tot garen ge
sponnen door een der nog aanwezige vrouwelijke spinsters uit het dorp, 
en wit of zwart gekleurd (dus ongeverfd of geverfd) waarvan het laat
ste een teken van welstand was; 

en een paar ruwe, ongeverfde klompen; 
. dan heeft u het beeld van de schoolvaardige jonge student, die öf 
alleen ôf onder moeders geleide met het pokkenbriefje gewapend de 
grote reis naar zijn universiteit, de dorpsschool aanvaardt. 

Daar wordt hem een zetel aangewezen op één van de voorste banken, 
die ieder plaats bieden, niet voor 2, maar voor 6 kinderen. Hij krijgt 
er zijn bakje met letterhoutjes, een houten laadje waarin houtjes, waarop 
de letters staan, die de kleine broekman te eniger tijd moet Ieren, „Mijn 
leren is spelen, mijn spelen is leren" van dat grote beginsel was ver
moedelijk iets neergelegd in die letterhoutjes. Men kon er een torentje 
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mee bouwen en men kon ze ook naast elkander schikken, dat allerhande 
woorden werden samengesteld uit de letters, welke er op stonden. 

Het „A.B.C. Boek" of „Begin der Letteroefening voor kinderen" door 
Hendrik Wester en gedrukt bij Joh. Seydel, boekverkoper bij de Vis
markt te Leeuwarden was reeds van de school verdwenen, het heeft 
tot de vorige generatie behoord. Dit boek nu was het nog lange tijd 
na dien zo algemeen bekende „Haneboek". Het vertoonde op de titel
pagina een kip, in klein formaat, en gaf op de binnenzijde van de omslag 
het conterfeitsel van een grote haan, vandaar de naam „Haneboek". Om 
die haan was als randschrift het volgende versje in oude (Duitse of 
Gotische) drukletters aangebracht: 

Als gij mij kraaien hoort des morgens voor het daagen, 
Zoekt dan, o Jeugd! aan God U biddend op te draagen; 
Gaat ijverig naar de school, en zoekt uw Meesters leer; 
Wan t zoo geraakt een kind tot waar geluk en eer. 

Het „Haneboek" gaf nog bijna alles in die oude drukletters (âlde 
druk, zoals men het toen noemde) en slechts enkele zinnen werden er in 
de tegenwoordig gebruikelijke lettervormen (de nije druk) weergegeven. 

Onze schooljaren zijn in velerlei opzicht een overgangstijdperk geweest, 
ook al ten opzichte van die „âlde en nije druk". Maar alle nieuwigheden 
zijn niet dadelijk algemeen, en zo was het voor ons noodzakelijk beide 
drukken te leren. In de „Honderdtallen" — leesboeken voor de lagere 
school .—• trof men dan ook beide drukken naast elkaar aan. De verdere 
leesboeken voor de hogere klassen waren „Vader Jacob", „Moeder 
Anna" en, niet te vergeten, de „Geschiedenis van Jozef". Alles droeg 
in die dagen in meerdere of mindere mate een bijbels of godsdienstig 
karakter, ook de leesboeken. 

Het gebed .— een formulier-gebed •— werd op onze school, die een 
gewone lagere school was, door meester nog steeds in ere gehouden, 
zouden we zo gaarne geneigd zijn te zeggen, maar dat kon er in de 
laatste jaren toen meester zijn 40-jarig ambtsjubileum naderde, en ouder 
en minder werd, moeilijk op door. We l werd het gebed opgezegd, 
maar niet door meester. De leerlingen van de hoogste klasse moesten 
het van buiten leren, en dan had ieder dier leerlingen op zijn beurt 
tot taak voor het begin der les het gebed op te zeggen. Maar met 
die beurtregeling waren de-kinderen soms hopeloos in de war: nu eens 
was er geen enkele zich van zijn beurt bewust, dan weer gebeurde het, 
dat 2 of 3 tegelijk van wal staken. En dit was het, wat ons daar straks 
zo bedeesd deed spreken over het „in-ere-houden van het gebed". De 
gewone lessen werden dagelijks gegeven, des zomers van 8 tot 10, van 
12 tot 2 en van 3 tot 4 ^ . 's Winters waren die tijden van 9 tot 11 en 
van 1 tot 3 uur, terwijl de laatste les voor de laagste klassen verviel, 
waarvoor in de hoogste klassen de avondschool in de plaats kwam, die 
te 5 uur begon. Alleen des Zaterdagsmiddags had men vrij. En de 
vacantie's? Hoe het daarmee gesteld was, heeft de Genestet ons 
verteld in: 

het is vacantie 
Iets zeldzaams in de week. 
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Ja, vacantie's behoorden voor ons tot de wereldwonders. 
Het eerste leesonderwijs begon met spellen op deze wijze: 
ó-fe of, à-se as, è-le el, be-oo-me boom, enz. 
Later ging het ook op deze wijze: pé-é-en pen, ka-el-ó-ka klok. 

Dé-ó-ém, dom, is een spellerij die we leerden, toen we de school reeds 
verlaten hadden. 

Nadat we het lezen eindelijk machtig waren geworden, kwamen de 
leesboeken, die we zo straks hebben genoemd. Alleen des Vrijdags-
middags kwam er een ander boek op de tafel, want dan was het voor de 
hoogste klasse steeds bijbellezen. Het nieuwe testament was dan ons 
leesboek, het oude zagen we nooit en was er misschien niet eens. Na 
afloop van deze leesles klonk steevast het bevel: „opstel maken". Niet 
over wat we zo pas gelezen hadden, maar ieder leerling was vrij in de 
keuze van zijn onderwerp. En als de een 52 Vrijdagen achter elkaar 
nooit een ander opstel leverde dan over ,,de koe", en een ander week na 
week steeds als haar opstel meester aanbood het Friese dichtstuk: 

„As twa mûskes wol tomoed, 
Kuijeren op it keldersboerd, enz." 

dan noemde meester dat werk, als hij er door zijn grote bril naar ge
keken had: „'t is goed". Meester was blijkbaar al tevreden, wanneer er 
maar wat stond. 

Nadat een behoorlijke vaardigheid in het schrijven met de griffel op 
de lei over ons was gekomen, mochten we met de ganzepen (de veren
pen, zoals de algemene benaming was) onze eerste hanepoten aan het 
papier toevertrouwen. Ook op dat punt was onze jeugd een overgangs
tijdperk en wel van de ganzepen naar de stalen pen. W a s meester knap 
in het versnijden van ganzepennen, hij bleek weldra even vaardig in het 
herstellen van stalen pennen te zijn. Wanneer wij één of beide pootjes 
van een pen verbogen hadden, dan was meesters nagel van de duim 
het aambeeld, waarop de herstelling plaats vond. Meester was zuinig, 
zeldzaam zuinig, niet alleen voor zich. zelf -— wat hij zijn moest, want 
zijn tractement telde een cijfer minder, dan dat van zijn tegenwoordige 
collega's — maar ook ten opzichte van wat hij voor anderen te beheren 
had, een eigenschap, welke ook al een overgangstijdperk heeft door
gemaakt. 

De aardijkskunde bewoog zich weinig buiten Friesland. Een wand-
kaart van deze provincie, waarop meester met potlood de spoorweg 
van Leeuwarden naar Meppel had aangegeven, was de voornaamste 
bron, welke onze aardijkskundige dorst moest lessen. 

Als rekenboekje in de hoogste klasse had „Jan van Olm" afgedaan, 
en gebruikte men het werkje van Hemkes met zijn: Interest-rekening <—-
Regel van drieën —- Omgekeerde regel van drieën. — Samengestelde 
regel van drieën of regel van vijven .—• enz. met een hele paragraaf 
sommen van elke soort. 

Natuurkunde zullen we maar buiten beschouwing laten, hé? 
Taalkennis was er niet het minst aan toe, altijd voor die tijd, maar 

men moet hierbij niet vergeten, dat meester in zijn tijd een kraan was en 
dat er toen wat minder vakken en vrij wat meer lesuren waren dan thans. 
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Maar met al zijn kranigheid heeft meester te allen tijde de gave van 
het zingen gemist, en wat wij daarvan onder een dergelijke leiding, die 
ook nog de last der jaren begon te gevoelen, terecht brachten, wordt 
het best getypeerd door een uitspraak van een nieuwe „dominee's-juf-
f rouw" (juffrouw was toen nog de benaming van de vrouw van de 
dominé) die de zingende school voorbij wandelde en tegen haar gemaal 
sprak: ,,hoor ze daar weer eens janken". 

Historie werd in de hogere klassen gegeven in de vorm van „Schetsen 
en taferelen uit de Vaderlandse Geschiedenis". We l kon men daarin 
vinden onderwerpen, als b.v. „Uitvinding der boekdrukkunst door Lou-
rens Janszoon Koster", maar verreweg de overhand hadden toch ver
halen als deze: „Tromp voor Duins", „Albrecht Beding levend begra
ven", „fan van Schaffelaar springt uit de toren", „van Speyck vliegt in 
de lucht" en dergelijke, zodat het geheel er blijkbaar meer op gericht was 
om ons heldenmoed, dan wel wetenschap bij te brengen. En als we dan 
later van ons zelf moeten getuigen: „wy ha gjin drup soldatebloed" dan 
mag dat gebrek heus niet gesteld worden op rekening van onze paeda-
gogische autoriteiten. 

Maar dat zulk geschiedenis-onderwijs niet helemaal zonder gevolgen 
bleef voor ons jeugd-ontvankelijk gemoed, zal uit een volgend hoofd
hoofdstuk blijken. 

II. 

Meester was in zijn goede jaren een begaafd en veelzijdig ontwikkeld 
man. Nu kan begaaf d-zijn in verschillende richtingen wijzen. Zo hebben 
we eens gelezen van een vrouw, die op zodanige wijze en in zulke onbe
tamelijke woorden tegen haar ondeugende kinderen fulmineerde, dat 
dominé -— zulks horende .— haar vroeg: „maar vrouw, waar heb je toch 
zulk een taal geleerd?" 

Het onverwachte antwoord luidde: „Hwer 't ik dat leard ha, hwer 't 
ik dat leard ha? Dat is net to learen, dat is in gave!" 

In die richting lag de begaafdheid van meester niet. Maar hij had 
wel de gave om al de kinderen van het ganse dorp, toen van klassikaal 
onderwijs nog geen sprake was, helemaal alleen op behoorlijke wijze 
naar de eisen van die tijd te onderrichten. En dat heeft hij zijn ganse 
loopbaan door getoond, uitgenomen de laatste jaren, toen hij zwakker 
en ziekelijk werd. Maar ook nog in deze afgaande jaren, die met onze 
eerste schooljaren samenvallen, wist hij nog op behoorlijke wijze orde 
in de school te handhaven. We l zat hij dan vaak in zijn woonkamer, 
die door een binnendeur met de school in verbinding stond, maar af en 
toe kwam die deur op een kier, en bespiedde meester op die wijze het 
gespuis in de school. En wee het gebeente van degene, die wat al te 
ver buiten het reglement van orde ging. Er waren verschillende straffen, 
als: Ie. „in de hoek", 2e, „op het bokkebankje" (hierbij werd men te 
pronk gesteld op een bankje voor de klas), 3e. „in het turfhok", waarin, 
als de deur gesloten was, geen enkel lichtstraaltje kon doordringen. Er 
zat dus wel climax in. Voor de zwaarste misdadigers was de toffel het 
aangewezen middel bij de parate executie. Zodoende was er meestal 
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vrede in school al kwam er van het leren buiten meesters tegenwoor
digheid in die jaren niet veel meer. Maar we konden wel wat anders 
uitvinden. Wanneer des zomers b.v, de ligusterheg bij de school met haar 
mooie witte bloempjes pronkte, dan werd de nodige voorraad daarvan 
mede in school genomen, en, als meester „fan gat wie", netjes in een 
naad van de schoolbank uitgeplant. Zo werd wel geen kennis van •—• 
maar toch liefde voor de natuur, en zin voor natuurschoon aangekweekt. 

Zo onschuldig waren we echter niet altijd. Op de zolder van de 
school was de werkplaats van een zoon van meester, die voor timmer
man leerde. W a a r gekapt wordt vallen spaanders, en waar geschaafd 
wordt vallen krullen. Die spanen en krullen waren voor meester een 
welkome buit bij het kachel-aanmaken, dat wel niet zo zeer een „gave" 
is, maar toch bij meesters „veelzijdige ontwikkeling" behoorde. Maar dat 
goedje, vooral die krullen, was ook een welkome buit voor ons bij wijlen. 
Als we tussen schooltijd de kans schoon zagen, stopten we de oude 
„potjekachel" propvol krullen, Van onderen werd voor een goede toe
voer van lucht gezorgd, maar de afvoer door de pijp zoveel moq?lijk 
belemmerd, wat bereikt kon worden, door de kraan bijna dicht te draaien. 
Als dan op een gegeven ogenblik de brand in de krullen sloeg vlooq 
het kacheldeurtje open en was in korte tijd de kleine school in een dichte 
rook gehuld. W a s het schooltijd geworden dan verschenen met meester, 
op diens gefluit ook de leerlingen, de boosdoeners incluis, welke 
laatsten dan de rol van de vermoorde onschuld speelden. Meester scheen 
blijkbaar niet te bevroeden, dat onder zijn regime dergelijke ondeugende 
streken uitgevoerd zouden worden. Enfin, het eind van het lied was 
steeds: de kinderen de school uit, en deuren en vensters open, om de 
rook te spuien. .— Om d i e „vacantie" was het de boosdoeners natuurlijk 
precies te doen. 

Meesters veelzijdige ontwikkeling kwam verder uit in zijn andere 
ambtsbezigheden; zo was hij ook koster, organist en klokluider. In de 
laatste hoedanigheid had hij een trouwe hulp aan zijn dochter Aletta, 
die op haar beurt weer wondergoed werd bijgestaan door de recruten 
van de school. Er was toen nog geen radio en dientengevolge wist men 
ook niet veel van de juiste tijd af. Zo gebeurde het soms, dat iemand, 
van het ene dorp naar het andere reizende, eerder in het laatste dorp 
aankwam, dan hij uit het eerste vertrokken was. Het moet ons dan ook 
geenszins verwonderen dat als meester ons te twee uur los liet. Aletta 
nog vaak de twee-uur-klok moest luiden. Dan ging de stoet op Aletta 
los; het ene deel nam het goedaardige meisje, dat al over de bakvisiaren 
heen v/as in de maling, en het andere deel spoedde zich naar de kloks-
tottwen in de toren. Daar was het pak-aan, voor zover er pak-aan-
gelegenheid bestond, en dan duurde het niet lang of de zware torenklok 
begon te leven en trok in haar rhytmische bewegingen het hele gezel
schap bengels op de maat mee omhoog tot bijna aan de eerste zolderinq. 
W a t een pleizier! 

En of de torenklok doorsloeg, of wel als brandklok klepte, dat hin
derde niet, de bengels hadden plezier. 

Ook noq in andere zin kwam meesters veelzijdige ontwikkeling aan 
het licht. Hij was, zoals wij reeds vroeger schreven, schapenhouder en 
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kon knap schaapmelken. Dat was zijn werk en hij deed het punctueel 
vóór en na de schooltijd. Wij zeggen dit laatste er bij omdat niet hij het 
was, maar een collega van hem, die, naar verluidde, op dat punt eens 
lelijk zijn boekje te buiten was gegaan. Bij deze molk steeds de vrouw 
het schaap, dat op zijn beurt weer door geen ander verkoos gemolken 
te worden, dan juist door „meesterske". Toen deze er echter eens op uit 
was, en meester reeds de kinderen dresseerde, kwam hem te binnen, dat 
het schaap nog niet gemolken was. Hij „hailje-trawailje" meesterke's 
schoudermantel om en hoedje op •— 'om het „mankundige" schaap te ver
schalken •— en aan het schaapmelken. Toen hij hiermede druk bezig was, 
kwam tot overmaat van ramp ... de schoolopziener, waardoor meesters 
al niet zeer benijdenswaardige positie er niet op verbeterde. 

Maar zoiets overkwam onze meester niet. Toch had die schapenhou
derij hare bedenkelijke zijde, want de weide voor meesters schaap was 
de bleek, en daar moest meesterke ook haar linnen bleken. Nu was die 
bleek wel in tweeën gescheiden, maar dat nam niet weg, dat het schaap 
soms verweid moest worden, met als gevolg, dat meesterke met haar 
blekerij ook moest verhuizen. En dan kwam het hachelijke, want het 
schaap had zijn weide in een toestand achter gelaten, die haar ongeschikt 
maakte voor blekerij. Maar meesters begaafdheid en veelzijdige ont
wikkeling, wist ook hier raad te verschaffen. Dan was het: „jongens 
schapek. .t.1. zoeken. Algemene dienstplicht kende men in dit opzicht 
niet, loting evenmin, maar naar oude trant bestond het leger uit vrij
willigers. En die waren er meestal in voldoende mate te krijgen, al had 
men er ook, die beter „op de plaats rust" en „rechtsomkeerd" dan 
„voorwaarts mars" verstonden. 

Ook bij dit werk had je al weer bengels, want niet de gehele „oogst" 
kwam op de daarvoor door meester bestemde plaats, doch verdween 
voor een deel in de broekzakken van de belhamels. Toen Hildebrand 
ons de inhoud van de broekzak van een Hollandse jongen beschreef, 
heeft hij daarvan zeker niet afgeweten. W a t de jongens met dat ongure 
zaakje voor hadden, zou onder schooltijd blijken. Als meester even in 
huis was, werden de machinegeweren in werking gesteld en vlogen de 
donkerbruine projectielen door de klas. Ja, de stoutsten durfden het -— 
trots de discipline —• soms wagen om reeds „schoten te wisselen" als 
meester voor het bord stond te schrijven, met de rug naar de klas. 

Meester, we hebben u geplaagd, vele malen geplaagd; meester, we 
hebben vergeten, niet nu en dan, maar vele malen vergeten, dat wij u 
niet in de kracht van uw leven voor ons hadden, maar toen de ouder
dom zich reeds begon te gevoelen en een slepende en slopende kwaal 
uwe seniele aftakeling verhaastte. Dat heeft ons later, toen we onze 
euveldaden beter konden overzien en begrijpen, gespeten, innerlijk ge
speten. Maar toch ook zijn we reeds bedroefd geweest in onze kinder-
jaren.toen ge het tijdelijke met het eeuwige ging verwisselen. W e hebben 
Krijn, die niet alleen „hounegiselder" maar ook doodgraver was, een 
graf voor u zien delven in de tijd toen onze lagere-schoolse opleiding 
nog maar nauwelijks voor de helft voltooid was. Als kinderen, als be
trekkelijk kleine kinderen dus, hebben we aan uw groeve gestaan. Met 
welke gedachten? Dat weten we niet meer, maar onze grote leken-
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dichter kon ons bespied hebben, toen hij zijn „Naar de natuur" schreef, 
waaruit we hier aanhalen deze verzen: 

De schooljeugd *—- zij vindt haar genoegens 
Op 't kerkhof als overal .— 

Loopt saam: er wordt begraven, 
Dat is een aardig geval. 

Zij spelen •— daar nadert langzaam 
De staatsie het wachtend graf .., 

Zij steken de hoofden te zamen, 
En nemen de petjes af. 
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NADERE KENNISMAKING M E T H E T KLEINE DORPJE. 

W e zullen onze lezers thans iets naders bekend maken met het epi
centrum onzer werkzaamheden. Voor wie het altemet onbekend mocht 
wezen, willen we hier vertellen, dat in het gewone spraakgebruik onder 
epicentrum wordt verstaan die plaats aan de oppervlakte, vanwaar uit 
een aardbeving zich naar alle zijden voortplant Nu willen wij hiermede 
geenszins te kennen geven, dat wij van alles uit de mouw kunnen 
schudden; en wanneer er al eens wat uit die mouw te voorschijn komt, 
dan allerminst een aardbeving. Het feit echter, dat wat we te vertellen 
hebben niet aan de oppervlakte, maar onder het stof der jaren bedolven 
ligt, m verband met de omstandigheid, dat in een wijde omtrek rond 
het kleine dorpje hetzelfde ongeveer beleefd en gevoeld werd, deed ons 
van epicentrum spreken 

Enkele foto's zullen dit hoofdstuk verluchten. 
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Foto 1. Waar eens de Middelzee golfde. 

No 1 geeft ons te zien een stukje van de voormalige Middelzee. W a a r 
heel vroeger de zilte wateren klotsten, daar aanschouwen we thans 
onafzienbare velden vruchtbare bouwlanden, meermalen afgewisseld 
door groenende greiden * De bomen, helemaal op de achtergrond der 
foto, staan nog bij lange na niet op de helft van de afstand der jongste 
zeewering De vaart, welke thans het gebied doorstroomt, was eens een 
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geul in de Middelzee, waardoor de Friese boezem een deel van zijn 
overtollig water kon lozen. De brug over de vaart (zie foto No. 4) was 
vroeger een gemetselde „pijp", maar in de dagen toen de Middelzee nog 
Middelzee en het Bildt nog geen Bildt was, een ,,zijl", een van de 
weinige zijlen, die op de mond der Oude Middelzee afstroomden. Voor 
vele jaren heeft de moderne baggermachine nog brokstukken van de 
voormalige sluiswerken naar boven gehaald, die ons met bewondering 
en respect voor de rnetselkunst onzer voorzaten hebben vervuld. 

No. 2 brengt in beeld onze oude school met het schoolhuis. Achter de 
vier ramen links met de voordeur waren de woonvertrekken van het 
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Foto 2. Het oude schoolhuis. 

schoolhoofd. Het grootste deel van het gebouw was dus bij „meester" 
in gebruik. De drie ramen rechts (waarvan er, zoals wij kunnen zien, 
één in de laatste tijd is dichtgemetseld) met nog twee in de eindmuur, 
verlichtten het schoollokaal. Naast het laatste eindvenster was de school
deur, die toegang verschafte tot een klein portaaltje, dat het voorportaal 
was, niet alleen van onze „collegekamer" maar ook van... „de Bastille", 
de beruchte gevangenis van onze „staat": het turfhok. 

Meester en meesterske zijn de eeuwige rust ingegaan, de school is een 
vergaderlokaaltje geworden, meesters schaap is verdwenen, en waar 
meesterske eenmaal haar keurig linnen bleekte, daar groeien thans... 
veldvruchten. Sic transit gloria mundi — zo vergaat de glorie der 
wereld. — 

Maar, zal misschien een oud moedertje zeggen, die glorie keert toch 
ook wel eens terug; zie maar eens naar die gordijnen voor de ramen der 
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woonkamers ze hangen precies als bij onze oude meesterske 
Misschien maakt een jongere van tegenwoordig, als hij dit sobere, 

sombere schoolgebouw ziet wel de opmerking „moest dat toen zo7' 
Wij geven dan hierop geen antwoord, maar geleiden de opmerker liever 
naar een der nieuwste schoolpaleizen en komen dan met de wedervraag 
„moei dal nu zo7 

No 3 geeft ons het beeld van kerk en toren met hunne omgeving 
Bedeesd schijnt de toren weg te schuilen achter de meer dan 60-jange 
olmen die de plaats hebben ingenomen der essenbomen van aleer, als 
wilde hij zeggen , ik behoor er eigenlijk met bij" Mogelijk gevoelt hij 

Foto 3 De kerk met omgeving 

zich als een jonge man, die getrouwd is met een weduwe, die de broek 
aan heeft 

Minder bedeesd lijkt de weerhaan, die — eenmaal het „hoogste" 
sieraad van de man uit het eerste huwelijk — zich zijn eeuwenoude 
waardigheid bewust is, en thans zijn hanigheid bot viert 

Rond de kerk is het kerkhof, de speelplaats onzer jeugd, waar wij 
onze vele spelen speelden als niet Krijn de , hounegiselder", ze kwam 
verstoren, wanneer wij — naar Knjnse begrippen -~ de grenzen der 
welvoegehjkheid overtraden 

Daar ook zaten de meisjes urenlang te bikkelen op de grafzerken 
onzer voorouders op dezelfde zerken, waarop de meisjes ener vorige 
generatie hun oonjzers neerlegden — de oudste vrouwelijke school
kinderen droegen toen reeds oorijzers — als zij een meer beweeglijk spel 
speelden 
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No 4 is de Theebus", een wijdvermaard gebouw m haar tijd Het 
kleine dorp verraadt al, dat het geen „theemagazijn" kon wezen, en de 
bovenverdieping verraadt wel het andere De , Theebus ' was, wat ze 
nog is de dorpsherberg maar toen, in al haar kleinheid, toch vaak het 
middelpunt ener grootse beweging Daar lagen in de herfst, zowel des 
morgens vroeg, als m de donkere avond de „Freantsjerter ïerdappel-
skippers ' met hunne „snikken" (meest 10 tons vrachtschepen) aan 

Foto 4 „De Theebus 

's Morgens ging het om een pierenverschnkkertje, dat meteen een zeld
zame remedie tegen de koele morgenlucht was, en 's avonds moest het 
een hartsterkmkje zijn, om de vermoeide leden wat op te kikkeren en... 
de koude avondlucht te weren Des middags, als men warm van het 
aardappelladen werd, zorgde de boer met dezelfde medicijn voor ver
koeling. 

Daar m de herberg had je dan soms een heel gezelschap van die 
mannen, die er elk haast een specifieke naam op nahielden, als* „de 
schrale", „de burgemeester' , , môlk-en-bak" (een verbastering van de 
naam Alkema), enz enz 
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Nu moet men niet denken, dat die pieren-verschrikkertjes en hart-
sterkinkjes hunne verkleiningsuitgang verdienden, want het ging meest, 
als men wat vroeg, bij 't „heal-fearntsje", een glas, waarmee men de 
geheelonthouders van thans de stuipen op het lijf zou jagen. De netto-
inhoud was 1 deciliter, dus ,,tsien op in mingelen". Moest er suiker in, 
dan kwam de traditionele „pypstâlle" (pijpesteel), die voor lepeltje 
dienst deed. 

Daar, in de „Theebus", kwam de oude lantaarnopsteker, die trouw 
iedere herfst- en winteravond het kleine dorp met zijn ladder en oliebus 
„rounskonke", vaak binnen met het bovenstuk van de straatlantaarn, 
die -— zeer practisch •— vlak bij de herberg stond. Het kon er dapper 
waaien en tochten rond de „Theebus" en dan werd de lantaarn daar 
binnenshuis aangestoken. Een dergelijke prestatie verdiende, in het oog 
van de lantaarnopsteker, wel een „hartelijke" beloning, en de herbergier, 
die zijn Pappenheimers kende, schonk de ijverige dienaar van het licht 
een glas van speciale afmetingen. En als het niet waaide, dan had de 
macht der gewoonte vaak een zelfde uitwerking. 

Nu moet men hieruit geen verkeerde* gevolgtrekkingen maken, maar 
alles bezien in het licht van die tijd. De man was een braaf mens, die 
zich zijn waardigheid volkomen bewust was en dienovereenkomstig zich 
zelf met een vergeeflijk tikje zelfgenoegzaamheid, graag noemde „een 
man van de verlichting en de beschaving". En zeer terecht mocht hij 
zulks doen, want als lantaarnopsteker deed hij meer voor de „verlichting" 
van het dorp dan wie ook, en in zijn kwaliteit van timmerman had hij 
er als „man van de beschaving" evenmin zijn wederga. Geen wonder dat 
bij zijn 40-jarig ambtsjubileum zijn verdiensten met goud werden beloond. 

Daar, in de „Theebus", kwamen vele avonden een drietal boeren van 
het dorp, die de koffie al binnen hadden of geen Mokka-vocht begeerden. 
Ze dronken, wat op die plaats en in die tijd gebruikelijk was. Tegen het 
uur van vertrek rees er meermalen een van zijn stoel op, greep met zijn 
handen de zijvlakken van zijn pantalon en maakte dan de alluies van 
„wegen" om eens „to hifkjen ofte er noch ien tille koe" (nog ééntje 
verdragen kon). En wanneer twee van het drietal bij ,,it omstapke" 
afscheid van elkaar namen, dan luidde steeds de stereotiepe vraagt 
„wel, buorman, hoe bifyn jy jo?" (Wel, buurman, hoe gevoelt ge u.) 

Daar, in de „Theebus", kwam 's winters bij sterk ijs tegen de avond 
met de eigen dorpelingen „in smite" Bildtkers aan, die 's middags op een 
naburige ijsbaan ,,oan 't baentsjeriden" geweest waren. Al wat Bildtker 
was en nog vijf cent in zijn zak had, stak daar aan; want voor vijf centen 
kon men klaar komen. W a t men nu op zijn minst aan fooi geeft, daar 
kocht men toen voor; een kop koffie of een kop thee of zelfs „in glêske 
skjinne mei sûker". (Klare met suiker.) In die prijs was de fooi be
grepen. En daarvoor kreeg men geen minderwaardig product. De leuze 
van de kastelein was —• 't zij thans nog tot zijn ere gezegd — grote 
omzet, kleine winst. Men kon hem nooit verwijten, dat men een collega
tapper, die ergens anders in een „seupeldershüske" (kroegje) aan de 
vaart woonde, nagaf n.1. dit, dat daar iemand het eens getroffen had, 
dat „it flaech yn 'e romer driuwde". (flaech --= eendenkroos.) 

Daar, in de „Tbeebus", speelde tijdens de kermis een stukje liefde-

15 



leven af, als thans ook nog, maar wat we er nu bij zulke gelegenheid 
missen, dat is „Doris wetterspringer" (niet te verwarren met „skilige 
Doris" of anders gezegd: „Doris pettekeapman"). „Doris wetterspringer" 
kwam elke kermis trouw terug om van de leuning der brug bij de „Thee
bus" in de vaart te springen ten aanschouwe van een geweldig opge
togen publiek. De laatste prestatie van Doris was steeds een herhaling 
van de sprong, maar dan met zijn geïmiteerde wederhelft in de gedaante 
van een stroopop, en... „m slach oer de kop". Voor de jeugd iets om 
nooit te vergeten! 

Dat âlde is al lang foarby, 
't Sil net wer ta ús keare, 
En 't meast' 'er fan, dat soene wy 
Ek net werom bigeare; 
Dochs hâlde wy, as "'t kostberst nij, 
Dat âlde trou yn eare. 
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MELKEN E N HANDKARNEN. 

't Is vier uur in de morgen, een mooie zomerse morgen. 
De zon is reeds boven de kim, waaruit de aandachtige lezer de con

clusie zal weten te trekken, dat we niet zijn in een tijd, waarin de 
nachtbrakende duisterling, die zomertijd-maniak heet, de lakens uitdeelt. 
W e willen onze jeugdherinneringen vervolgen, en zijn dus weer in de 
tijd, toen de vrolijkheid korter en de benauwdheid langer duurde dan 
tegenwoordig. 

W a t deze laatste uitdrukking betekenen mag? O, dat vertellen we 
misschien wel 'ris als de voltooiing van onze lagere-schoolse studie te 
eniger tijd aan de orde komt. Da's dus voor later; tot zolang mag de 
ontaalkundige lezer er over puzzlen. 

Thans gaan we de boer op. Men noemt deze streek, dit ondeel van 
het heelal, wel de bouwstreek, maar, al is de bouw verreweg over
heersend, toch wordt er nog a4 betekenend vee gehouden. De grote 
boerderijen van het dorp zijn alle gemengde bedrijven, en de kleine-
landgebruiker begint gewoonlijk wel eerst met alleen enig bouwland, 
maar heeft al gauw neiging er één of meer koeien op na te houden, en, 
als 't kan, er enig weiland bij te huren, met het tweeledig doel; eerstens 
om de mest (we hebben het over een tijd, waarin kunstmest nog onbe
kend is) en tweedens om de heel of half waardeloze producten van de 
landbouw aan het vee op te voeren en langs die weg te gelde te maken. 

In het vroege morgenuur is men op de bedrijven, waar vee gehouden 
wordt, al ,,yn it spier" (aan het werk). Dus net als thans ook nog het 
geval is? Ja, en neen, want het zijn niet de melkbussen en melkkarren, 
die de toon aangeven, maar de jukken en emmers (koperen en houten), 
welke in het vroege morgenuur voor de muziek zorgen. Om de einden 
van de jukken zijn de nodige spantouwen gewonden, terwijl het aantal 
koperen en houten emmers in overeenstemming wordt gebracht met de 
te verwachten hoeveelheid melk, die, omdat bijna geen enkele boer een 
„finne" (weiland) van betekenis bij huis heeft, alle naar huis moet 
worden gedragen. De koperen emmers hebben tot het opzetstuk, dat er 
aan geklonken is (tot ,,de neilen" luidt de technische term) een inhoud 
van + 20 liter (10 healkanne), terwijl de houten emmers iets meer dan 
de helft daarvan bevatten. Stel u voor, dat men aan het harde houten 
juk de zware last van 2 X 20 liter melk + de koperen emmers moet 
torsen 5, 10, 15 minuten lang of soms nog langer, dan is het heus niet 
vreemd, dat het „lastmens" onderweg wel eens „hippe" (rusten) moet. 
En het is niet alleen een zware taak, maar ook een kunst, dat melk-
sjouwen, want de ongeleerde gast, die de pas niet kent, heeft spoedig 
„kikkerts" in zijn melk (gaat morsen). 

De kunst van opsnijden, wat de koeien geven, bestond toen evenzeer 
als nu; dat schijnt een kunst te zijn, even oud als de mensheid. Men 
trachtte elkaar echter niet met vetgrammen te overtroeven (daar wist 
men nog niet van), maar meer dan eens hebben we de melkgift van een 
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koe op de volgende geraffineerde wijze horen aangeven: „ik kin jimme 
sizze, fan ús âlde bûnte ha 'k moarns, mei 't brûs der op, fierhinne oan 
'e neilen ta" (âlde bûnte = oude bonte; brûs = schuim; fierhinne = 
bijna). Als men nu weet, dat dit verteld werd door iemand, die 's avonds 
altijd heel vroeg molk en zich geregeld 's morgens versliep, dan moest 
men van de „10 healkanne", die er ,,oan de neilen ta" in de emmer ging, 
driemaal aftrekken, om de ware hoeveelheid te benaderen. 

Wij zullen de melkers niet verder volgen, die laten we rustig naar de 
„poeskoken" (keuken) op de boerderij gaan, waar de „b'rinne" met de 
„holdoek" (hoofddoek) om en het „fyfskaften jak" aan, hen bij de 
gereedstaande theetafel wacht. De boterham bestaat voor ieder uit een 
„pille roggenbrea" (dik stuk roggebrood) met enige boter en kaas zonder 
meer. Die „pille brea" is, omdat ze alleen de hongerige maag moet 
bevredigen, wel niet altijd even dik (de een is hongeriger dan de ander, 
en hiermee wordt wel enige rekening gehouden), maar toch meest van 
respectabele afmetingen. Zo wist iedereen te vertellen van een boeren
knecht, die elke morgen een snede brood kreeg zo dik, dat hij steeds 
eerst van de onderkant en dan van de bovenkant hapte, omdat het hem 
anders „to mânsk" was. Maar, laten wij dit er bij vertellen in het belang 
der goede zeden van toen: dat vond men toch algemeen niet fatsoenlijk. 
Dat er op deze manier spoedig een „healbrea" (een roggebrood van 
23^ K.G.) van de baan was, laat zich begrijpen; in grote huishoudingen 
had men dan ook een „heel brea" dat 5 K.G. woog. 

De lafenis bestond in thee, thee zonder suiker natuurlijk. Suiker was 
in die tijd een weeldeartikel (allinne mar hwat foar de lekkere mûle), 
en langs die weg werd een suikerbelasting» goedgepraat, die nu tot een 
noodzakelijk kwaad schijnt geworden te zijn. 

W e volgen nu verder de melk, die op de grotere zowel als de kleine 
boerderijen van het dorp enkel tot boter wordt verwerkt. Aan kaas-
makerij wordt niet gedaan, daarvoor is de veehouderij van te bescheiden 
omvang. 

Hoe de voorbereiding van het karnen en dit proces zelve plaats vindt, 
zullen we hier niet vertellen. W i e daarvan meer wil weten, raadplege 
het aardige boekje: „Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Meuseum", 
uitgave van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal
kunde en van de Friesche Maatschappij van Landbouw. 

Alleen van het handkracht-karnen menen we iets te moeten mede
delen. Op de grotere bedrijven werd alles door middel van paard en 
karnmolen verricht, maar bij het handkarnen, wat op de kleinere be
drijven plaats vond, was van die hele installatie slechts de „tsjernwige" 
over. Deze draaide in een paar houten klampen, die stevig aan de 
zolder waren bevestigd. Aan het ondereind waren meest twee gaten 
dwars door de zware balk van de „wige" gemaakt, door welke gaten 
ronde dwarslatjes konden worden gestoken, die aan twee personen 
gelegenheid boden om de „wige" in schommelende beweging te brengen, 
als op de grote boerderij door paard en karnmolen gebeurde. (Zie 
illustratie). 
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De karnen van de kleine bedrijven hadden alle ongeveer de halve 
grootte van de boerenkarn uit het grootbedriji. Daar moest dus — 
buiten beschouwing gelaten de wrijving van de delen in de karnmolen 
— de menselijke kracht ongeveer de helft van de arbeid van een paard 
verrichten. Eén man kon dus „oanslach" krijgen, en als de drukte mee 
bracht, dat één het werk moest verrichten, dan werd de blauwe kiel en 
het vest met de dubbele rij knopen er haastig bij neergelegd. Verder 
werd de zwarte halsdoek, die tweemaal om de hals was geslagen en 
met een gewone dubbele knoop vastgezet, los gemaakt en meer los
hangend omgeslagen op een „fjuchtersknoop". Een „fjuchtersknoop" 
(manmoedige herinnering aan de middeleeuwen?) was een zodanige 
knoop, die, onverschillig aan welk eind van de doek men ook trok, 
altijd losging. Het was dus de tegenstelling van de „keppelknoop", die 
gelegd werd in het halstertouw, waarmede twee paarden, die voor ploeg 
of eg liepen, aan elkaar gekoppeld werden. 

Dat daar, waar de kleinbedrijver zelf voor „tsjernhynder" (karn-
paard) moest spelen, hem weldra ook ee«n zekere kennis van het karnen 
deelachtig werd .—• hij stond er toch vlak bij — laat zich begrijpen. Hij 
wist dan ook spoedig, dat een karn-inhoud, die te koud is, veeî moei
lijker en langduriger werk levert, dan wanneer de juiste temperatuur 
bereikt of het zaakje zelfs wat aan de warme kant is. En dat hij met 
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deze kennis gewapend, zonder medeweten van zijn meer deskundige 
wederhelft wel eens naar de ketel met warm water greep, en dat daarbij 
de toediening van die kostelijke medicijn hem wel eens „ûntkaem", wie 
kan het verwonderen? 

Dat op die manier en onder zulke omstandigheden geen eerste klas 
product werd gefabriceerd laat zich begrijpen, maar in bepaalde tijden 
van het jaar beïnvloedden nog andere factoren in ongunstige zin de 
kwaliteit van de boter. De kleinbedrijver had toen in de herfst aller
hande „spullen" die hij niet aan de man kon brengen en dus aan zijn 
vee vervoerde, als minderwaardige knollen en kolen, het loof van de 
koolrapen, krielaardappelen enz. Van deze hadden de kolen alleen een 
behoorlijke reputatie, maar rapen en vooral „raepskrûden" (knolienloof) 
gaven een slechte smaak aan de boter, en de aardappelen leverden een 
wit en hard product. 

De moderne mens, die de moderne boter uit de moderne karnkneder 
op zijn tong krijgt, zal onwillekeurig de vraag stellen: „hoe krigen dy 
earme sloven harren spullen dochs yn 'e goedichheid oan 'e man? (Hoe 
kregen ze hun waar aan de man ?) 

Daarop hopen wij in een volgend hoofdstuk antwoord te geven. 

Dy 't yn syn jeugd gjin sunich-wèzen learde, 
En 't op syn âlde dei noch leare moatst, 
Krijt hurde lessen sûnder folie wearde, 
En op in tiid, dy 't net foar learen past. 
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H O E DE BOTER AAN D E M A N K W A M . 

„Hjoed sil de bûter jild jilde", niet in overdrachtelijke, maar in 
letterlijke zin. 

Over grote hoeveelheden van dat product beschikten de oude bouw-
boeren, zelfs zij die veel land in gebruik hadden, niet, en nog minder 
kwam er dus van de klein-bedrijvers. Verschillende omstandigheden 
werkten daartoe mede, als : de betrekkelijk kleine oppervlakte weiland, 
het vaak geringe productievermogen der koeien, maar vooral de 
ongunstige conditie, waarin de weilanden veelal verkeerden. Kunstmest 
kende men niet; de bouw moest bemest worden, anders groeide daar 
vrijwel niets, en daar kwam dus al de gewonnen mest op terecht. De 
weilanden, als ze al wat te slikken kregen, moesten het doen met minder
waardige spullen als: „de tsjêfpôlle efter de rûchskerne wei" (kafhoop 
achter de mestvaalt) en wat dies meer zij. Zodoende verkeerden de 
weilanden meest in een jammerlijke toestand, en het woord „bouboers-
greiden" wou dan ook ongeveer zeggen: het toppunt van armzaligheid. 
Men moet dit niet als overdrijving beschouwen. Toen we zelf ons bedrijf 
begonnen, was er een oude Bildtse arbeider, die zich bij „de nijboer" 
(nieuwe boer) aanmeldde met deze woorden: „boer, ik hoor bij de 
plaats en de plaats hoort bij mij". Zo'n aanbeveling sloeg natuurlijk in, 
en die oude, trouwe dienstknecht, die •— zeer onverdiend .— de bijnaam 
van „lust-geen-eten" droeg, vertelde ons eens: „boer, it mot ris gebeurd 
weze, dat in dát stuk land (en dan werd de naam van het weiland, dat 
ruim \x/i H.A. groot was, genoemd) in 'n droge zeumer een schaap en 
een hokkeling verhongerd binne". 

Trouw, als de oude man zelf, bleek toen ook het vee te zijn, dat de 
dood boven de ondeugd verkoos. 

Uit dat alles laat het zich gemakkelijk begrijpen, dat er geen vol
doende boter werd gewonnen om „yn 't fet to slaen". Zelfs aan „in 
kynsen" (% ton of 20 K.G.) kwam het wekelijks gewoonlijk niet toe, 
en langer garen dan een week zou weer tot een kwaliteit leiden, die 
meer de 11de dan de 1ste keur naderde, ja, misschien wel onverkoop
baar was. In hoever de spreekwoordelijke uitdrukking: „dat is in raer 
kynsen" (malle snaek) verband houdt met zulke boter is ons onbekend. 

Men was dus wel gedwongen de boter „op to kopjen" Dit gebeurde 
in houten „koppen" van tweeërlei grootte. De uitholling van de kleinste 
bood plaats voor een half pond (34 K.G.) boter, die van de grootste 
kon één pond {x/i K.G.) herbergen. Die koppen hadden de vorm van 
een af geknotte kegel, en waren van binnen geheel bewerkt: de zijden 
met overlangse insnijdingen, het boveneinde met een meer artistieke 
figuur. Zodoende vertoonden de ponden en halfponden boter overlangse 
groeven, terwijl op het bovenvlak een bloem of iets dergelijks pronkte. 

Dat „opkopjen" kon vooral 's winters, wanneer het vroor, en als er 
aardappelen gevoederd werden, nog al eens „lijen" geven, zó zelfs, dat 
de kachelwarmte er vaak bij te pas moest komen. Het gebeurde met een 
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houten lepel, die evenals de boterkop en ook de handen van de boerin 
„litte woe" (niet kleven, loslaten), net zo goed als de „stroupanne" en 
„it stroumês" by „it stroubakken" (strou — pannekoek). 

Het eindproduct van velerlei primitief gezwoeg moest ten slotte nog 
aan de man gebracht worden. En die man was een winkelier van het 
dorp. Maar het kleine dorpje kon de gehele voorraad boter, die er 
gewonnen werd, hoe gering betrekkelijk ook, vaak niet in zich opnemen, 
vooral 's winters niet, in welke tijd er meer vee werd gehouden. Dit 
lag echter niet aan dat meerdere vee, ook moet het niet gezocht worden 
in de geringe capaciteit der respectievelijke magen, maar het „ongemak" 
lag gewoonlijk in de beurzen. Als tegen de winter de verdiensten minder 
werden, was bij vele dorpelingen „de bûterpanne stikken" en kwam er 
„smoar op it brea" (smoar = smeer, vet). Het gevolg hiervan was weer, 
dat de boter vaak vervoerd werd naar een winkelier van een naburig 
groot dorp. Dit gebeurde in de tijd toen het begrip „stand" nog niet 
bijzonder sterk tot de boerenbevolking was doorgedrongen, vaak door 
de boer in eigen persoon. En het was ook geen kinderwerk, want het 
moest gebeuren langs vrijwel ongebaande wegen, omdat in het midden 
der vorige eeuw hier elke verharde weg ontbrak. De ponden en half-
ponden boter werden dan op een plank geladen; deze nam de boer 
vervolgens op de schouder en ging er mee winkelwaarts. 

En we mogen nu nog wel hoog opzien tegen de balanceerkunst van 
een eenvoudige boer, die het hele zaakje steeds zonder ongemakken 
langs ongewisse paden te bestemder plaatse wist te brengen. Steeds... 
op een enkele uitzondering na. 't Gebeurde toen de eerste grintweg werd 
gelegd. De boer was blijkbaar beter thuis op de klei, dan in de grint-
stenen; dat gaat meest zo met nieuwigheden, al zijn deze een verbete
ring, men moet er eerst aan gewennen. Op een gegeven ogenblik gleed 
er een pond boter van de plank. De boer bukte zich om de deserteur 
de hem aangewezen plaats op de plank weer te doen bezetten. Maar. . . 
daar gebeurde het onverwachte: de balanceerkunst van de boer liet hem 
in zijn gebogen houding helemaal in de steek, met als gevolg, dat alle 
ponden boter aan het muiten gingen en op de vlucht sloegen. W a t er 
toen* in het arme boerenhoofd afspeelde, daarvoor weet onze fantasie 
zelfs geen woorden te vinden. Na rijp beraad werd de boter weer op 
de plank geladen, rechtsomkeerd gemaakt en de terugreis naar „vrouw
lief" aanvaard. Daar gekomen werd hij verwelkomd met*, „kom, man, 
binne jo der nou al wer?", wat de boer beantwoordde met: „ja, frou, 
en de bûter ek; der sitte nou krinten yn!" Hoe lief vrouwlief reageerde 
op deze poëtische ontboezeming van de boer, die grintstenen omtoverde 
in krenten, vermeldt de historie niet. 

De „bûterkoer", die de plank verving, was, uit velerlei oogpunt be
schouwd, een hele verbetering, 't W a s een rieten armkorf, op wiens 
bodem een bord werd geplaatst, waarop de ponden boter naast elkander 
werden gerangschikt, terwijl een spierwit kleedje de kostbare inhoud 
tegen verontreiniging vrijwaarde. In de winkel ging het „spek oan 
spinnen"; de winkelier (of liever de winkelierster, want winkelen was 
een vrouwenwerk) kreeg de boter en de boer nam winkelwaren mee 
terug. De verrekening geschiedde steeds contant, en •— geld was 
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schaars — elk wou graag toe beuren, de boer zowel als de winkelierster. 
De meeste kracht ging hierbij nog al eens uit van de handige koop-
vrouw achter de toonbank, die de boer zo „smout" kon vertellen, dat 
hij eigenlijk met te veel boter kwam en dat zij ze niet allemaal kwijt kon. 

De prijs van de boter was gauw bepaald. De „Freedskrante" (de 
enige Leeuwarder, die er in een week verscheen) vertelde de prijs van 
een vat boter in guldens. De herleiding hiervan in de prijs per pond 
ging gemakkelijk, daar had men het volgende „weetsje" op. Stel, een 
vat boter kostte voJgens de courant ƒ 38.—•. Dan was de rekening aldus. 
Eerst werd er ƒ 2.—• afgetrokken voor het vat, er bleef dus ƒ 36.•— over. 
Dit cijfer 36 werd gedeeld door 4, en het quotiënt gaf de waarde van 
een pond boter weer in stuivers; in het gegeven geval dus 9 stuivers. 
Dit was daarom mede practisch, omdat de hele rekenerij in stuivers en 
onderdelen hiervan gebeurde, en dan nog wel in „boerekryt" op de 
„toanbank". Dat rekenen met „boerekryt" ging aldus. Stel, de boerin 
was aan winkelwaren nodig: 

3 kop boekweitengort (perfyt gong doe by de kop) van 14 et. = 
42 cent, 3 ffi rijst van ^/i c t- — ^Vz et.; 4 ff? meel à 9 et. = 36 cent, 
x/2 ffi thee à ƒ1.15 = 5 7 ^ et. en 1 ffl koffiebonen van 65 cent 
(kop was de benaming voor liter en ffl het teken voor pond of l/i K.G.), 
dan werden die kosten in „boerekryt" op de „toanbank" geschreven 
als volgt: Vl ï ï V VII XI XIII 

oo c o — 
Opgeteld werd dit niet. 

Had de boerin 6 £$ boter geleverd à 9 stuivers, dan werd dit 
XXXXXIIII , maar daarvan ging af \y2 et. per pond als verdienste 
voor de winkelier (dit werd later 2 et. en nog later 2l/2

 c^> n e ' begin 
van de reis naar de 20 en meer procenten der „oneconomische tussen
schakels" van thans). Er bleef dus over: XXXXXII . 

o 

De lezer zal hieruit, naar wij hopen, begrepen hebben, dat in „boere
kryt" X = ' 1 0 stuivers, V = 5 stuivers, I = een stuiver, .— = een 
halve stuiver, o = 1 cent en c = 1 halve cent was, en dat de tekens, 
die hele stuivers aangaven, naast elkaar boven kwamen te staan, en 
daaronder de halve stuivers, centen en halve centen. 

Debet en credit kwamen verder naast elkaar op de toonbank te staan, 
en wat voor de een debet was, was voor de ander credit en omgekeerd. 

En nu ging de verrekening verder aldus: 
De gelijksoortige tekens werden tegen elkaar uitgeveegd, b.v. eerst 

een X uit de boterrekening tegen een X uit het winkelwarenbedrag. 
Dit kon in het gegeven geval tweemaal gebeuren. Dan werd tegen een 
derde X uit de boterrekening tweemaal V uit de winkelwarenrekening 
weggeveegd enz. Deze „vegerij" ging door tot het kleinste bedrag ver
dwenen was, en wat er dan van het grootste nog was overgebleven, 
kreeg degene, van wie het afkomstig was, in klinkende munt uitbe
taald. 

Uit alles spreekt eenvoud en aanpassingsvermogen; maar al dat oude 
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is weggevaagd en de wetenschap heeft het nieuwe op hoger plan ge
plaatst. Ook het levensgeluk? Wij geven geen antwoord op deze vraag, 
omdat levensgeluk en wetenschap niet steeds gelijke tred met elkander 
houden, en eenvoud en aanpassingsvermogen menigmaal machtiger 
factoren zijn van het ware levensgeluk. 

Skikke nei d' omstandichheden 
Is in hiel karwei, 

Dochs is hy, dy 't gaust him oanpast, 
Noch it beste wei. 



CICHOREIBOUW. 

I. 
Kent ge juffrouw Intybus ? 
Neen? Dat is jammer, want daar wilden we het net over hebben. 
Of haar zuster Endivia ? 
Ook met ? 

En als we haar geslachtsnaam Cichonum er bij noemen, hoe is het 
dan ? 

Nog niks gedaan 7 

Nu, enfin, in weerwil van dat alles vergeven we u toch nog gaarne 
uw onnozelheid, want och, dat zijn eigenlijk allemaal Zondagse namen, 
mets voor gewone dagelijkse boeienmensen Als we de twee bij haar 
dagelijkse naam noemen, zal het wel beter worden Welnu de een heet 
dan , cichorei' en de andere , andijvie", en over de eerste willen 
we het een en ander vertellen Dat is een lelijke tegenvaller voor hen,, 
die dachten dat hun een blozende jonge dame zou worden voorgesteld 
en die nu tevreden moeten zijn met een cultuurplant vol „bitterheid", 
welke bitterheid nog wel haar bekoorlijkheid uitmaakt 

De cichorei, eens een landbouwgewas van grote betekenis maar 
thans hier geheel uit de cultuur verdwenen, is een tweejarige plant, 
op dezelfde manier als rode wortel en biet Evenals bij deze laatste 
twee hebben ook bij de cichorei enkele planten de geneigdheid om 
reeds het eerste jaar zaad voort te brengen Deze zogenaamde „stok 
wortels" moeten hun vroegrijpheid met hun volle waarde als cultuur-
gewas betalen 

Het land voor cichorei bestemd werd m het najaar klaar geploegd of, 
vaker nog gespit, omdat het gewas meer m de kleinere, dan m de 
grotere bedrijven werd geteeld Het kwam dus m, wat men noemt, 
„hude lân" Dit werd m het voorjaar geegd, en was het zaaibed klaar, 
dan had de zaaimg gewoonlijk m het eerst van de Meimaand plaats. 
Dan werd eerst ter hand genomen het grootste werktuig, dat we op 
foto a zien Dit is de ploeg, de „sûkererploech" Daaraan zitten, zoals 
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we zien, 5 vorentrekkers, op onderlinge afstanden van (midden op 
middenj 30 à 35 cM Daarmede werden tegelijk 5 geultjes zo recht 
mogelijk dwars over het land getrokken Bij de tweede gang over het 
land kwam een van de vorentrekkers m de laatste geul, en zodoende 
kwamen er verder steeds 4 nieuwe geultjes bij. Zodra de eerste voren 
(geultjes) getrokken waren, kon de zaaier beginnen Hij nam het werk
tuig, afgebeeld op foto b, met zijn 3 wieltjes, lange stok enz. Dit is het 
„sûkerei-kroadtsje".*) De wieltjes staan op gelijke onderlinge afstand 
als de vorentrekkers in de „ploech" Ieder van de drie heeft m het 

J mr. 
*) Wi) willen hier opmerken dat er ook ,,ploegen' waren met 3 vorentrekkers, en 
roadtsips" mpf 7. pn 7t>lfs mpf 1 WIPHIP — „kroadtsjes" met 2 en zelfs met 1 wieltje 
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midden, rond de as, een zinken trommel, en in deze trommel zat het 
zaad, dat, als het werktuig langs de geultjes werd geduwd, door kleine 
gaatjes aan weerszijden van het cirkelvormig omhulsel, in de geultjes 
viel. De kleine „drietandjes" achter de wieltjes dienden om het zaad 
direct met een weinig aarde te bedekken. Na nog een licht overeggen, 
had rollen plaats; in de grotere bedrijven gebeurde dit met een rol door 
een paard getrokken, in de kleinere met het „mannerôltsje". Het wieden 
had plaats met de schoffel, van kleiner formaat dan de gewone aard
appelschoffel, om ook in de rijen enigszins te kunnen 'wieden. Het ver
dere schoonmaken geschiedde met de ,,sûkerei-skrabber" een aardappel
houwer in miniatuur, geschikt om met één hand te gebruiken en in het 
geheel ongeveer 35 cM. lang. Dit werktuig deed meteen dienst bij het 
uitdunnen, waar dit nodig was, hoewel de planten steeds betrekkelijk 
dicht bij elkaar bleven staan, en op een regelmatige stand niet heel 
erg werd gelet. Na herhaald wieden kreeg eindelijk de vrucht ,,it lân 
yn" en dan was bet wieden afgelopen. Als er in de zomer nog al wat 
gebeurde, dan ging een verbouwer zijn gewas nog wel eens door om 
de „stokwortel" te lijf te gaan. Dat kon tweeërlei gebeuren: hij kon 
ze met „hûd-en-hier" uit de grond trekken (dat was radicaal) maar hij 
kon ook heengaan door het boveneinde van de „stok" met de hand 
aan te vatten, en met een handige beweging die van de wortel te schei
den. De wortel werd dan zo hard niet als wanneer hij doorgroeide, 
en die wortel kon dan in de herfst mede gewogen worden. Of deze 
laatste methode aanbeveling verdiende? W e zouden zo zeggen dat hier 
een tikje menselijkheid, welke de volmaaktheid nog niet heeft bereikt, 
om de hoek kwam kijken; het staat zo'n beetje in het teken van: niet ai 
te rechtvaardig en niet al te goddeloos. 

In de late herfst, wanneer de aardappelen gerooid waren, werd met 
het graven der cichorei (it sükerei-dollen) begonnen. Hieraan hopen wij 
een afzonderlijk hoofdstuk te wijden. 

De uitgegraven wortelen, werden, nadat alles gedolven was, ge
wassen. Dit had plaats in een geschikte sloot bij het land. Twee palen 
kwamen op enige afstand van elkaar dwars over de sloot te liggen. 
Twee planken, aan elke kant van de sloot één, lei men op die palen, en 
het vierkant tussen planken en palen werd ingenomen door de wasbak 
(de „sûkerei-waskers-bak") die we op foto c zien. Op iedere plank 
stond een man met een werktuig als vóóraan op foto a staat afgebeeld. 
Meestal werd daarvoor gebruikt een gewone ,,túnklauwer". het werk
tuig hier afgebeeld heeft minder tanden. Met deze instrumenten werden 
de cichoreiwortels in de bak zolang bewerkt tot het water alle vuil 
en aarde had afgespoeld. Dan kwam het derde werktuig van foto a, de 
„sûkerei- of útsmitersgripe". De hier afgebeelde heeft geen ,,jelt" (hand
vat), andere bezaten deze wel, maar dan was de „fiem" (steel) korter. 
Met de ,,gripe" werden de schone wortels uit de bak op de wal ge
worpen, vanwaar zij verder per vaartuig of per as naar de drogerijen 
werden vervoerd. Bij het laden op de wagen werd, om meer gewicht te 
kunnen vervoeren, gebruik gemaakt van „sûkerei-skudden". (Voor de in 
verval geraakte cichorei is de biet in de plaats gekomen, en daarmede 
zijn de „sûkerei-skudden" omgedoopt in „bite-skudden"). 
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Aan de drogerij werden de wortels gewogen, niet op een bascule, 
die had nog geen burgerrecht, maar op een weegschaal — een evenaar 
met schalen. Van deze schalen was de ene op de gewone wijze met vier 
touwen aan de evenaar opgehangen, terwijl de andere met twee kromme 
ijzeren stangen daaraan was verbonden; dit laatste was voor het gemak
kelijk opzetten van een korf met wortels. 

Het kwam nog al eens voor, dat bij die evenaar van de „gerechtig
heid" (dat is in deze de „naald" in het „huisje") slechts een klein 
stompje was overgebleven, waardoor de vereiste „doorslag" minder vlug 
en minder nauwkeurig werd gezien. De ene partij schreef die afkorting 
meestal toe aan een ongeluk, dat echter vaker voorkwam, dan men op 
grond der waarschijnlijkheidsrekening mocht verwachten. De andere 
partij zag er meer in een uiting der menselijke „onvolmaaktheid", welke 
ook bij het uitschaven en het bewerken van de bovenrand der aardappel-
ton in actieve dienst was. (Hierover later meer.) 

Hiermede hield de taak van de verbouwer op en begon die van de 
fabrikant. Over dit laatste deel zullen we uit de aard der zaak kort zijn. 

De wortels werden met het werktuig, dat recht overeind staat op 
foto b, in een bak in stukken gehakt. Deze stukken werden op eesten 
gedroogd en hiermede was ook de taak van de „droger" afgelopen. Dan 
kwam de eigenlijke fabrikant, die in enkele gevallen in de persoon van 
droger was verenigd. 

Hij begon met het gedroogde product te „branden". Dit branden ge-
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schiedde in een draaiende trommel boven het vuur. W a s dit proces ver 
genoeg gevorderd dan begon het malen en builen, waarna het donker
bruine poeder in papieren zakjes werd gedaan en nog enige tijd moest 
narijpen. De inhoud van zo'n zakje woog „in fearn", d.w.z. het vierde 
deel van een oud pond, dus 134 H.'G. Maar zoveel poeder kwam er niet 
in ihet zakje; dat goedje was erg hygroscopisch en trok nog al wat 
vocht aan. 

De gefabriceerde cichorei was een surrogaat voor koffie, en verving 
deze gedeeltelijk. Wanneer moeder de vrouw koffie ging zetten, dan 
kwam bij de gemalen bonen, steevast een klont cichorei, niet om het 
geheel lekkerder, maar wel om het goedkoper te maken. De koffie
bonen waren toen duur en de cichorei in verhouding goedkoop. Niemand 
was er echt op gebrand om te veel cichorei in het vocht te hebben, en 
men sprak al verachtelijk van „sûkerei-wetter" als er wat weinig koffie 
in voorkwam. Zo algemeen was echter het gebruik er van, dat men in 
iedere huishouding een „sûkerei-trompke" zou aantreffen. 

Verdwenen is alles. En van een terugkeer zaî wel geen sprake zijn 
in een tijd, dat Brazilië de koffiebonen bij duizenden balen in zee werpt: 
het surrogaat zou thans veel en veel duurder worden, dan het product 
zelf. 

Hiermede besluiten wij ons eerste hoofdstuk over de cichorei. W e 
geloven gaarne —• we hebben er hiervoor reeds op gezinspeeld — dat 
we onze lezers in het begin hebben teleurgesteld. Wij kunnen ons in
denken, dat de ene teleurstelling op de andere is gevolgd en dat deze 
ten top zijn gestegen toen bleek, dat we niets anders hadden geschreven 
dan het dorre verhaal van een droge techniek. Eén hoop blijft ons echter 
over en wel deze: dat,onze lezers zich thans gelukkig zullen prijzen, dat 
de juffrouw, die wij in het begin aan hen voorstelden, geen jonge dame 
is geweest; want wat is er mee gebeurd? Toen ze volwassen was, is ze 
eerst onthoofd, toen in stukken gesneden, vervolgens geroosterd, ge
brand, fijngemalen en met kokend water overgoten, en alsof dit afles 
niet reeds erg genoeg was, ten slotte nog verslonden! 

Wij hopen dat zelfs de meest verstokte, meest versteende, meest ver
starde celibatair hierin aanleiding mag vinden om dit, ons papieren 
kind, een dergelijk lot te doen ontgaan! 

II. 

't Is een trieste late-Octobermorgen, zoals de herfst hier „in het kil 
en nevelig noorden" er vaak zovele geeft. In de nederige stulp van de 
arme dagloner staat een flauw lichtje op de tafel te branden. Het 
„onbeklede" tafelblad heeft er weinig herinnering meer van, wat 
verven eigenlijk wel betekent, terwijl de „stanlampe" (staande lamp) 
een spookachtig raapolie-licht door het haveloze vertrekje werpt. De 
thee is al „brún" in het vroege donkere schemeruur van de morgen, en 
staat te trekken op het „fjûr-stoofke"; petroleum, brandspiritus en Ver
kade zijn hier nog onbekend. De twee oudste kinderen (twee meisjes) 
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zijn al op; de alleroudste, een kind van misschien een jaar of tien, elf, 
zal vader straks helpen op het land, de tweede moet moeder aanstonds 
bijstaan. De jongste kinderen slapen nog. In de zwarte thee komt de 
nodige melk, maar geen suiker. „Sûker, dat kin de brune net lûke" en 
volgens de geldende leer van de tijd, waarin dit afspeelt, is suiker een 
weelde-artikel, alleen maar „foar de lekkere mûle". Ieder krijgt een stevig 
stuk roggebrood met boter, ja, dat kan nog, er wordt behoorlijk 
verdiend •— behoorlijk in de relatieve betekenis van die tijd. Maar men 
bemerkt al aan de „meubilering" van de boterham, dat moeder de vrouw 
de winter ziet naderen. ,,As mem brea smart, skrabbet se hast like folie 
krommels ôf 't brea, as bûter der op" merkt een klein beetje ondeugend 
het oudste meisje op, zonder met die woorden te grieven of te willen 
grieven. ,,Ja, fanke," antwoordt de moeder, „mar dou witste dat 'er ek 
in winter komt, hweryn d'r minder fortsjinne wurdt, en as men elk op 
'e tiid sines jaen wol, dan moat men hwat oerhâlde foar de kweade dei." 

Kaas op de boterham, laten we zeggen .,het stuk roggebrood" want 
uit meer bestaat de boterham niet, zou toeval zijn, en wie weet of straks 
moeder des namiddags het „sintes-boltsje" niet aan de kinderen zal 
overreiken met de woorden: „hjir bern, dç bûter is d'r yn bibakt". 

In de tijd, dat de thee gebruikt wordt, heeft moeder ook reeds de 
koffie te vuur. Ingepakt in een dikke „baelsek" (grote dikke zak) gaat 
de koffieketel straks mee naar het veld; de tuit alleen steekt haar nieuws
gierig snuitje in de buitenlucht. 

„'t Is net earlik ljocht" zegt vader, als hij de deur opent om naar het 
veld te gaan, „en de loft stiet as in brijwem, mar miskien klearret it 
straks wol op". Dus, er maar door, want als vaders spade staat, dan 
staat ook zijn verdienste. 

Beiden, vader en dochter, slaan een baal om de schouders tegen de 
motregen en gaan in de grauwe morgenschemering door de „forjage" 
modderweg het veld in. Ze gaan te cichoreigraven. Vader sjouwt de 
koffieketel, en in de binnenzak van zijn „veelzijdig" belapte jas. die hij 
voor vele jaren als afgedragen van zijn werkgever kreeg, herbergt in 
een tabakspûde beider „kofjeboltsje". 

Eindelijk komen ze op het veld aan, en prijzen zich gelukkig, als ze 
in de gaten en kuilen van de modderweg niet de klompen vol water 
hebben gekregen. Op het land wordt eerst de „skûle" overeind gezet. In 
een „smout" hoekje wordt een baal van de schouders genomen en over 
de grond gespreid, daarop krijgt de kofjeketel een plaats, die dan verder 
toegedekt wordt met de andere baal en de jas van vader: de hooikist 
in embryonale vorm. 

Als vader zich met dat werk onledig houdt, staat het meisje in haar 
schamele kleding een ogenblik te rillen van de koele morgenwind. 

„Sil ik mar bigjinne to ôfsjoelen?" vraagt ze. 
.,Ta"„ zegt vader, „mar foarsichticb". 
Het meisje neemt dan de zware spade in haar tere knuistjes, stapt in 

de „skale" (d.i. de voor tussen het gedeelte akker, dat reeds uitgegraven 
is en het deel, dat nog uitgegraven moet worden) en begint, zo goed en 
zo kwaad als zij dat kan, het loof'van de wortels te scheiden, en werpt 
het in de „skale". Dat moet „foarsichtich" gebeuren, zoals vader waar-
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schuwend zei, want de koppen der wortels mogen niet beschadigd 
worden, anders zouden ze „bloeden"; de „môlke" (melk = wit planten-
vocht) liep er dan voor een klein deel uit, en dit zou gewichtsverlies 
betekenen. Dit gewichtsverlies is schadelijk voor werkgever en werk
nemer beide, voor de laatste, omdat hij betaald wordt per „tûzen poun 
skjinne woartels". Dat „voorzichtig" afsteken van het loof heeft echter 
ook zijn grenzen, want er mag evenmin loof aan de wortels blijven 
hangen. Dit zou bij een zeer bekend droger met Bildtse tongval ten
gevolge hebben, dat deze bij de aflevering al gauw aan kwam bulderen 
met de woorden: „ik koop sukeraei, maar gien kruden". 

Heeft vader de schuilplaats enz. in orde dan neemt hij de spade over, 
en begint te „foarweidollen" d.w.z. hij spit de modder vóór de volgende 
rij wortels zo diep mogelijk weg, dan wordt straks het „útsetten", dat 
is het uitgraven van de aarde, waarin de wortels zitten, gemakkelijker. 
Bij het „útsetten" worden de hompen aarde, met de wortels er in regel
matig op het land, dat pas uitgegraven is, gelegd, en dan begint ook het 
„útsiikjen". Dit moet het meisje doen, Zij peutert de ruige wortels uit 
de koude, vochtige grond en legt ze regelmatig op kleine hoopjes. Is de 
dubbele rij (een rij over twee akkers, die steeds tegelijkertijd onder 
handen zijn) uitgezocht, dan komen de wortels in een „fjirderskoer". 
Is deze' vol dan sjouwt de man die naai het eind van het land en vlijt 
de wortels aan een hoop, die bij de sloot komt te staan, waarin later, 
als het delven gedaan is, de wortels gewassen zullen worden. De volle 
korf is echter zwaar, zeer zwaar, en „opjaen" daarvoor is het meisje 
nog te klein. Maar de nood maakt vindingrijk: de spade wordt rechtop 
in de akker gezet op de rand van de „skale". Het meisje helpt haar 
vader* om de volle korf op de „jelt" van de spade te zetten. De man 
stapt dan in de vrij diepe „skale" en zet nu gemakkelijk zijn schouder 
onder de korf. (Dit wegbrengen der wortels gebeurt ook wel per krui
wagen, waarvoor dan het meisje loopt te trekken). 

Als vader met zijn korf wortels weggaat, vraagt het meisje: „mei ik 
wol efkes foarweidolle, ik ha sokke knoffelige hannen." Geen wonder 
dat de kleine handjes koud worden in de natte, kille grond. „Katsjes" 
(wanten, die de vingers vrij laten) kan ze niet aan hebben, die zouden 
te lastig zijn bij het uitzoeken, en „polsmofkes" beschermen niet vol
doende. Als vader toestemmend heeft geantwoord op de vraag van het 
kmd met de vermaning er bij: „goed wurk meitsje" dan neemt het meisje 
wederom de spade in haar „spîiterige" handen (open gesprongen door 
het ruwe weer in samenwerking met het scherpe vocht .— de môlke —• 
van de cichoreiwortels) en doet al haar best om „goed wurk to meitsjen". 
Komt vader met de lege korf terug, dan vraagt ze „is 't goed gien?" 
Vader knikt toestemmend, al weet hij heel goed, dat haar krachten 
geen goed werk kunnen maken, maar hij getroost zich gaarne een rij 
wat zwaarder werk, als zijn kmd maar weer warme handen heeft. 

Is het koffietijd, dan gaan beide achter de „skûle". Zij drinken hun 
koffie en peuzelen de „kofjeboltsjes" op, en dan begint het werk opnieuw 
tot de torenklok het etensuur aankondigt. W a t de kok schaft? Aard
appelen met spek. zal de jeugd van tegenwoordig misschien raden; maar 
dan raadt zij mis. Vlees was voor de veldarbeider van die tijd een 
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onbekend iets, en zelfs spek een onbereikbaar ideaal. Hij doopt zijn 
aardappel m „winkelsmoar" een soort — meestal buitenlands — potvet, 
en zelfs niet altijd onvermengd. Hij is al blij en tevreden, als hij maar 
voldoende vet kan krijgen — daar kan hij op werken, zegt hij. W a t 
„sûpenbrij" of brij van ,,dreage môlke" na —' soms nauwelijks voldoende 

De skûle. 

om de honger te stillen •— en dan is het menu afgewerkt. (Sûpe = karne
melk, dreage môlke — afgeroomde melk.) 

Het schaftuur is spoedig om en dan gaat het weer met moed op het 
werk los. 's Middags nog wat „drinken mei hwat der by" op het veld 
achter de skûle, en zo gaat de ene dag na de andere voorbij. Als ruwe 
berfstbuien over de velden gieren dan worden die achter de „skûle 
ôfriden." 

Zodra de schemer valt, keren ze huiswaarts, vader en kind. Op die 
terugreis treffen ze nog gezelschap-collega's. De beide huisvaders gaan 
voorop. Zij bespreken de vermoedelijke opbrengst (in gewicht) van de 
cichorei, en becijferen hun mogelijke verdiensten. En ze vragen zich af, 
wat de winter met het braakhok hun zal brengen. Ze prijzen zich ge
lukkig, als ze maar volop braken kunnen krijgen, dan zullen ze het 
misschien per week tot 10 bundels, dat is 10 X 50 cent of ƒ 5.—• 
kunnen brengen, maar wanneer ze gerantsoeneerd worden tot 1 bundel 
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per dag, dan blijft het bij ƒ 3..—•• En als ze helemaal geen werk hebben, 
zullen ze dan ontkomen aan een gang naar de „fouden" (armvoogden), 
zij, die altijd ,,har eigen brea iten ha?" Maar over de ellenden van die 
„kweade dei" hebben ze het thans niet. 

De meisjes lopen ook samen, maar niet zoals meisjes dat graag doen, 
arm in arm, daarvoor geeft de vuile modderweg geen gelegenheid. 
Modderig zijn haar sokken, die in de modderige klompen steken, mod
derig zijn ook haar dunne verschoten rokjes. De wind speelt met de 
haren, die verwaaid en verward om het hoofd hangen. Een regenbui komt 
nog de triestheid vermeerderen. Beklagenswaardige kleintjes, wat maakt 
ge al vroegtijdig kennis met het harde leven. En terwijl wij er over 
zitten na te denken, wat wel haar verder lot mag zijn, komen ze uit de 
modderweg op de verharde dijk. Nu nemen ze elkaar in de arm en 
spontaan klinkt uit de beide kinderkeeltjes het bekende liedje van die tijd: 

„Zie de leliën op het veld, 
Zie hoe schoon ze bloeien 

Arme kleine kleuters, in al uw beklagenswaardigheid weet ge .—• 
gelukkig .— ieder lichtstraaltje op uw donker levenspad om te zetten in 
een schijntje levensgeluk. De leliën des velds zijn reeds lang uitgebloeid, 
maar er zijn bloemen, die niet verwelken, doch die alleen daar gedijen, 
waar de onschuld geen wrok of wrevel kent. 

III. 

Als men de vraag stelt, wie eigenlijk wel de derde persoon mocht 
zijn, die op het voorgaande plaatje mee aanzat aan de geïmproviseerde 
koffietafel achter de „skûle", dan moet hier een ander antwoord volgen, 
dan dat van de man, die verhuisd was, en aan wie zijn nieuwe huisbaas 
bij diens eerste bezoek de opmerking maakte: „Wat is dit? Toen ik je 
het huis verhuurde, vertelde je mij, dat je twee kinderen had, en nu 
tel ik hier al zes". •— 

„Ja", antwoordde de man, niet in het minst uit het veld geslagen, 
„wat zal ik zeggen, als je verhuist, dan weet je niet waar al de rommel 
vandaan komt!" .—• 

Dat antwoord is hier te onpas. Deze derde persoon die zo mogelijk 
nog minder met aardse goederen was gezegend dan zijn gastheer, werd 
door zijn ouders het veld in gezonden om te „neidoîlen". Hieronder werd 
destijds verstaan het opnieuw met de „gripe" bewerken van het aard-
appelland, waaruit de vrucht reeds gedolven was, om nog hier en daar 
een niet geoogste knol te verzamelen, teneinde zodoende nog enige 
wintervoorraad bijeen te scharrelen. Dit wederrechtelijk zich toeëigenen 
werd, wanneer het geen buitensporige verhoudingen aannam, gewoonlijk 
oogluikend toegestaan. De zwerver in kwestie, ver van huis ronddolende 
„sûnder wiet en droech" vindt hier „achter" het gastvrije dak van de 
cichoreigraver in de vorm van een kop koffie een „warm" blijk van 
menslievendheid. 
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Wij willen onze vertelling over de cichorei besluiten met een stukje 
geschiedenis van de cultuur. Deze staat in nauw verband met het ge
bruik van koffie. In het laatst der 17e eeuw was de koffie nog maar 
sporadisch in Europa bekend, doch omstreeks het midden der 18e eeuw 
werd het gebruik onder de burgerlijke bevolking meer algemeen. De 
betrekkelijk hoge prijs deed echter naar surrogaten omzien, en deze 
vond men o.a. in de cichorei, een in het wild groeiende plant. Met nieuwe 
cultuurgewassen gaat het echter in de beginne nog al eens zeer primitief, 
en tegelijkertijd soms ook nog wel zeer consciëntieus toe. Wij herinneren 
ons dit nog levendig van uit de tijd toen de suikerbiet hier haar intrede 
deed. Er werd in de beginne zoveel zaad gebruikt, dat de jonge planten 
in dichte rijen op het veld kwamen te staan. Dan hadden sommigen een 
stokje, dat precies de afstand aangaf, welke er volgens de voorschriften 
tussen de planten moest bestaan. Zo werden deze ,,op één" gezet, en dat 
geschiedde met zoveel zorgvuldigheid, alsof met één cM. meer of minder 
standwijdte het leven der biet gemoeid was. In de herfst werden bij het 
graven de bieten schoongemaakt met een houten mes om de wortelen 
vooral niet te beschadigen. En zo heeft de overlevering ons ook meer 
dan eens verteld, dat toen de cichoreibouw in deze streken omstreeks 
het jaar 1800 hier zijn intrede deed, de wortelen in de beginne werden 
schoongemaakt met de „hânskrobber" (heidebezem zonder steel) in de 
,,wasktobbe". 

Een greidboer, die zoveel naïviteit niet bij een bouwboer gezocht zou 
hebben, willen we de opmerking maken, dat we het in de oorlogsjaren 
ook al eens gezien hebben, dat twee mannen op een stuk gescheurd 
weiland van een greidboer koolraapplanten gingen poten. Dit gebeurde 
op deze wijze: De ene man stak een gat met de spade. W a s deze ge
wichtige taak volbracht, dan plantte de ander daarin de jonge koolraap 
en trapte die aan, en als dan, na rijp beraad, naar beider oordeel" die 
dubbele werkzaamheid naar behoren was verricht, werd met het steken 
van het tweede jgat begonnen. Gelukkig leert de praktijk de onhandige 
mens langzamerhand wel handigheid. 

De cichoreiteelt is vrijwel geheel beperkt gebleven tot Zeeland, Zuid-
Holland en Friesland. De eerste fabriek werd in ons land opgericht in 
1773. Tot welke uitbreiding het kwam, hier in het N . W . der provincie, 
kan men enigszins opmaken uit het volgende: In het eerst van de tweede 
helft der vorige eeuw waren er in de dorpen St, Anna Parochie, St. 
Jacobi Parochie. Minnertsga en Berlikum, plaatsen die in elkanders 
onmiddellijke nabijheid liggen, een 15-tal drogerijen, waarvan de meesten 
3 eesten hadden. Verder vond men er 2 branderijen, één te Minnertsga 
en één te Berlikum, die het gedroogde product brandden enz. en het 
zo pasklaar maakten voor de consumptie. Thans is dat alles geheel ver
dwenen en herinnert nog een enkele typische schoorsteen op het dak 
aan die vergane grootheid. 

In het allerlaatst der tachtiger jaren van de vorige eeuw is in deze 
streken met de verschijning van de beetwortel in de rij der cultuur
gewassen, de teelt van de cichorei in één slag verdwenen, omdat ze niet 
meer lonend was. Dat is jammer, erg jammer geweest, want de cichorei 
was een vrucht, die zowel voor de verbouwer als voor de arbeider van 
grote betekenis was, en wel hierom: 
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Bij het graven van cichorei werd het land zo diep en zo mooi omgezet, 
als anders noch met ploeg noch met spade gebeurde. Het land lag dan 
weer prachtig klaar, om het volgend voorjaar met alleen een beetje eggen 
het zaad voor een nieuwe vrucht te ontvangen. Dat late en diepe om
zetten van de grond in verband met de weinige gelegenheid, welke het 
onkruid kreeg om zich te ontwikkelen, daar het loof tot de oogstijd het 
land bleef bedekken, was een gunstige gelegenheid om „skjin lân" te 
krijgen. Met geen ander gewas werd vooral ,,woartelfûlens" (wortel-
onkruik) als „klimmer", „reaskonk" enz. zo goed bestreden. Ook gold 
de verbouw van cichorei als een uitstekend middel ter bestrijding van 
de schadelijke „rydnagel" (ritnaald, larve van de kniptor-elator segetum). 

Ook de einden van het land, die zich tengevolge van grondbewerking 
en regenval langzamerhand altijd enigermate verhogen, kon men zonder 
extra afgraven of „moudboerd' weer tot normale hoogte laten zakken, 
door steeds op de „krún" — het midden *— van het land in te zetten 
en de daar ontstane hoogte te verspreiden. 

In het kader van het veldwerk paste cichoreibouw eveneens uit
stekend. Eerstens werd er zeer veel dagloon aan verdiend en in de 
tweede plaats viel het meeste werk in een tijd van het jaar, dat het 
landwerk uit andere hoofde reeds belangrijk begon te slinken. Eerst 
nadat de aardappelen waren gedolven kwam het cichoreigraven aan de 
orde. Met ruw herfstweer kan een enkele zware bui heel veel landwerk 
bederven of onmogelijk maken. Niet alzo bij cichoreigraven. Een boze 
bui maakte men voor lichaam en kleren achter de „skûle" onschadelijk 
en dan kon het werk dadelijk weer opnieuw beqinnen. Eén rij, die mis
schien wat lastig was te graven, maar dan had men dadelijk weer 
„skjin wurk". .— 

Er zijn verschillende variëteiten van het gewas bekend als: Maagden
burger, Hollands, Belgisch en Fries. In deze streken werd oorspronkelijk 
alleen de laatste gekweekt, welke langzamerhand vrijwel geheel door de 
Belgische werd verdrongen. De andere hebben geen betekenende opgang 
gemaakt. 

De Friese cichorei had diep ingesneden bladeren, geen grote loof-
ontwikkeling en wortels met vrij dikke koppen, welke echter betrekkelijk 
snel in een punt verliepen. 

De Belgische soort had meer gaafgerande bladeren, veel meer loof-
ontwikkeling en wortelen met wel is waar dunnere koppen, maar die de 
bovendikte naar het punteinde toe veel langer behielden. Haar meer
opbrengst aan wortelen per vlakte-eenheid deed haar voornamelijk de 
overwinning op de Friese behalen. 

En andere variëteit zou men nog kunnen noemen het Brussels witlof, 
maar het is misschien beter dit een selectie te heten, en wel een selectie 
uit de Maagdenburger variëteit. W a t Brussels witlof is, weet ieder, en 
een beschrijving van de teelt laten wij daarom achterwege. Deze cultuur 
wordt nog altijd enigermate beoefend, maar ze kan uit de aard der zaak 
nooit grote verhoudingen aannemen. Al het andere is hier verdwenen. 
Een poging, een kleine halve eeuw geleden, om de hier geteelde cichorei 
in België voor het winnen van witlof te doen dienen, heeft geen navol
ging gevonden. Dat de teelt hier verdwenen is, is jammer, erg jammer, en 
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wij bewonderen de moed van hen, die, de sombere vooruitzichten ten 
spijt, haar weer omhoog willen halen. 

En wat zou nu wel de ware reden zijn geweest van het niet meer 
rendabele van de teelt? Vermoedelijk hebben de tariefwetten van onze 
oostelijke naburen aan de verbouw de nekslag gegeven. Zo dachten 
indertijd de cichoreifabrikanten, die geregeld in de „Benthem" op de 
Voorstreek te Leeuwarden bij elkaar kwamen, er in het algemeen ook 
over. Wanneer grammofoonopnamen in hun vergaderzaal destijds mo
gelijk waren geweest, dan zouden die wat voor het nageslacht hebben 
kunnen bewaren van alles wat daar „ten beste werd gegeven" aan het 
adres van von Bismarck, de ijzeren kanselier, die de tariefwetten in de 
tachtiger jaren had weten door te zetten. 
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O U D E GEBRUIKEN, 

Bij het cichoreigraven is nog al eens ter sprake gekomen: het „kofje-
boltsje". En nu willen we eerst eens vertellen, wat merkwaardige sinjeur 
dat was. Een „boltsje" in algemene zin was een klein rond brood, 
gebakken van gebuild roggemeel en spaarzaam begiftigd met krenten. 
Zijn halfbroer was de „stut", die zich alleen door haar langwerpige vorm 
van het „boltsje" onderscheidde. De swinemage was een vergrote luxe-
uitgave van het „boltsje", zij was dubbel zo groot en zat dik in de kren
ten. Zij kostte dan ook een stuiver, terwijl de „boltsjes" de 6 voor een 
dubbeltje werden thuisbezorgd. Hun kleinere broer was het „sintes-
boltsje", dat 1 cent kostte, gelijk de naam aangeeft. En nu werd onder 
„kofjeboltsje" algemeen verstaan een great (groot) „boltsje" (dus een 
van 6 voor een dubbeltje) dat bij de koffie gebruikt werd. En het 
„merkwaardige" van dit kunstproduct der bakkers was, dat het een 
nieuw tijdperk in het leven op het platteland heeft ingeluid. Vóór die 
tijd was de morgenboterham „in tsjokke pille roggebrea" (een dik stuk 
roggebrood) met kans op boter en kaas, maar een evengrote kans op 
„smoar" (smeer, vet) „greauwen" (kanen) of „sjerp" (stroop) zonder 
meer, en 's middags werd in het schaftuur bij de thee hetzelfde opgedist. 
Ën het ging er in „as slaed" (als salade). „Honger is de beste saus" was 
een product der toenmalige proefondervindelijke wijsbegeerte. 

Het „kofjeboltsje" heeft .—• eerst alleen des Zondags —• maar weldra 
iedere dag een deel van de morgen- en middagboterham voor zijn deel 
genomen. En dat niet alleen, maar het heeft zijn macht zodanig weten 
uit te breiden, dat het roggebrood hier en daar geheel van de ontbijt
tafel is verdwenen, ja zelfs „it waerm miei" (warme maaltijd) van de 
avond is algemeen overgegaan in „in stik" (boterham). 

Dit laatste is ongetwijfeld voor een deel gemakzucht geweest, maar 
misschien doet zich hier ook enigermate het verschijnsel voor, dat een 
geregeld gebruik zich gaarne uitbreidt, en dan eerst tot een gewoonte 
wordt om later zelfs tot een (wezenlijke of vermeende) behoefte uit te 
groeien. Wij wijzen in dit verband op de minder onschuldige ingrediën
ten: sterke drank en tabak. De eerste laten we thans ongemoeid, die 
bewaren we voor later. Maar het gebruik van tabak krijgt vandaag al 
een kleine beurt, te meer, omdat de verschijning van de sigaar op het 
platteland ongeveer samen valt met de geboorte van het „kofjeboltsje"; 
„dy twa binne sahwat fan ien lichting". 

De overlevering vertelt ons, dat „it ierdmantsje" (het kleine aarden 
pijpje, dat vroeger hier en daar nog al eens op het land werd gevonden) 
bij visites vol „edel kruid" werd gestopt en aangestoken en dat dan de 
gasten beurt voor beurt een trekje mochten doen. Dit betrekkelijk zeld
zame gebruik is in de loop der jaren overgegaan in een geregeld gebruik, 
dat tot een gewoonte is uitgegroeid welke voor sommigen (in schijn 
althans) tot een behoefte is geworden. In hoever hier van verslaafdheid 
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sprake kan zijn, moet ieder roker maar voor zich zelf uitmaken, wij willen 
hier niet staan te zedemeesteren. 

Met dat tabaksgebruik zijn weer andere gebruiken gemoeid geweest, 
wier heengaan en opkomst juist liggen in die merkwaardige tijd, welke 
met onze prilste jeugd samenvalt. De zwavelstok (het vroegere middel 
om iets aan het branden te krijgen) die niet door strijken vlam wilde 
vatten, maar eerst aan een gloeiende kool moest worden ontstoken, 
werd opgevolgd door de phosphorlucifer -— beide al even moeilijk te 
„luchten" — die op zijn beurt weer plaats maakte voor de tegenwoordige 
lucifer ,,utan svafvel och fosfor". 

De heraut die de geboorte van de lucifer bekend maakte, luidde met
een de doodsklok over „oanstekkerskomfoarke" en „tonderpôt" oftewel 
„tonderdoas". Het eerste (een klein komfoor met of zonder handvat en 
poot, waarin een kooltje werd gelegd om de pijp aan te steken), was weer 
een broertje van het kwispedoor (Fries: kwispeldoar of kwispelpot) dat 
minstens even vaak dienst deed als asbakje dan als spuwbekken. 

Van mindere bekendheid dan de twee laatstgenoemde is thans wel 
• de „tonderdoas" een hol koperen cilindertje met deksel, dat met een 
dunne ketting aan de inschuifbare bodem was verbonden. Het cilindertje 
was ongeveer 10 cM. lang en pl.m. 3 cM, in doorsnede, zodat de por-
celeinen „pyprsjettel" (pijpekop) er gemakkelijk in ging. In deze cilinder 
stopte men „tonder", dat als volgt „bereid" werd: Men nam een lap 
oud linnen en hield die met een tang in het brandende haardvuur. Brand
de de lap rusti-g, dan trok men hem uit het vuur en liet hem zolang door
branden, als nodig werd geacht. Het linnen moest er zwart uitzien, 
maar mocht toch niet tot as verbrand zijn, want dan zou het geen vuur 
meer vatten; en het mocht evenmin nog bruin wezen, want dan wilde 
het ook niet „finge". W a s het verbrandingsproces vergenoeg gevorderd, 
dan liet men de brandende lap op de stenen vloer vallen en doofde de 
vlam onder een stoof of een ander voorwerp. Met dat goedje werd de 
„tonderdoas" volgepropt. Wilde men roken, dan kwam het deksel van 
de v,,doas", men nam deze in één hand en hield met dezelfde hand een 
vuursteen op de rand van de geopende doos. In de andere hand nam 
men dan het „fjûrstiel" en sloeg hiermede op de vuursteen in de richting 
dwars over de doos, zodat er vonken in het „tonder" vielen, dat dan 
begon te glimmen en met wat blazen (de mond als blaasbalg) klaar was 
voor het aansteken van de pijp. Volgens de kenners „stiek dat lekker 
oan" voor zover er althans bij het roken van „lekker" sprake kan zijn. 

Vele andere overgangen, waarop we al eerder hebben gewezen, ken
merken die merkwaardige tijd. Veel ouds is er heengegaan en heeft 
plaats gemaakt voor veel nieuws, dat ons leven vergemakkelijkt en ver
aangenaamt en ons levensgeluk verhoogt, of is het misschien beter dat 
we zeggen: „zou kunnen verhogen?" Wij willen die hier niet alle aan
halen, maar menen een uitzondering te moeten maken met onze wegen. 
De eerste grintweg alhier dagtekent naar wij menen van 1854 en hij 
heeft jaren nog in eenzaamheid gelegen. Thans is het een en al ver
harde wegen tot in de waterschappen toe, en nodigt hier en daar in het 
hoofdverkeer het moderne gesloten wegdek als het ware tot reizen en 
trekken uit. Het moeilijke verkeer langs de modderweg heeft plaats 
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gemaakt voor een snel en gemakkelijk verplaatsen. Dit gemakkelijke 
leidt tot een veelvuldig gebruik, dat ook hier langzamerhand zozeer tot 
een gewoonte is geworden, dat men reizen en trekken en uitgaan hoe 
langer hoe meer als een noodzakelijke levensbehoefte is gaan beschou
wen. En als bij de geboorte van deze nieuwe behoefte wederom de 
doodsklok zal worden geluid, zou het dan niet zijn over de huiselijk
heid? En dat is het wat ons wel eens met vrees en beving vervult, 
omdat wij huiselijkheid met onze oude en mogelijk wel verouderde ogen 
nog altijd beschouwen als een onontbeerlijk iets voor waarachtig huise
lijk- en daarom ook als een fundamentele voorwaarde voor echt maat
schappelijk geluk. 

Het spookachtig schijnsel van de patentolielamp mocht geen aange
name verlichting zijn, maar we kenden geen beter, en er lag toch ook 
iets bekoorlijks, iets poëtisch zelfs, in die sombere schijn, welke een 
wanhopige poging waagde om niet het flikkerende haardvuur de een
voudige omtrekken harmonisch te verlichten. 

W a t sprak er tot ons, kinderen, niet uit de knetterende vonken, die 
bijwijlen uit het knappende vuur ontsprongen, of uit de krinkelende rook
wolken die zich door de schouw een uitweg baanden. En dan die ge
heimzinnige „hurddobbe" (askuil onder de haard) eens de brengster van 
het jonge leven, welke taak zij overdeed aan de „holle beam" (holle 
boom) die haar later weer aan de ooievaar moest afstaan. 

En dan onze vele spelen gedurende de lange winteravonden in een 
v o l t a l l i g e familiekring als: kienen, dammen, domino, altemaal, gan-
zebord, klok-en-hamer, boerenschroom, mounje, enz., enz., ze zijn zo 
al niet verdwenen, dan toch niet meer de algemene spelen in de huiselijke 
kring, en waar en wanneer is die kring eens een avond voltallig? 

Nettenbreiën, waarmede we ons bezig hielden om moeder een „stop-
jern-netsje" (netje voor kluwens stopgaren) te maken (dat altijd aan de 
rugstijl van haar „knopstoel" hing) of ons zelf een visnetje te knopen, 
om er 's zomers in de tijd van het vlasroten flauwe vis mee te vangen, 
wie kent het nog? De „tipeltange" waarmede wij uren konden spelen, 
wie weet nog wat het is? 

Zo is veel verdwenen, dat wij mooi vonden, maar dat niet weer terug 
zal komen, en dat we alles ook niet terug zouden wensen. Maar als de 
benarde tijden van thans iets weer in ere mogen herstellen dan zij het... 
de huiselijkheid! 

En hierbij zal een -gewichtige rol kunnen vervullen de vrouw, 
omdat zij de spil is, waarom het huiselijk leven draait. Zij zegge hierbij 
niet, wat zal ik, kleine mens, en nog wel van het zwakke geslacht, tegen
over de geweldige ontredderde machten, welke thans de mensenmaat
schappij beroeren, maar zij bedenke: 

dat zandkorrelen de woestijn vormen, 
waterdroppelen de oceaan, 
atomen het heelal, 

en dat de nederigste vrouw, die van haar huis voor haar man een 
heiligdom weet te maken, 

de eenvoudigste moeder, die echtgenoot en kinderen om de eigen 
haard tot een eenheid van het hoogste geluk weet te verenigen, 
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dat die meer waarde heeft, en in onderlinge samenwerking, ook meer 
kracht kan ontwikkelen voor het algemeen geluk, voor het heil der maat ' 
schappij, voor de wereldvrede zelfs, dan de grootste machthebber ooit 
zou vermogen, en dat zij in die samenwerking uiteindelijk zal zegevieren 
over de brute kracht van de geweldenaar, die met de verschikkelijkste 
middelen misbruik zou willen maken van de macht, welke in zijn handen 
terechtkwam. 

Dat is de macht van het kleine in vereniging met het goede! 

Elke tiid hat syn bikoarliks 
Elke tiid syn lij en, 
Lear' elk him foar 't ûnbihoarliks 
Fan syn tiid to mijen. 
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K O O L Z A A D B O U W . 

ï. 

Het Fries is in menig opzicht een rijke taal, rijker dan verschillende 
andere, hoe groot het gebied van deze laatste ook mag zijn, en ze ver
dient o,i, meer waardering, dan haar zo vaak van hogerhand ten deel 
valt. Men zal van die rijkdom een klein proefje krijgen, wanneer men 
b.v. het Nederlandse woord „lopen", zoals dit op verschillende manieren 
kan gebeuren, overzet in het Fries, b.v.: sjokselje, sjuttelje, sjaggelje. 
Ziedaar een drietal allitererende woorden, die vrijwel synoniem zijn. 
Hiernaast stellen we een andere alliteratie: tripkje, traepje, trêdze, waar
van de verschillende onderdelen al een heel ongelijke betekenis hebben. 
Welke andere taal kan haar evenaarden? 

Op nog vele andere plaatsen blijkt hare veelzijdigheid. Nemen wij 
b.v, het Nederlande woord: „koolzaad" dan zegt ons dat niet, waarmee 
we te doen hebben, met het zaad van onze koolsoorten, als boerekool, 
spruitkool, enz., of met het bekende oliezaad, dat met kool niets anders 
te maken heeft, dan dat ze gezamenlijk behoren tot de grote planten-
familie der cruciferen, kruisbloemigen. 

De Friese taal weet daar echter beter weg mee. Ze vertaalt het ook 
met één woord t.w. „koalsied", maar bij de uitspraak kóalsied of koàlsied 
geeft ze direct aan waarmee we te doen hebben. 

Het lijkt er wel iets op of we ditmaal een taalles willen geven. Toch 
is dit helemaal niet onze bedoeling, om de doodeenvoudige reden, dat 
zulks niet tot onze „branche" behoort. 
. Toch zal, hopen wij, niemand onzer lezers het ons kwalijk nemen, dat 
wij, die noodgedv/ongen vaak in een andere taal moeten schrijven, het 
voor een enkele, heel enkele maal eens opnemen voor onze oude, mooie, 
rijke moedertaal, ons Boeren-Fries, zo vaak miskend, niet alleen door 
mensen, die er geen snars van af weten, maar zelfs door personen, die 
haar dagelijks spreken. 

Na deze inleiding keren wij tot ons oude pad terug en zoeken de ver
binding daarmede in het zoevengenoemde koolzaad, en wel dat, hetwelk 
aangeduid wordt door het Friese woord „koàlsied". 

Dit koolzaad is ook al weer een landbouwproduct, dat eenmaal een 
cultuurgewas van de eerste rang mocht heten en eeuwen aaneen rijke 
opbrengsten gaf, en dat nu, als zovele andere de waarheid komt be
vestigen van het oeroude: 

Niets is op deez* aarde bestendig, 
Niets blijft van vernieling verschoond. 

De cultuur van het gewas had veel voor. Het zaaizaad kostte bitter 
weinig, de onderhoudskosten waren gering, en het gewas was vroeg in 
de zomer rijp. Het werd dan dadelijk gedorst en aan de markt gebracht; 
zo beurde men reeds vroeg in het jaar zijn centen al, en ... dat was je 
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•ware, W e zullen hierop niet verder ingaan, omdat de mentaliteit van 
het mensdom op het punt van rekenen, zuinig zijn en zich zelf redden, 
zo geheel anders was dan thans. 

W a t het koolzaad tegen had, was wel dit, dat het voor een rijke oogst 
een krachtige bodem vroeg. Dit lijkt echter, in een tijd toen men van 
kunstmest niet afwist, erger dan het in wezen van de zaak was. In de 
vruchtwisseling paste het koolzaad uitstekend. Om de uitgaven te mijden 
en de grond te verbeteren had de bouwboer meest ieder jaar een stuk 
land met witte klaver, dat hij in voorjaar en zomer weidde, meest met 
schapen, jongvee en paarden. Door dit weiden en die klaverbouw qing 
niet alleen de structuur van de grond vooruit, maar verbeterde ook d e ' 
bemestingstoestand zo'n jaar verbazend. Dit was een belangrijke factor 
in die tijd, toen bij de bouwboer het land zo vaak aan „armoede", tenge-
volqe mest-schaarste, laboreerde. 

Verder was het gewoonte om rondom zulk een stuk klaverland alle 
sloten te slatten. Door de verschillende stukken bouwland beurtelings 
in klaverweide te leggen en de omringende sloten op evengenoemde 
wijze te behandelen kon voor dit deel van de afwatering op afdoende 
wijze worden gezorgd. De slataarde kwam over het klaverland, en ver
der nog een lichte bemesting met stalmest er over heen, dan had men 
koolzaadland bij uitnemendheid. 

Na het ploegen werd dan in de laatste helft van Augustus tot begin 
September het koolzaad breedwerpig over de ruwe voor gezaaid. Min-
dertsgeaster merke (men rekende in die tijd nog al vaak naar de ker
missen, die toen algemeen waren) welke kermis begon op de eerste 
Dinsdag in September, dat was zo ongeveer de grens van de zaaitijd, 
omdat — zo luidde de uitspraak der professionals — met iedere dag later 
zaaien, het gewas een week achterlijker werd. 

Soms gebeurde het zaaien met het „kroadtsje" vrijwel het evenbeeld 
van het vroeger reeds beschreven „sûkerei-kroadtsje". Het gewas kwam 
dan op rijen te staan. Bij een vóórvrucht, waarvan de oogst zo laat viel, 
dat het koolzaad niet meer tijdig gezaaid kon worden, werd het ook wel 
geplant, op dezelfde wijze, als men dat b.v. met koolrapen, als navrucht 
van vroege aardappelen, nog doet, dus van planten, welke men elders 
gekweekt had. Maar de meest gewone wijze van doen was en bleef 
breedwerpig zaaien over de ruwe voor, zonder meer, dus ook niet eggen. 

Kwam het gewas goed door de winter, dan begon het in het voorjaar 
vrij snel te groeien, zodat aan wieden niet veel onkosten behoefde te 
worden besteed. 

Berltsum-merk ongeveer begon het koolzaad te bloeien. Alweer re
kende men naar de jaarmarkt of kermis. Berltsum-merk ('t was dan 
koemarkt en kermis meteen) viel op de laatste Donderdag in de maand 
April. W e zeggen „viel" want de kermis is naar een andere tijd van het 
jaar verhuisd, en de koemarkt is ter ziele gegaan. Ze heeft het lot 
gedeeld van de Berlikumer paardenmarkt, die vroeger de tweede Don- \ 
derdag in de maand October werd gehouden, maar al veel langer dan 
de koemarkt onder het stof der tijd begraven ligt. 

Een stuk koolzaad in bloei was een prachtig gezicht en de schitterende 
goudgele velden waren een zeldzaam schone stoffering van het land-

42 



schap, te midden van de meer monotone kleuren der andere cultuur-
gewassen. Het poëtische daarvan was meest voor de stedelingen, de boer 
hing meer aan prozaïsche overwegingen, die in nauw verband stonden 
met het slijk der aarde. 

Waren de bloemen uitgebloeid en begon het zaad in de hauwen te 
zwellen, dan boog zich een goed koolzaadgewas naar de aarde en moest 
dan zo dicht zijn, dat „in kat 'er oer rinne koe". 

Na half Juli was het rijpingsproces gewoonlijk zover gevorderd, dat 
met zichten kon worden begonnen. Het kiezen van de juiste tijd voor 
dat zichten was van veel betekenis. Werd hiermede te vroeg begonnen, 
dan kreeg men niet alleen een geringere hoeveelheid, maar ook zoge
naamd „bont" zaad, zaad met minder marktwaarde. Bij te rijp zichten 
kwam zaadverlies voor, omdat bij felle zonneschijn de hauwen spoedig 
opensprongen. Toch werd gewoonlijk een vrij gevorderde graad van 
rijpheid de meest gewenste geaçjit, want volgens professorale wijsheid 
op dit punt, moest bij het zichten „it sied yn 'e klompen stean". Maar 
op dit punt was de grens natuurlijk spoedig bereikt, en dit bracht weer 
mee, dat de tijd van zichten vaak beperkt bleef tot de morgenuren en de 
uren zonder zonneschijn. 

Nadat het gezichte koolzaad van zo ongeveer 10 tot 14 dagen, al 
naar gelang der weersomstandigheden, op het land had gelegen om te 
kunnen narijpen, begon het dorsen, waarover wij in een volgend 
hoofdstuk hopen te vertellen. 

II. 

In het vorige hoofdstuk hebben wij de toezegging gedaan^ dat wij 
ditmaal iets van het koolzaaddorsen — in koalterskjen — zouden 
vertellen. Deze bezigheid was in de glorietijd van het koolzaad, die — 
al zal hij zijn ups en downs hebben gekend •— eeuwen geduurd heeft, 
ieder jaar opnieuw een hele gebeurtenis. En net als wanneer er een 
kalf staat geboren te worden, de koe meestal vooraf een tijdlang ,,yn 
't tarieden stiet", zo vraagt gewoonlijk ook iedere werkzaamheid van 
betekenis een bepaalde voorbereiding. Zelfs de blote vertelling van het 
koolzaaddorsen eist een zekere inleiding, welke wij hier ten beste geven. 

In de vroegste tijden van de cultuur geschiedde in ons land het dorsen 
van het koolzaad met vlegels. Dit eiste een groot aantal manschappen, 
veel meer dan waarover de boer met zijn arbeidskrachten beschikte. 
Men hielp dan echter elkander bij beurten. Deze wederzijdse hulpver
lening was ook in Friesland niet onbekend, maar toch is al heel vroeg 
in onze provincie dit deel van de veldarbeid in een geheel andere vorm 
gegoten. Het werd een onderneming, een arbeidsorganisatie (geen arbei
dersorganisatie, zover was men nog niet). Een persoon nam arbeiders in 
dienst, en aan die persoon, werd het dorsen tegen een bepaalde vergoe
ding (dus in aangenomen werk) opgedragen. Die persoon heette kleed-
baas (de baas of eigenaar van het" kleed, waarin gedorst werd) en er 
is een tijd geweest, dat zo'n man een heerschap van betekenis was in 
een bepaalde streek gedurende de tijd van het dorsen. Althans wij vinden 
hem ergens aangeduid met de titel: „Tesck-greava" of dorsgraaf. Men 
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denke in dit verband aan pluimgraaf, marktgraaf en zovele andere gra
ven, waarvan, wij zeggen niet helaas, en wij zeggen niet gelukkig »—-
enkel de titel is overgebleven. Alleen de dijkgraaf is naar wij menen 
de enige, die nog een tikje meer heeft overgehouden. 

Die dorsgraaf maakte zijn dorswet, waaraan ieder zich had te houden, 
en die elk jaar opnieuw aan het begin van het seizoen werd voorgelezen, 

In de lange reeks van jaren, welke er ligt tussen de instelling van de 
„ondernemingen" die het koolzaaddorsen op zich namen en de tijd, dat 
de verbouw van het gewas en daarmede ook het dorsen een einde namen, 
zijn er wel vele oude gewoonten versleten en benamingen soms gewij
zigd, maar is er niet veel verandering gekomen in de uitvoering van het 
eigenlijke werk. Toch ligt het in de aard der zaak, dat wij, evenals bij 
onze vorige vertellingen over het oude landbouwbedrijf, ons bepalen tot 
de gewoonten en gebruiken uit de tijd, welke met onze jeugd samenvalt. 
En het is hier misschen ook nog de plaats om mede te delen, dat we het 
werk willen volgen, zoals dat plaats had aan „de Mond der Oude 
Middelzee", want iedere streek had zijn eigen instellingen, soms zelfs 
wel afwijkende benamingen. 

Het personeel, dat voor het werk nodig was, willen wij hier nader 
aanduiden, t.w.: 

1. De Heedbaas. Dit was zoals we hierboven reeds opmerkten, de 
ondernemer en eigenaar van het kleed met de verdere gereedschappen, 
de man, die de zaak financierde. Men zou hem kunnen noemen: de aan
nemer-werkgever, 

In enkele gevallen had de boer zelf een kleed met toebehoren, maar 
dan werd nog evengoed zo'n hoofdman aangesteld, waarvoor meestal 
de „keppelbaes" werd aangezocht. De „keppel" (Fries) of ,,koppel" 
(Bildts) was een vrijwel gelijke arbeidsorganisatie v/aarbij de koppel
baas met zijn onderqescbikten ander landwerk als wieden, oogsten, enz. 
voor de boer verrichtte, 

2. De procureur. Dit was de man, om wie op de dag van het dorsen 
alles draaide, niet alleen in figuurlijke zin, maar voor een groot deel ook 
in letterlijke betekenis; hij was de eigenlijke „uitvoerder" van het werk. 
Zijn plaats was in,het midden van de cirkel, waarin het dorsen plaats 
vond. Hij stond dus altijd als een circus-directeur te midden van de 
paarden. 

De naam „procureur" schijnt bij deze functie de oudste te wezen en 
hij is meer zuidelijk behouden gebleven tot het einde der dagen d.w.z. 
tot het einde van de koolzaadbouw. Rond de Mond der Oude Middelzee 
heeft men er „mijnheer" van gemaakt. 

Oorspronkelijk was er ook nog een „procureur^verklikker" die alles na 
moest roepen, wat de procureur commandeerde. Maar deze functie is in 
de loop der jaren opgeheven. Misschien qebeurde dit wel in eeT tijd 
van malaise, die bij aî zijn ellende toch ook alweer een goede zijde kan 
hebben doordat er dan weer eens opruiming komt in overbodige rommel. 

3. Twee kikkerts, aan wie was opgedragen het stro met het zziaà 
er in, zoals het op het veld lag, met „idkkettsfoarken" (brede inleqvorken 
met twee lange, enigszins gebogen ijzeren tanden) in draagkleden te 
leggen. 
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4. Twee beren. De beren waren de mannen die het te dorsen gewas 
m de evengenoemde draagkleden naar de dorsplaats op het dorskleed 
droegen. 

5. Vier skekkers ( = schudders). Dit viertal werd weer verdeeld in 
twee vóórskekkers en twee achterskekkers. De taak van deze allen was 
het gedorste stro in verschillende stadiums met houten gaffels al schud
dende van het zaad te scheiden. 

6. Twee skieroeken (grijze kraaien). Hun werk was het gedorste 
zaad een voorlopige reiniging te doen ondergaan door middel van een 
aan een paal of een bok opgehangen zeef, waarbij de nog aanwezige 
hulen (Fr.) = hullen (Bildts) == hauwen (Ned.) werden verwijderd. De 
naam skierroeken of skierkerts (skiër betekend grijs) staat in verband 
met grijsaards, omdat men voor dit werk, dat niet zwaar was, oude 
mannen gebruikte. Later werd de naam meer ingekort tot enkel roeken; 
en werd het gemakkelijkste deel van het werk door een jongen verricht 
dan sprak men fan âlde en jonge roek. 

7. De hounebiter. Dit woord wordt letterlijk in het Ned. vertaald 
met „hanebijter". Deze persoon had tot taak het afgewerkte stro aan 
een hoop te gooien. Wij vinden deze titularis ook aangeduid met de 
naam „ striebok" (strobok). 

8. De jager. Dit was de persoon, meest een jongen, die op een der 
paarden zat en deze' dieren bestuurde, 't zij er met twee paarden en een 
rol of met vier paarden zonder rol werd gedorst. 

9. Twee klauwers, die het korte stro dat door de skekkers nog in 
het zaad was achtergelaten, verwijderden door middel van houten 
klauwen. 

10. De stâlsikers (steelzoekers). Hun aantal was niet bepaald, op 
zijn minst had men er twee. Dit waren meest vrouwen of kinderen, die 
de door de „Kikkerts" niet opgenomen stallen ( = stelen = zaadstron
ken) verzamelden. 

Hier had men het hele gezelschap. Soms kwamen er nog wel eens een 
paar jongens bij te pas, maar die hadden dan een meer onderschikte 
rol. 

Buiten de zo evengenoemde namen, kwamen er ook nog andere voor, 
over wier functies verschil van mening bestaat. Zo had men de naam 
„dwêrsbongelders" (dwarsdrijvers). De een vereenzelvigt deze naam 
met die van vóórskekkers, de ander noemt aldus de man, die de boer 
er wel eens bij plaatste, om te zien of het zaad goed uit het stro kwam. 
Door hun wijze van werken, schijnbaar tegen hun medehulp in, lijkt ons 
de eerste mening de juiste. 

Verder kwam de naam „Ooievaar" voor. Een enkeling geeft die aan 
de persoon, 'die meer algemeen als „hoannebiter" wordt aangeduid, de 
ander kent die naam toe aan de „stâlsikers". Evenmin als de op zich 
zelf staande eerstgenoemde mening, lijkt ons de laatste veronderstelling 
juist. Wij kunnen toch moeilijk aannemen, dat onze voorouders met 
hun originele opvattingen en uitdrukkingen „kikkers" en „ooievaars" 
in het vrije veld lieten samenwerken. Wij hellen meer over naar de 
mening, dat oorspronkelijk ooievaars zijn genoemd de acht mannen, 
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die vier bij vier, met de vlegel dorsten, toen de paarden en dorsrol nog 
geen dienst deden. 

De naam „sprinkhanen" hier en daar aan de „stâlsikers" gegeven, 
komt ons passender voor, dan die van ooievaars. 

Gewoonlijk behoorde tot het personeel van de .kleedbaas het hier-
bovengenoemde aantal personen vermeld onder 1 tot en met 7. Dit 
zijn samen 13 personen. En hierin stemmen de ons ten dienste staande 
gegevens vrij goed overeen, dat hun aantal, de kleedbaas incluis, steeds 
13 bedroeg. Wij achten de mogelijkheid niet uitgesloten, dat dit getal 
verband hield met de verdeling van de verdiensten, waarover later 
meer. De meerdere personen werden evenals de paarden, door de 
boer er bij gezet. We l had er soms verwisseling van ondergeschikte 
functies plaatsi, maar de kleedbaas kwam zelf met 12 werkkrachten. 

Het illustre gezelschap zien we op deze illustratie naar het veld rijden 
op twee ouderwetse boerenwagens. De „koalsiedhoarn" (de signaal-
hoorn voor het bijeenroepen van het werkvolk) zorgt ook nog verder 
voor de muzikale afwisseling, terwijl de nationale driekleur het nodige 
cachet aan alles geeft. 

Uit het feit, dat ook de dorpsherberg op het plaatje voorkomt, mag 
niet worden afgeleid, dat dit de gewone plaats van samenkomst was, 
al willen we evenmin beweren, dat er in de vroege morgen nooit 
iemand last had van „wimen op 'e mage". Welke rol zo'n dag aan 
het wonderbaarlijk goedje, dat ..sterke drank" heet, toebedeeld was, 
zal wel nader blijken, als we in een volgend hoofdstuk het dorsen 
verder bespreken. 

III. 

In het; vorige hoofdstuk hebben we het dorslievende gezelschap 
onder de blijde tonen der melodieuze hoornmuziek, en gedekt door het 
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dundoek met de vaderlandse kleuren, de weg zien oprijden naar het 
wachtende koolzaadveld. 

Er is echter voor een „koalterskerij" nog meer nodig dan enkel 
vaderlandslievende, muzikale mensen. En dat meerdere is ,,it ark" 
(reau, ridskip = gereedschappen) hoofdzakelijk bestaande in: 

1. Het grote koolkleed, waarop gedorst werd, met afmetingen van 
+ 14 bij 20 Meter, Gewoonlijk bestond dit uit twee delen, omdat één 
zo'n groot kleed moeilijk te hanteren was. 

2. Een schoonmaak-kleed (roekekleed, of, om bij de oude termino
logie te blijven „it roekenêst") waarop het zaad eenmaal werd gezeefd, 
om het grootste deel van het vuil te verwijderen. Dit kleed had geen 
groter afmetingen dan 7 à 8 meter in het vierkant. 

3. Een drietal draagkleden (ongeveer 3 bij 4 meter groot) met een 
dubbel aantal draagstokken (voor ieder kleed 2) waarmede het onge-
dorste stro door de beren naar het grote kleed werd gedragen. Bij 
dit samenstel behoorden ook nog draagkussens, die de dragers op de 
schouders bevestigden ter voorkoming van kneuzingen door de draag
stokken. 

4. Een driepoot, bok of paal de „galge" ( = galg) met schop en 
zeef, welke laatste aan die galg werd opgehangen. 

5. Een tiental houten gaffels („skeksels" of „skeljolgers") met twee 
tanden ieder. Het gebruik van gaffels met ijzeren tanden was, met het 
oog op het eventueel steken van gaten in het dorskleed, niet geoorloofd. 

6. Enkele inlegvorken („kikkertsfoarken") in ons vorig hoofdstuk 
reeds nader genoemd. 

7. Enkele houten klauwen en schuifborden ten dienste van de 
klauwers. 

8. Een dertigtal of soms nog meer stokken, die door de lussen 
welke aan het dorskleed zaten, in de grond werden geslagen, om dat 
kleed strak gespannen te houden. 

9. Een kleine dorsrol, gelijkvormig aan het dorsblok, dat in de 
schuur dienst deed (een af geknotte kegel dus met houten ribben in de 
lengterichting) maar van bescheidener afmetingen. Deze rol was niet 
een noodzakelijk werktuig. Wel behoorde zij in de regel tot de 
inventaris, wanneer deze het eigendom was van de „onderöemer" 
(de aannemer-werkgever dus) maar wanneer een boer met eigen 
krachten werkte, kon men het er wel zonder stellen; inplaats van twee 
paarden voor de rol, werden dan vier paarden gebruikt. 

10. Een paar bezems of zoveel meer als nodig werden geacht. 
11. Een „plonderpûde". Hier achten we ons tot een vertaling in het 

Nederlands onbekwaam; wij zullen het dus met een omschrijving pro
beren. Een „plonderpûde" dan was een linnen zakje, dat in sommige 
streken van Friesland in gebruik was. De wiedsters op het bouwland 
bonden het voor de buik en ̂ verzamelden er het onkruid in, dat ze 
zo naar het eind van het land transporteerden. Bij het koolzaaddorsen 
bad het een andere betekenis. Dan was het de bergplaats van „seilnudle", 
„seilplaet", geteerd garen, losse tanden voor de klauwen, kortom van 
al die kleine zaken, welke bij eenvoudige, maar noodzakelijke reparaties 
te pas kwamen. 
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12. Vlag met korte en lange stok. 
Wij gaan thans van de veronderstelling uit, dat deze gehele inven

taris het eigendom is van de „kleedbaas", die er zijn werk van maakt 
om met zijn ondergeschikten bij verschillende boeren te dorsen. Dat 
gezelschap van de kleedbaas hebben we in het vorige hoofdstuk naar 
het' veld zien rijden. De gereedschappen, nodig voor het dorsen gaan 
echter niet direct mede. Daar komt de boer met de mensen die i hij er 
bij schikt, later mede; het is toch traditie, dat de boeren bij wie ge
dorst wordt, die gereedschappen van de een naar de ander vervoeren. 

Als de kleedbaas op het veld aankomt moet eerst de plaats bepaald 
worden, waar men zal dorsen. Deze hangt in hoofdzaak van de wind
richting af. Met het oog op het stof, en een gemakkelijke arbeid, moet 
het stro zoveel mogelijk „foar de wyn ôf" verwerkt worden. Hieraan 
zijn echter ook weer grenzen gesteld, want kwam het kleed te ver 
naar één kant van het veld te liggen, dan zou het werk van de dragers 
weer te veel bemoeilijkt worden. 

Is eindelijk de juiste plaats bepaald, dan wordt daarnaast de vlag met 
de korte stok geplant en kan het „fliermeitsjen" (vloermaken) be
ginnen. Voorzichtig wordt al het zaadstro van de plaats, waar de vloer 
zal komen, opgenomen en ter zijde gelegd. Dan begint het verwijderen 
der stoppels (de worteleinden van de zaadstronken, die nog in de grond 
zitten). Deze komen in de fuorgen (voren) terecht en worden met aarde 
bedekt, terwijl de gehele dorsvloer zo vlak mogelijk wordt gemaakt. 

Als het naar het einde van deze werkzaamheden loopt, verschijnt 
ook het volk van de boer met de kleden, de gereedschappen, en wat 
dies meer zij. Naar de komst van dit laatste hebben vaak enkele „flier-
makkers" soms al belangstellend uitgezien. Het gebeurde toch wel, dat 
de „swarte man" of de „swarte kat", die bij het aardappelafleveren in 
zo hoog aanzien stond, hier, gemetamorphoseerd tot een koperen ketel 
met een even „kostelijke" inhoud, al dadelijk na het vloermaken aan de 
„happige gemeente" werd voorgesteld. Maar regel was dit nu juist niet. 
Dat gebeurde meer, waar men „net altyd de miette roaije koe". 

Is de vloer klaar dan worden de kleden uitgespreid. Van de wijze, 
waarop dit gebeurt, tracht de volgende tekening een voorstelling te 
geven: 

III 

I II 
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I en II zijn de twee helften van het grote dorskleed, die bij de stippel
lijn een eindje over elkaar heen worden gelegd. III is het „roekekleed" 
oftewel „roekenêst". De cirkelvormige kring, links op de tekening, geeft 
de plek aan, waar het afgedorste stro een plaats zal vinden. Wij kunnen 
uit dit alles al opmaken, dat de wind van rechts komt. 

Is de eventuele dauw opgetrokken en het stro droog genoeg om met 
dorsen te beginnen (wat gewoonlijk niet veel voor acht uur het geval is) 
dan wordt van het omliggende zaadstro de eerste „tersk" (Fries) = 
„spreed" (Bildts) op kleed I aangelegd in de vorm van een cirkel met 
open plek in het midden. Vervolgens geleidt de „procureur" oftewel 
„mijnheer" de paarden, waarop de „jager" (meest een jongen) reeds 
gezeten is, in het kleed, of nauwkeuriger, in de „tersk" op kleed I 
aangelegd. De paarden lopen op „bleate fùotten", d.w.z. zij hebben, 
met het oog op mogelijke beschadiging van het kleed, geen hoefijzers 
onder. 

Als de procureur het teken tot de „aanval" geeft, zetten de paarden 
zich in beweging, en dit is meteen het sein tot het planten van de vlag 
aan de lange stok, die met beugels aan de kortere wordt bevestigd. 
Dit is natuurlijk een gewichtige gebeurtenis, en gewichtige gebeur
tenissen geven ongezocht gewoonlijk aanleiding tot nieuwe gewichtige 
gebeurtenissen. Zeker is het dan ook, dat dadelijk na het hijsen der 
vlag de „pieren" worden „verschrikt", 't zij dit de eerste, dan wel de 
tweede „verschrikking" is. 

Met het „vuurwater" komt ook het „vuur" in de mensen. De paarden 
schijnen zulk een „aanmoediging" niet nodig te hebben. De procureur 
staat in de open ruimte van de cirkelvormige „tersk", deelt vandaar zijn 
bevelen uit en schudt meteen de binnenring van het te dorsen zaad
stro, terwijl de vóórskekkers de lange buitenring voor hunne rekening 
nemen. Dan begint, wat Pieter Jelles zo dichterlijk heeft getekend in de 
volgende strophe uit zijn „Rispinge", welk vers wij niet wagen te 
Vertalen, omdat dit hoogstens een povere parodie kon worden op het 
sublieme origineel: 

It is in nuvere wrâldreis, 
Dy 't dit jongwiif nou docht, 
Hja tichelje de mem oan grús, 
Sa komt it bern foar 't Ijocht. 

IV. 

Thans willen we het verdere verloop van het „koalterskjen" volgen. 
De eerste „tersk" was in ons vorig hoofdstuk net in behandeling. Is 
het meeste zaad uit het stro verwijderd, dan wordt dit door de „skekkers" 
verwerkt van kleed I naar kleed II (zie de tekening) terwijl de 
„klauwers" voor het verwijderen van de „hulen" (hauwen) zorgen, 
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voor zover dit m'et hunne gereedschappen mogelijk is. Ligt de half 
afgewerkte „tersk" in kleed II voor het dorsen gereed, dan beveelt 'de 

I j 

i 

ÏII 

II 

„procureur": „over", en volgen op dit commando de jongen met paarden 
en rol benevens de vóórskekkers hun hoofdman, om het stro dáár een 
nieuwe en laatste bewerking te doen ondergaan. Middelerwijl hebben 
de „beren" een nieuwe tersk in kleed I aangevoerd, welke door de 
klauwers weer op de gewone wijze, dat is cirkelvormig met een open 
plek in het midden, wordt aangelegd. Zodra naar het oordeel van de 
procureur de eerste tersk in kleed II helemaal is afgewerkt, comman
deert hij weer: „over" en hetzelfde, zo even genoemde gezelschap volgt 
hem, om in kleed I bij de pas aangelegde tersk het spelletje opnieuw 
te beginnen. Deze verhuizing van de ene helft van het kleed naar de 
andere blijft gedurende het hele werk steeds doorgaan. 

Het afgewerkte stro wordt door de achterskekkers al schuddende 
buiten het kleed gevoerd, waar het bij de „hoannebiter" alias „striebok" 
terecht komt, die het aan een hoop zet. W e moeten hierbij echter op
merken, dat het eerste stro, dat afgewerkt is, een andere bestemming 
krijgt. Het wordt namelijk door de hoannebiter en (of) de „roeken" 
onder de kanten van het grote kleed (de twee helften kleed I en 
kleed II dus) gestopt, waardoor een verhoging ontstaat, een soort 
„simmerdykje" (zomerdijkje), dat hier niet tegen het instromen van 
water, maar tegen het uitwaaien van zaad beveiligen moet. Dat simmer
dykje draagt de speciale naam „peuling" en het is de grens van een • 
bepaald rechtsgebied, waarvan wij later bij de bepaling van boeten, enz. 
nader zullen horen. 

Het zaadstro rondom het dorskleed wordt het eerst verwerkt, en er 
direct met de „kikkertsfoarken" in gelegd, zodat het niet eerst in de 
draagkleden komt. Is dit opgeruimd, dan begint eerst het werk' van 
kikkerts en beren in „grote vorm". De beren gaan met het lege draag-
kleed het veld in. De „stâlsikers" leggen het uitgespreid dwars over 
een voor van het land en wel zó, dat de middens van de beide draag-
stokken ongeveer boven het midden van de voor komen te liggen. De 
kikkerts leggen vervolgens met hunne vorken het draagkleed vol zaad-
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stro, maar zó, dat de worteleinden naar de buitenzijde van het kleed 
zijn gericht. Dit gebeurt om zaadverlies zoveel mogelijk te voorkomen. 

Is het kleed vol, dan komen de beren. Ieder gaat staan in de voor 
van het land, dus aan een zijde van het kleed, waar de draagstok is 
bevestigd. Over het kleed heen reiken ze elkaar de hand en drukken 
het ,,opgebolsterde" stro naar beneden, meestal door zich met het hele 
lichaam er op te laten vallen. Bij winderig weer is dit in elkaar drukken 
van het zaadstro noodzakelijk, om afwaaien te voorkomen. Vervolgens 
neemt ieder der beren een stok van het draagkleed in de hand; ze pro
beren eerst, waar ze de stokken moeten aanvatten om hun vrachtje zo 
ongeveer in evenwicht te hebben. Dan zien ze elkaar aan en als de een 
zegt: „als je wilt" laat de andere er direct op volgen: „als je weer wilt" 
en dit is het sein, dat beiden hun vrachtje optillen en ieder zijn stok legt 
op het draagkussen, dat op zijn schouder rust. (Soms gebeurde het 
ook wel, dat aan de beide evengenoemde uitdrukkingen nog een derde 
voorafging, t.w.: „wat zeg je". Dan bestond het dus, evenals „alle 
goeie dingen", in drieën. Bij publieke verkopingen heeft men ook nog 
altijd het: eenmaal, andermaal, ten derde maal.) 

De beren dragen hun vol draagkleed naar het grote dorskleed, waar 
zij de vooreinden van de draagstokken op de grond zetten, en zo het 
draagkleed onderstboven leeggooien in kleed I, zodat hun kleed dan 
weer ontlast en vrij is. Zij trekken dan het veld in om nieuwe voorraad 
te halen, welke inmiddels door de kikkerts voor aflevering gereed is 
gemaakt. De sprinkhanen (stâlsikers) zijn dan ook reeds in actie ge
komen. Het „oanlizzen" van elke nieuwe tersk, welke de beren aan
voeren, is het werk van de klauwers. 

Nog staat echter niet alles in volle kracht: de „roeken" zijn de laat-
sten, die in hun speciaal gareel komen te lopen. Is er enig uitgedorst 
zaad van betekenis in kleed I aanwezig, dan wordt kleed II „oproun", 
d.w.z. men trekt aan de uiterste kant van kleed II (op onze tekening 
dus aan de linkerkant) en loopt er mede in de richting van de rechter
kant van kleed I. W a t er aan zaad op kleed II ligt, komt dan op 
kleed I terecht. Vandaar wordt het door de klauwers met schuif borden 
naar kleed III (het „roekenêst") verwerkt. Dan kan ook het werk van 
de roeken beginnen. De „galge" is reeds opgericht, maar nu doet zich 
hier het merkwaardige feit voor, dat er geen misdadiger is, die de dood
straf verdiend heeft. De „mem", wij hoorden het aan het slot van ons 
vorig hoofdstuk reeds, is, in al haar onschuld, „oan grús tichele"; zij 
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komt dus allerminst voor ophanging in aanmerking. Het kleine, gladde 
kind heeft geen aan- of opknopingspunt en is al even onschuldig als 
de moeder. Maar als men een galg heeft opgericht, moet men toch ook 
ophangen, waarvoor dient anders een galg. Bij gebreke van een boos
doener heeft men dan in arrenmoede maar opgeknoopt... de scheids
rechter!... Met deze naam mogen we zeker wel aanduiden de zeef, die 
aan het touw van de galg bengelt en die scheiding maakt tussen zaad 
en hauwen, al is ook haar officiële naam „koalsiedsou". 

Het zaad wordt vervolgens in zakken geschept, om later in de schuur 
van de boer een finale reiniging te ondergaan, die het klaar maakt voor 
de markt. 

In de namiddag maakt de kleedbaas zijn berekening hoe laat ongeveer 
het werk van deze dag afgelopen zal zijn, en stuurt daarvan, met het 
oog op het halen en vervoeren van kleden en gereedschappen, de 
nodige berichten aan de boer, die de volgende dag aan de beurt komt. 
Loopt tegen de avond het werk af, dan wordt, zodra de laatste tersk 
gedaan is en de paarden uit het kleed zijn, de vlag naar beneden 
gehaald. Dan begint het laatste „oprinnen" (oplopen) van kleed II 
naar kleed I en nu ook van kleed I naar kleed III. De twee grote kleden 
worden dan „oerroun" en opgevouwen en alles in gereedheid gebracht 
voor het afhalen door de boer „van de volgende dag". Het gezelschap 
gaat dan mede op de wagens. Op de voorste wagen zit de vaandrig 
met de vlag. Wie vaandrig is en hoe men tot die verheven functie komt, 
willen we in een volgend hoofdstuk vertellen. 

Hoe het zo'n dag met de voedselvoorziening ging, willen we nog in 
het kort aanstippen. Ieder nam zijn eigen boterhammen mede voor de 
gehele dag. Die werden genuttigd op de tijden, wanneer zich daarvoor 
een geschikte gelegenheid aanbood; het werk mocht toch zo weinig 
mogelijk stilstaan. Zulke tijden waren o.a.: het oprinnen van het kleed, 
het verwisselen en het drenken van paarden,, enz. De dorstige en stof
fige kelen moesten dan natuurlijk eveneens — maar ook nog wel eens 
tussenbeide — gelaafd en doorgespoeld worden. Oorspronkelijk was 
hiervoor het probate middel bier, dat aangevoerd werd in tonnen. In 
de tijd, waarover wij spreken, was dat al vervangen door koffie, die de 
boer bracht in grote koperen emmers, dezelfde waarin koeien gemolken 
werden. Nu mocht koffie een goed middel zijn tegen de dorst, om het 
stof uit de keel te jagen was iets nodig, dat „better oan it gefoel kaem". 
Dat „iets" werd aangeduid met de naam „koartfoer", waarover we het 
al eerder hebben gehad, al werd toen een andere naam gebruikt. Dat 
„koartfoer" werd aangevoerd in een ketel, begrepen? En voor het ge
bruik van dit „koartfoer" had men speciale gelegenheden, waarvan niet 
afgeweken werd, want als de boer het vergat, dan herinnerden de 
anderen hem wel aan zijn verplichtingen. Bij de een was het oplopen 
van het kleed zo'n mijlpaal, bij een tweede vaak weer iets anders, maai
bij allen was het gewoonte, dat als er een hoek van het land leeg was, 
dan werd dit met luider stemme aangekondigd, en had ieder recht op 
dat „koartfoer". 

Een1 enkele maal had dat gebruik van koartfoer wel eens bedenkelijke 
gevolgen. Gewoonlijk liep de oppervlakte koolzaad, die in één dag ver-
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werkt kon worden, van 5 tot 7 pondemaat, afhankelijk van weer, zwaarte 
van het gewas, enz. Maar nu gebeurde het eens — de plaats zullen we 
er maar niet bij vermelden — dat men een perceel onder handen had, 
hetwelk er die dag gemakkelijk aan kon „geloven"; en het voornemen 
daartoe bestond dan in de voormiddag wel ter dege. Of het nu kwam 
dat het „wipperke", waarin het „koartfoer" werd afgemeten en toe
gediend, te groot was, of dat er teveel „speciale gelegenheden" werden 
gevonden, of dat er wat te veel „binnenbeurtjes" werden gemaakt, 
zal wel altijd een geheim blijven, maar vóór de gestelde dagtaak vol
bracht was, lag een groot deel van het gezelschap... te vechten in een 
droge sloot!... 

Men zal begrijpen dat dit geen slot, en helemaal geen waardig slot 
kan zijn van ons praatje over het koalterskjen. 

V. 

Ons vorig hoofdstuk eist een kleine aanvulling. Deze zal om taal
technische redenen wel in het Fries gesteld moeten worden. 

Yn in diel fan ús amtsgebiet libbe it folk sa'n dei, dat se koaltersken^ 
net op „stikken", mar krige it waerm iten, en dat bistie gewoanlik út 
potstrou, dêr 't de boer, of miskien leaver sein de boerinne, foar soarge. 
Foar tige nijsgjirrige lju sille wy hjir noch wol hwat by sizze znoatte, 
hwant yn de tiid, doe 't moalkost folie mear en griente lang sa faek 
net op 'e tafel kaem as tsjinwurdich, hie men alderhande soarten fan 
potstrou, as rizen-, perfiten- en moallenpotstrou, bei- en appelpotstrou, 
bolle- en breapotstrou of roggene prippert, en net to forjitten sûpen-
potstrou yn ûnderskate tningsels, ja, hwa wit hwat foar kôkkeraesjes 
mear. En nou ha wy eer ynstantelik nei fornommen, it wie gewoane 
perfiten potstrou. Sisa, dat stiet wer rjocht. 

En nou noch hwat oer de omballingen fan it terskjen. 
Eerstens de wet. Ofschoon men overal verschillende regels en be

palingen had, waaronder gewerkt werd, schijnt er toch maar één ge
schreven stuk deswege te bestaan, dat bekend is onder de naam „tersk-
laow" (dorswet) van Achlum, en dat in zijn oorsprong iets Oera-Linda-
Boek-achtigs heeft. Deze wet toch heet, volgens de een, van het jaar 
1559, terwijl de ander wil hebben, dat zij niet ouder dan uit het begin 
der 18e eeuw kan zijn. Er moeten vier verschillende handschriften van 
bestaan, die onderling weer enigszins uiteenlopen. Men kan al deze 
vier lezingen vinden in: „Bloemlezing uit Middelfriesche schriften" door 
Dr. F. Buitenrust Hettema. 

Deze wet gold voor de plaatsen Achlum, Hitsum, Doijum en Beijum. 
Aan de betrekkelijk rijke inhoud ontlenen we o.a. het volgende betref
fende de lijfstraffelijke rechtspleging. 

Bij die wet was bepaald, dat alle kwaad, op het land bedreven, ook 
op het land berecht moest worden, behalve manslag; het scheen dus 
niet altijd even vriendschappelijk toe te gaan. De terechtzitting had men 
als de dors gedaan was of de zon onderging. Gold het vonnis „huid" 
of „haar" dan werd het nog dezelfde avond uitgevoerd. 
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Straf aan de huid bestond in de „brits", de „trewinkel" en de „heve". 
Bij de „brits" werd de delinquent door de beren in knielende houding 

met het hoofd op de knieën van de bijzitter gelegd, en een andere boos
doener werd door vier mannen bij de armen en benen genomen en zo 
met de ene „brits" tegen de andere geslagen. 

Wie tot de „trewinkel" veroordeeld was, kwam in dezelfde houding 
te staan, maar dan smeet men eerst een emmer water over hem heen 
en daarna werden hem zoveel slagen met een houten schop voor zijn 
brits (achterdeel) gegeven als de rechter nodig oordeelde. 

Bij de „heve" kwam de misdadiger op het kleed terecht en werd dan 
zolang op en neer gehotst, als de rechter geliefde. 

De straf aan het „haar" had een geheel andere betekenis, zij gold 
voor diefstal en overtredingen de zedelijkheid rakende. Zo iemand 
werd een haarlok afgeknipt, hij werd van het land gejaagd, had zijn 
eer verloren en mocht niet op de rekendag verschijnen. 

Van dit alles is later niet veel overgebleven, alleen een boetestelsel 
is gehandhaafd geworden tot in lengte van dagen. 

Wij vinden daaromtrent elders o.a. opgetekend: Wie het vloermaken 
verzuimt heeft twee dubbeltjes boete. 

Het laten zitten van iedere stoppel in de vloer wordt gestraft met een 
botsen (halve stuiver). 

Wie de pijp aansteekt binnen twee treden van de peuling loopt een 
stuiver boete op. 

Na afloop van het werk werd de vlag „verboelgoed". De hoogste 
bieder mocht vaandrig zijn op de terugreis van het land. Wie de vlag 
niet kreeg, had een kwartje boete. 

W a s het dorsseizoen teneinde dan kwam de* rekkendei (rekendag), 
nader bekend onder de naam „koalterskersleis". Deze afrekening had 
plaats op de bovenzaal van een herberg. De kosten van het dorsen 
.bedroegen zo ongeveer van de 8 tot 12 gulden per pondemaat, al naar 
gelang van de hoeveelheid zaad, welke gewonnen" werd. De verdeling 
van het verdiende loon ging aldus: van het 13-tal vaste werkkrachten, 
die bij het kleed behoorden (de kleedbaas incluis) kreeg ieder 5 cent 
van elke verdiende gulden, uitgezonderd kleedbaas, procureur en de 
beren, die iets meer verdienden; nu eens was dit één cent (boven de 
5 cent dus), dan eens een „oartsen" = Yi botsen = 34 stuiver. Het 
overblijvende was voor het kleed, enz. 

De beren hadden soms ook wel, met het oog op hun zwaardere werk, 
vrij jenever drinken; met jenever was destijds haast alles goed te maken. 

Bij het „leizen" werden ook de boeten verrekend, het geld dat de 
vlag opgebracht had incluis, en dit alles omgezet in... jenever! Geen 
wonder, dat bij het naar huis gaan, dat soms diep in de nacht plaats 
had, er wel eens een feestganger nog meer drukte kreeg met de breedte 
van de weg, dan met de lengte. 

Zo vinden we ergens opgetekend van een „leis", waarbij de laatste 
gasten 's morgens 5 uur afzakten „en naar huis marcheerden met linkse 
en rechtse passen, dronken en wel!" 

Met het kooldorsen is een stukje cultuurleven afgesloten. Het heeft 
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ook zijn anecdote's, net als alles, wat eenmaal in het teken van merk
waardigheid stond. 

Zo vertelt de overlevering van een procureur, die de hele week druk 
in de weer was geweest en zes dagen aaneen had gecommandeerd: 
„over", 's Zondags ging hij naar de kerk, om zijn godsdienstplichten te 
vervullen. De drukke week, welke achter hem lag, was oorzaak, dat de 
slaap hem overmande. Hij begon te dromen en droomde zijn procureurs-
droom over het kooldorsen. Opeens schrikte hij wakker en riep met 
luider stemme: ,,over!"... 

Gelukkig was de deswege veroorzaakte stagnatie ook spoedig over... 
Het koolzaad paste geheel in de tijd toen de meeste landen in vele 

opzichten noodgedwongen aangewezen waren op autarkie (zich zelf 
redden) een richting, waarin verschillende landen thans kunstmatig 
heil trachten te vinden. De olie (groene olie of raapolie), welke in de 
olieslagerijen uit het zaad geperst en gestampt werd, was voor vele 
doeleinden geschikt, als: het bakken van ,,strou" (pannekoeken), „oalje-
koeken" (oliebollen), vis enz. Verder werd het met behulp van „lampe-
ketoen" gestookt in de „tútlampe" en de „baklampe", die bij de ver
lichting in keuken, „tsjernherne" en „bûthús" dienst deden. Gezuiverd 
tot patentolie kwam het meer voor in de mooiere lampen, welke de woon
kamer verlichtten. 

Het van de olie ontdane zaad werd tot koeken „geslagen" en deze 
kwamen als raapkoeken of „griene" (groene) koeken in de handel. In 
de streken van het blauwgras werden zij een noodzakelijk deel van het 
voederrantsoen geacht, om de nadelige gevolgen der eenzijdige voede
ring met „beenbreekgras" (blauwgras) te voorkomen. 

Het stro (koalstrie) had alleen als strooisel waarde en als zodanig 
was het voor de greidboeren een gewild artikel. Deze haalden het 
gewoonlijk van de bouwboer, die het zelf minder nodig had, vandaan. 
Het ging bij het „weinfol" (wagenvracht) en aangezien het in verge
lijking van de hoeveelheid, welke men voor zijn geld kreeg, een „sintese 
negoasje" was, mocht men zoveel op de wagen laden, als men beliefde. 
Er kwamen meestal twee ,,bynstokken" (ponters) boven elkaar. Maar 
dat vrij opladen speelde de boeren ook wel eens parten. De „Doainjumer 
poarte" te Franeker zou daarvan weten mee te praten. Laten we hier 
niet zeggen wàt; het kan zijn goede zijde hebben niet alle nieuwsgierig
heid te bevredigen. 

Hiermede nemen we afscheid van het koolzaad, dat, zoals we hier
voor reeds opmerkten, een stukje cultuurleven heeft afgesloten. Aan de 
jongeren zal het bij eventuele kennismaking wellicht voorbijgaan als 
een stukje romantiek uit de pruikentijd, en waarvan ze de betekenis 
misschien beter zullen begrijpen, wanneer ze meer van het leven hebben 
gezien en ondervonden. De ouderen zullen het denkelijk in gemoede 
nog eens meeleven, en gaarne terugdenken aan de tijd, die bij al zijn 
ongerieflijkheden, om niet te zeggen ontberingen, zulk een belangrijke 
plaats in het gemeenschapsleven wist in te ruimen voor gemoedelijkheid, 
saamhorigheid en onderlinge waardering. 
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H E T DORPSLEESGEZELSCHAP. 

W e komen nu nog eens terecht in de tijd van- en bij onze oude 
meester. Een schoolhoofd was toen in een kleine plaats, en speciaal in 
dit dorpje de man. Om hem concentreerden zich allerhande zaken, 
welke boven het petje van bijna alle dorpelingen gingen. En zulke zaken-
waren er vele. Een lage levensstandaard en het gemis van een leer
plichtwet maakten een gunstige voedingsbodem voor het kweken van 
analphabeten, kruisje-zetters als ze hun handtekening moesten plaatsen^ 
en wat dies meer zij. 

Maar als er een voorman is, doet zich overal en te allen tijde het 
verschijnsel voor, dat er mensen gevonden worden, die naar meerdere 
ontwikkeling streven. Zo deed zich in het kleine dorpje het merkwaar
dige feit voor, dat er verschillende intekenaren waren op de „Wereld
geschiedenis" van A. Streckfuss, in het Nederlands vertaald door B. ter 
Haar, een werk, dat in 40 afleveringen van 64 pagina's compleet zou 
zijn, maar met 80 nog niet verder reikte dan tot de Franse revolutie. 

De Friese taal werd aangeleerd en onderhouden voornamelijk uit de 
jaarboekjes ,,De Bijekoer", „Swanneblommen" en „Iduna". Het eerst
genoemde was in het dorpje verreweg het populairste, zowel om inhoud 
als om spelling. De beide andere, maar vooral het laatste, stonden, wat 
de „stavering" aanging, in een slechte reuk. 

'En dan had men nog onder de leiding van „oude meester" een lees
gezelschap. Dat men hierbij niet dadelijk door dikke woorden werd 
afgeschrikt, bleek wel uit het voornaamste tijdschrift, dat gelezen werd 
en tot titel voerde: „Boekzaal der Geleerde Wereld". Dit tijdschrift 
heeft in zijn eeuwenoud bestaan vele naam- en gedaantewisselingen 
ondergaan, en we vinden het nu nog terug in „Stemmen voor Waar 
heid en Vrede". In de tijd, waarvan we thans spreken, had het reeds 
een geestelijk-religieus karakter, iets, wat toen algemeen tot aanbeveling 
strekte. 

Daarnaast had men echter ook andere kost, en hiervan moet wel in 
de eerste plaats genoemd worden „de Huisvriend" van J. J, A. Goever-
neur. Ging de inhoud van de „Boekzaal der Geleerde Wereld" over 
onze kinderhoofden heen en aan onze belangstelling voorbij, anders was 
het met „De Huisvriend". Vooral de versjes van „Jan de Rijmer'V 
pseudoniem van de redacteur, trokken vaak onze bijzondere aandacht,, 
zozeer zelfs, dat enkele nog in ons geheugen bewaard zijn gebleven. 

Dat het dienstbode-vraagstuk toen reeds hier en daar een bedenke
lijke zijde had, blijkt wel uit de slotstrophe van een dier rijmen, luidender 

Meiden, meiden, struikelblokken, 
Voor de rust van menig man, 
Heil hem, die ze bekomen kan, 
Zalig, wie er buiten kan. 
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Hieruit zien we tevens (Goeverneur woonde destijds in de stad 
Groningen) dat er toen reeds een veelzeggend verschil bestond tussen 
stad en platteland. Zo zou een dichter in die tijd niet over plattelands-
toestanden rijmen, 't Zal ook toen tussen huisheer en huisvrouw ener
zijds en de dienstbode anderzijds niet altijd koek en ei zijn geweest, 
maar de gemoedelijkheid, waarmede men samen omging en de meid 
opnam in het huisgezin, verbood in algemene zin te rijmen, als hierboven 
geschiedde. 

Nog in een ander rijmpje kwam de tegenstelling stad.—'platteland 
reeds aan het licht. Jan de Rijmer vond ergens een poëziealbum van 
een keukenmeid. Nu zou men een keukenmeid destijds op het platteland 
al met een lantaarntje moeten zoeken, en een poëziealbum in dier han
den was een puur onmogelijk product. Dat de ,.poëzie" van het album 
nog niet de hedendaagse „beschaving" had ondergaan, blijkt wel uit 
wat Jan de Rijmer in 'dat album vond, t.w.: 

Als dorens heeft een rozestok, 
Als haren heeft een geitebok, 
Als vlooien heeft een poedelhond, 
Zovele jaren leef gezond. 

Ook het gebied van de liefde werd door de veelzijdigheid van Jan 
de Rijmers talent bestreken. Een oudevrijersbent hield ergens vergade
ring en daar werden de niet-aanwezige dames op onbarmhartige wijze 
in figuurlijke zin uitgekleed. Een getrouwde heer, die door list in die 
vergadering was gekomen, ging dit te bar, en hij trad zo goed als ver
dediger der vrouwen op, dat het slot der bijeenkomst door Jan de Rijmer 
aldus werd bezongen: 

D' oudvrijersbent zweeg stil, zij scheen geheel van streek, 
Men zag den een rood worden en den ander bleek; 
In 't eind besloten zij, na rijplijk overwegen, 
Toch maar te zorgen nog, dat z' elk een vrouwtje kregen; 
Alleen hierin bleef nog een zwarigheid bestaan: 
De vrijsters moesten dan zelf om hen vrijen gaan; 
Schoon denk'lijk zullen zij zoo d' echt toch niet beleven, 
Want als men deze macht den vrijsters wilde geven, 
Geen jonkman in deze stad had dan meer rust en vree, 
Bij d' ooren sleepten z' elk een man naar 't altaar mee. 

Commentaar hierop lijkt ons, zelfs in een niet-schrikkeljaar, wel wat 
bedenkelijk. 

Aan het eind van het winterhalfjaar, dus omstreeks de maand April, 
hield het leesgezelschap hare afrekening, die haar naam ontleende aan 
het voornaamste tijdschrift, en dientengevolge bekend stond als „Boek-
saelrekken" (Boekzaal-afrekening). Deze ging bij beurten het hele ge
zelschap rond, het ene jaar bij de een, het volgend jaar bij een ander. 

Wij willen nog een klein tipje oplichten van de sluier, die de tijd 
over dat grijs verleden heeft uitgespreid. 

De afrekening zal plaats hebben bij meester •— aan huis natuurlijk. 
Meesterske heeft alles voor de ontvangst van het illustre gezelschap 
gereed. Op de tafel staat de „kofjekanne" (kraanpotje, vertaalde een 
latere jonge dominé dat woord in het Nederlands). Meesterske diende 
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de vooruitgang. Zij had steeds dat kraanpotje voor de koffie. Bij de 
meeste andere dorpsgenoten was dat alleen des Zondags en bij hoog
tijden het geval. Anders kwam 's avonds de grote koffieketel op het 
komfoor in de theestoof, en dronk men koffie als chocolade net zolang 
tot de ketel leeg was. De koffie was gewillig en de maag was sterk. 

Nadat thuis de warme avondmaaltijd is genoten, komen de lezers-
gasten opzetten. Meesterske trakteert op koffie „mei in swart klontsje" 
en een stevig stuk „dimter koeke". Dit laatste is niet alleen een heilzaam 
remedie in het eerste bedrijf, maar ook een stevige grondslag voor het 
tweede. 

De boeken worden vervolgens verdeeld en het leesgeld met de boeten, 
in zake niet tijdig verzenden, niet ter vergadering komen, enz. enz. 
verrekend. Voorwaardelijke straf en proeftijd zijn nog onbekend, als 
men onder dit laatste tenminste niet verstaat, wat er afspeelt in het 
tweede bedrijf en dat begint en eindigt met „in slok". Dan komt de 
„flesse op 'e tafel". De „famyljeromer" bij het „bargeslachtsjen" en 
bij vele andere gelegenheden vaak nog in gebruik, heeft meesterske al 
lang afgeschaft. Ieder krijgt zich het zijne toegemeten: een eerste stap 
in de richting der maatschappelijke nivellering. 

Al pratende en rokende — de „lange strie", de gouwenaar, is nog 
in zijn glorietijdperk — gaat de tijd snel voorbij. Gelegenheid voor uit
gaan is er zeer zelden, en die, welke zich voordoet, wordt dan ook goed 
benut. Als diep in de nacht of wel in de vroege morgen het gezelschap 
gaat scheiden, laten meesiter en meesterske de gasten de deur uit. 
En als de deur zich wederom sluit en meesterske slaperig door de 
lange duur en suf van de tabaksrook, de verzuchting slaakt: „nou 
meester, ik bin blij, dat wij die pret weer kwyt binne" dan rijst daar 
van zijn stoel achter de kachel als een geestverschijning uit de tabaks
rook op, de kleine gestalte van de naaste buurman met de opmerking: 
„ja mar hou meesterske, ik bin hjir noch!!" 

Bij dit tragi-comisch einde moet de tragiek het alras afleggen tegen 
een wederzijdse gulle lach, het waardige slot van een merkwaardige 
avond. 
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DE N I E U W E MEESTER. 

I-

In een van de voorgaande hoofdstukken hebben we de wijsheid ver
kondigd dat vroeger de vrolijkheid korter en de benauwdheid langer 
duurde dan tegenwoordig. De ontaalkundige lezer, die de betekenis 
daarvan nog niet heeft „uitgepuzzled", zal in ieder geval toch wel be
grepen hebben, dat die uitspraak niet doelt op de economische toe
standen. Op dit terrein toch krimpt de vrolijkheid met de dag in, terwijl' 
de benauwdheid in haast nog sneller tempo zich uitzet. W a a r we de 
juistheid er van dan wel hebben te zoeken, zal langzamerhand uit dit 
hoofdstuk blijken. 

Toen onze oude meester het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld, 
en voor altijd was heengegaan, konden wij natuurlijk niet als een wilde 
bende aan het-, noodlot worden overgelaten. Eerst kwam er tijdelijke 
hulp. In die tussentijd werd er na oproep in de nieuwsbladen, en een 
vergelijkend examen, waaraan de sollicitanten .— de meesten tot hun 
ergernis — zich hadden te onderwerpen, een zestal opgemaakt, die alle 
zes ook nog een proefles moesten geven. De proefkonijntjes waren wij, de 
leerlingen van de hoogste klasse. Zesmaal naar school die dag; zesmaal 
op één dag geëxamineerd dus. W a t werd er wat van ons gevorderd. 
Nee maar, dan mogen de kinderen van nu blij zijn, dat we thans leven 
in „de eeuw van het kind". Op zijn hoogst tweemaal daags naar school 
en treedt na een poosje vermoeidheid of oververmoeidheid in, dan 
vacantie om weer op verhaal te komen. Kort geleden meenden we ook 
nog te horen fluisteren, dat zelfs de Pinkstermaandag voor hun welzijn 
werd uitgebuit. Nee maar, onze schoolkindertjes hebben niets te klagen 
in vergelijking van wat ons vroeger wedervoer. Als zij wisten wat er 
destijds van ons gevraagd werd, dan zouden zij zeker in de eerste ge
lederen staan om te getuigen, dat de vrolijkheid thans langer en de 
benauwdheid korter duurt dan vroeger. Als er nu soms moeders zijn, 
die er met het oog op de weinige lesuren en de vele vacantie's een 
andere mening op na houden, dan moeten wij niet vergeten, dat er 
steeds mensen gevonden worden, die het belang van hun eigen kin
deren over het hoofd zien. 

Maar om tot ons zestal proeflessen terug te keren. In onze kinderlijke 
wijsheid deden wij natuurlijk ook een keuze. Maar deze keuze stemde 
niet overeen met de inzichten van de autoriteiten. Onze favoriet had 
de onvergeeflijke fout begaan (onze kleine-potte-oren vingen dat nieuws 
al gauw op) om onder het lesgeven een poosje op de hoek van de 
voorste schoolbank te gaan zitten. Zo'n gemakzucht was natuurlijk uit de 
boze en te onbetamelijk om de man verder in aanmerking te doen komen. 

W e kregen te lange leste tot schoolhoofd de man, die de overheid 
ons toedacht, en de nieuwbenoemde verscheen in de dagen der Mei
feesten, ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Koning 
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Willem III. De festiviteiten waren spoedig over, en toen zou — nog 
altijd in de oude school •— een nadere kennismaking met onze nieuwe 
heer en meester plaats hebben. Al spoedig merkten we, dat er iets 
veranderd was, wat nu niet in alle opzichten —• althans naar onze be
grippen — een verbetering kon heten. W e zagen wel eens scheef uit 
onze oogkassen of er niet iets „amusants" te vertonen viel, maar dat 
ging niet: de nieuwe man zag alles. Hij had wel niet de „toffels" van 
„oude meester" gelegateerd gekregen, maar vrije orde was een toen 
nog niet gangbaar begrip, en dit had ongetwijfeld in zijn ogen ook geen 
genade gevonden. 

Waartoe de ups and downs in de wederzijdse verstandhouding hebben 
geleid wordt, misschien het best gekarakteriseerd door wat zijn oud-
leerlingen hem bij zijn zilveren ambtsjubileum toezongen, en waaraan 
we de volgende strofen ontlenen: 

Hy hat grif rare dagen 
Yn d' earste tiden hawn; 
Mar hy waerd baes, wy joegen krimp, 
En sûnder stok of tou fan himp, 
Kryg hy ús yn 'e bân. 

En sont dy tiid wie master, 
Us hear en ek ús freon, 
'Dat bliuwt ek sa, *t foroaret net, 
Syn namme stiet yn elke hert 
Mei gouden letters skreaun 

Maar laten we niet op de dingen vooruitlopen. Na een kort verblijf 
in de oude school, volgde onze verhuizing naar de nieuwgebouwde. 
W a t een vooruitgang: de oude school midden in de modder, de nieuwe 
aan een royale grintweg, die Koning Willem III gekozen had voor zijn 
rondreis door Friesland. 

Daar, in de nieuwe school, zou het werk van de nieuwe meester nog 
eens recht beginnen. In optocht werd de reis er heen ondernomen. 
Voorop ging een der grootste lawaaimakers, rammelende met een doos 
knikkers. Dat was onze geïmproviseerde tamboer, op de maat van wiens 
maatloze, moderne muziek wij gedwee marcheerden, wel wetende dat 
geheel achteraan iemand volgde, die ons allen in de gaten hield. 

Met 28 leerlingen, die over misschien haast evenveel klassen verdeeld 
hadden kunnen worden •— maar van klassikaal onderwijs was toen nog 
geen sprake—* begon meester zijn taak. Leerplicht kende men nog niet, 
en bij meesters komst was het heir der winterscholieren reeds verdwe
nen. Tegen de komende winter had hij dus meer rekruten te wachten. 
De gang van zaken was toen aldus: des voorjaars, als de werkzaam
heden op het land een aanvang namen verdween een deel der leer
lingen van de school. Bij enkelen ging dit voor kortere tijd, maar de 
meesten bleven het gehele zomerhalfjaar weg. Naar de leeftijd had men 
met het oog op de wet, niet te vragen, en zodoende gebeurde het meer
malen, dat kinderen van 8 jaar reeds van school genomen werden. 
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Soms waren dit spruiten van kleine landgebruikers, die mee moesten 
helpen om de uitgaven van de behoeftige ouders te verminderen; meer 
nog de kinderen van arbeiders, die de schrale verdiensten van het 
huisgezin moesten vermeerderen. Al verdienden dezulken soms slechts 
een paar centen per uur of nog minder, alle kleintjes hielpen... En.. . 
ieder dubbeltje werd door moeder de vrouw tweemaal omgekeerd voor 
het werd uitgegeven. W i e 's zomers niet wat overgaarde voor de 
winter —* de tijd, dat er meest weinig te verdienen viel — liep grote 
kans op hongerlijden. Uit dien hoofde was dat schoolverzuim in de 
zomer .—• hoe jammer ook in zijn wezen .—- verklaarbaar. Des winters 
kwamen zulke zomerverzuimers geregeld terug. Dit maakte het onder-
wijs-geven nog oneindig veel moeilijker. Toch zette de nieuwe meester 
met moed van wal. 

En nu komen wij" bij de finale oplossing van de vrolijkheid-benauwd-
heid-puzzle. Waren wij bij de „oude meester" wat de Nederlandse taal 
betrof ,,ge-Siegerbeek-t" de nieuwe zou ons „De Vries en Te Win-
kel-en" en zo werd voor ons de vrolijkheid gerekt tot vroolijfcneid en 
de benaauwdheid tot benauwdheid ingekrompen. 

II. 

Het was niet alleen onze taalkennis, die verbetering behoefde, maar 
ons schrijven deugde ook niemendal. Dat stijve pootje moest er uit, 
wij moesten lopend schrijven. W e kregen andere rekenboekjes, lezen 
moest anders, kortom alles kwam in een nieuw kleed. 

De bevolkingsaanwas, die nog niet de invloed van Malthusiaanse 
begrippen onderging, was groot, zo groot, dat toen wij na 5 jaar de 
school verlieten het aantal scholieren — maar nu met de winterleer-
lingen — was gestegen van 28 tot 3 maal 28 of 84, die in leeftijd 
uiteenliepen van 5 tot 16 jaar. Dáár stond de goeie man alleen voor, 
helemaal alleen. En dan drie schooltijden per dag, uitgenomen des 
Zaterdags, wanneer het bij een bleef. Bovendien gaf hij ettelijke privaat-
lessen. W i e het betalen kon gaf een kwartje per lesuur, maar aan ver
scheidene onbemiddelden ging het pro Deo. Ettelijke jonge mannen 
hebben zo een betere toekomst aan hem te danken gehad. Doch daarbij 
bepaalde zich nog niet zijn werkkring. Zijn invloed en zijn gezag gingen 
verder dan de schoolmuren, niet alleen ten opzichte van de kinderen, 
maar het gehele dorp ondervond er de weldadige werking van. Zozeer 
was dat merkbaar, dat toen in de tachtiger jaren der vorige eeuw hef 
anarchisme in deze streken de kop op stak en scherpe verhoudingen 
in het leven riep, het gehele dorp, in weerwil van de onderlinge ver
deeldheid der partijen, eensdenkend bleef ten opzichte van meester: 
hij stond boven de partijen en allen zagen tegen hem op. 

Hoe kwam dat? 
Door zijn persoonlijkheid en door zijn werk, of, om het in één woord 

samen te vatten: door zijn voorbeeld. 
Hij zou geen zomertijd uitvinden, om, als de zon óp het hoogste 

stond, zijn dagtaak ongeveer voleindigd te krijgen: hij werkte zolang 
het dag was. 
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Hij zou niet de vacanties met haar genoegens, als zijn hoogste levens
doel najagen noch een jaarlijkse buitenlandse reis als een noodzakelijke 
levensbehoefte beschouwen, noch zijn ambt vervullen om al die genoe
gens deelachtig te worden: hij leefde voor zijn werk, voor zijn dorp, 
voor zijn gezin. 

En zijn beloning in geld? Die was omgekeerd evenredig aan zijn 
prestaties. Die evenaar in het huisje te krijgen, lijkt we] een puzzle, 
welke het mensdom door alle tijden heen te machtig is, de naald schijnt 
altijd naar de een of andere kant buiten te moeten slaan. 

W a t er van meesters schoolhouden terecht kwam met zijn 84 leerlin
gen? Alles zal wel niet precies gegaan wezen, zoals de lesrooster het 
aangaf, en er zal wel eens een vak geweest zijn, dat misdeeld werd, 
maar meester begreep waar het om ging. Bijna alle kinderen moesten 
het leven in met niet meer dan wat hij hun aan schoolse wijsheid kon 
bijbrengen. Naar de stad om uitgebreid of middelbaar onderwijs te ont
vangen, daarvoor ontbrak èn de reisgelegenheid èn het geld. Daar
om werd de eerste en verreweg de voornaamste plaats ingeruimd voor 
die vakken, welke het eenvoudige practische leven als allernoodzake
lijkst vroeg, t.w.: lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal. 

Ook bij meester met zijn practische zin is ongetwijfeld meermalen 
de vraag opgekomen of het lager onderwijs op het platteland er moet 
zijn om te voldoen (voor zover zulks althans mogelijk is) aan wat zij 
nodig hebben, die geen ander onderwijs zullen ontvangen of dat het 
gericht moet wezen op de belangen van het geringe percentage dergenen, 
die verder gaan studeren. 

Gebrek aan reisgelegenheid, of welke andere reden dan ook, die een 
leren buiten het dorp in de weg stond, kon echter geenszins beletten, 
dat er verschillende ouders, die „het doen konden" gevonden werden, 
die hun kinderen tot 14, 15 of 16-jarige leeftijd naar school zonden. Dit 
was niet een specifiek verschijnsel in het kleine dorp, waarvan we ver
tellen, maar kwam ongetwijfeld vrij algemeen in het gehele land voor. 
Prof. Dr. H. Blink maakt er tenminste eveneens melding van voor wat 
de provincie Drente betreft in zijn laatste werk: „Een tijds- en levens
beeld". En de oudere leerlingen hadden, volgens Prof. Blink „niet zelden 
een grote bedrevenheid in het oplossen van rekenkundige vraagstukken". 
Ook dit was ongetwijfeld een algemeen verschijnsel; tenminste voor 
ons kleine dorp was het niet vreemd. En geen wonder, want om zich 
destijds een weg door het leven te banen, gold het wachtwoord: „men 
moat rekkenjen leard hawwe". Toen later de vorige crisis uitbrak en 
wij — zelf reeds in het bedrijf — voor tekorten kwamen te staan, 
hebben we wel eens de opmerking gemaakt niet te begrijpen, waarom 
we zoveel rekenen moesiten leren; met „aftrekken" alleen hadden we 
wel toegekund, anders viel er toch niets te rekenen. Maar deze opmer
king was dan een petekind van de ironie. •—• 

Of de goede man zich met zijn vele en moeilijke werk zo heeft afge
beuld, dat hij ontijdig het terrein zijner werkzaamheden moest verlaten? 
Geenszins, hij heeft gewerkt tot zijn pensioen-gerechtigde leeftijd, en 
daarna nog verscheidene jaren van zijn welverdiend pensioen genoten. 
Beduidend over de tachtig jaar is ook hij van ons heengegaan, en rust 
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thans van zijn arbeid naast zijn, hem vele jaren voorgegane echtgenote 
op het kerkhof van het kleine dorpje, dat hij groot had gemaakt in de 
dingen, waarin een klein dorp groot kan zijn. 

Toen hij grafwaarts werd gedragen hebben oud^leerlingen geen dure 
bloemen op zijn baar gelegd, die de volgende dag een spel der winden 
zouden zijn, om reeds de tweede dag verwelkt en vergeten te wezen, 
maar ze hebben even later bloemen op zijn graf geplant. En elk voor
jaar, als de winter nauwelijks voorbij is, steekt het arabis alpina zijn 
smetloos-witte bloemhoofdjes omhoog, als wil het telkens weer een 
stille hulde brengen aan het onvergankelijke werk van de waardige 
man; als wil het trachten zelf het onvergankelijke symbool te zijn van 
onvergankelijk leven. 

De jonkheit sit fol idealen, 
Mar bringt sa nou en dan ien wei, 
En lokkich hy, dy 't by syn dwalen, 
Ien oerhâldt op syn âlde dei. 
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V L A S B O U W . 

I. 

W e gaan nu weer „mei ús draeiboerd (draaibord) op in oare merke 
(kermis)". Altijd ïn overdrachtelijke zin natuurlijk, want al lijdt de 
kermis, waar ze zich staande heeft weten te houden, meest een kwij
nend bestaan, ze is er hier en daar nog. Niet alzo het draaibord. Dit 
is ter ziele gegaan toen moraal en wet het doemvonnis hadden uitge
sproken over ieder doemwaardig mechanisme in dienst van het heilloze 
hazardspel. De wetenschap of het vernuft of de beschaving of hoe 
men het anders gelieft te noemen was nog niet zo ver gevorderd, dat 
zij uit het spelen op het draaibord een behendigheidsspel wist te distil
leren; wij waren nog ver van de dagen van het straperlo, 

W e gaan nu naar een soort „Kermesse d' été" zoals de Fransman 
zegt, een kermis in de open lucht. Daarvoor komen wij terecht bij een 
cultuurgewas, dat misschien meer dan enig ander de invloed der wis
selende tijdsomstandigheden heeft ondervonden. 

Dat gewas is het vlas. 
Vîas werd geregeld verbouwd op zogenaamd ,,hude lân" (land, dat in 

de herfst klaar geploegd werd en dat in het voorjaar niet weer opnieuw 
een bewerking met de ploeg onderging) en waar men zich thans nog 
met de teelt bezighoudt, gebeurt zulks nog evenzeer. En dat kan ook 
wel niet anders, omdat vlas gebiedend eist, dat alle planten zoveel 
mogelijk tegelijk opkomen. Daarvoor is nodig dát het zaad, zo goed 
doenlijk, op gelijke diepte wordt ondergebracht, iets wat bij zaaien 
direct na het ploegen een reine onmogelijkheid is. Het ploegen op 
„hjerstfuorge" (herfstvoor) geschiedde nog al vaak ter diepte en op 
de wijze als voor ploegen op „siedfuorge" (zaadvoor, d.w.z land voor 
wintergranen bestemd) gebruikelijk was. Zo lieten velen het voor vlas 
bestemde land op „winterrêst" (winterrust) tot het voorjaar liggen. 
Deze wijze van doen heeft veel ellende bij de vlasteelt veroorzaakt en 
wel hierom: De voren moesten in het voorjaar grotendeels dichtgewerkt 
worden, dit eiste de cultuur van het gewas. In die voren moest dus veel 
losse aarde gewerkt worden, en het waren juist de grofste delen, die 
daar dan in terecht kwamen. Volgde hierop een droge periode, wat in 
het voorjaar eerder regel dan uitzondering is, dan had men de poppen 
aan het dansen. Het zaad in de voren kwam dan later op, leverde 
slappe planten en het eindresultaat was zo goed als zeker ,,legerig" 
(tegen de grond geraakt) en daardoor vrijwel waardeloos vlas. Dit 
euvel heeft geleid tot de uitvinding van de „fuorgerôlle (vorenrol) 
met een tonvormig, juist in de voor passend blok van hout of (later) 
van beton. Hiermede werden de voren extra-dicht in elkaar geperst, 
en zodoende werd wel eens het beoogde doel (egale opkomst) bereikt, 
maar zeker was men ook dan nog lang niet. 
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Meer waarborg boden een paar andere wijzen van grondbewerking 
t.w. : 

Ie. Het in de herfst klaar eggen op „bline siedding" (letterlijk: 
blinde zaaiïng). Hierbij werd het geploegde land precies behandeld als 
dat, waarin wintergraan werd gezaaid, met dit verschil, dat hierin geen 
zaad kwam; vandaar het woord „bline" (blinde). Zulk land lag in het 
voorjaar zó, dat de voren de vereiste diepte hadden, en het gelijktijdig 
„oanslaen" (aanslaan = opkomen) van het gewas vrijwel verzekerd 
was. 

2e. Het „boei-om-gear-ploeijen". Hieronder werd verstaan het 
ploegen van de smalle akkers op bijna dezelfde manier als thans vlak 
land met de wentelploeg wordt bewerkt. Het kenmerkend verschil was, 
dat men niet aan de kant, maar op het midden van het land moest be
ginnen, omdat de ouderwetse pîoeq de aarde alleen maar naar één kant 
(de rechter) wist te verwerken. Dáár, op het midden van het land, 
werd een ,,rêch" (rug) geploegd, en om die rug ploegde men heen, en 
wel ,,boei- om" d.w.z. rechtsom. Vandaar de naam , boei-om-gear-
ploeijen" wat we letterlijk zouden willen vertalen met : rechts-om-
samen-ploegen. In de nomenclatuur van de Friese landbouw is de tegen
stelling van „boei-om" „hâld-oni" (links-om). In het zuiden des lands 
zijn de gebruikelijke woorden voor boei-om en hâld-om: hot en haar. 

Zulk ,,boei-om-gear-ploege" land kon zonder verdere bewerking op 
„winterrêst" blijven liggen immers de voren bleven wel zichtbaar, maar 
waren reeds zó vlak, dat ze in het voorjaar geen speciale bewerking 
behoefden te ondergaan. Over deze manier van ploegen zou nog al het 
een en ander meer te vertellen zijn, maar we menen niet al te zeer in 
de finesses te moeten afdalen. De tijd van zaaien is thans nog vrijwel 
dezelfde als vroeger. In „sterk lân" (land in beste cultuurstaat ver
kerend) gebeurde het vroegtijdiger, dan in land, dat te dien opzichte 
in minder goede conditie verkeerde. Ofschoon April de eigenlijke tijd 
voor het vlaszaaien was, werd toch ook wel in het laatst van Maart of, 
bij ongunstig weer, in het eerst van Mei nog het zaad aan de grond 
toevertrouwd. Het resultaat behoefde door deze afwijkende tijd er niet 
mmder om te zijn, daar vlas een van de gewassen is, die wel mee van 
het meest van het „gewier" (weersgesteldheid) afhangen. 

De voorjaarsbewerkmg van het land was eenvoudig en bestond ge
woonlijk alleen in eggen, wanneer althans het land „boei-om-gear" of 
op „bline siedding" lag. Een drievoudige methode van eggen „lans" (in 
de lengterichting der akkers) oerdwars (overdwars) en „oer de hoek" 
(over de hoek) v/as vrij algemeen. Deze laatste manier vereist misschien 
enige nadere toelichting. Uit de woorden „over de hoek" zou men kun
nen opmaken dat dit van de ene hoek van het land naar de andere ging, 
dus evenwijdig aan een der beide diagonalen. Dit is echter niet hele
maal juist. Ter nadere toelichting het volgende: De ouderwetse houten 
eg bestond uit vier langere, zwaardere houten (de balken) die door 
vier korte, dunnere (de skaeijen) op regelmatige afstanden evenwijdig 
aan elkaar verbonden waren. ïn iedere „balk" zaten bij een gewone 
eg negen ijzeren „tinen" (tanden) de krôddeeide (eg tegen de krôdde = 
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herik •= sinapis arventis) telde in elke balk elf. Nu moest, volgens de 
regels der kunst „het-oer-de-hoek-eidzjen" zo gebeuren, dat de „bal
ken" van de eg precies in dezelfde richting kwamen te liggen als de 
voren van het land. Deze richting viel zelden, heel zelden met de 
diagonaal, van het land samen. En het ging dan, met meerdere of 
mindere afwijkingen natuurlijk, alleen maar evenwijdig aan één van 
de beide diagonalen. De goede manier van eggen in deze werd alleen 
verkregen door, als men vóór het perceel land staat, van de linkerhoek 
af te beginnen. 

Wij zullen hier niet op het waarom dezer betrekkelijk eenvoudige 
kleinigheden ingaan; we vermelden ze alleen als enkele voorbeelden 
van de honderden dergelijke staaltjes van landbouwtechniek, waarmede 
de practische boer op de hoogte dient te zijn, doch waarvan de enkel in 
wetenschappelijke richting onderlegde vaak geen weet heeft. 

Men bedenke bij dit „alleen eggen" aan de omstandigheid, dat de 
exstirpator van die dagen een zelden voorkomend en ook haast onmo
gelijk werktuig was, terwijl de geboorte van de cultivator nog lang op 
zich heeft laten wachten. Deze zou anders van dienst hebben kunnen 
zijn, wanneer 't land nog op „siedfuorge" lacr. Nu moest de eq het meest 
alleen met de diepere voren klaar spelen. Een hulpmiddel hierbij was 
het „om-de-fuorge-eidzjen". Bij „gewoan lâns-eidzjen" (in de lengte
richting eggen) werd één „omgong" (omgang) op een akker gedaan, 
eerst de rechterkant en op de terugreis de linker. Men bleef dus beide 
keren op die ene akker. Niet alzo bij het „om-de-fuorge-eidzjen". Dan 
werd eerst de linkerhelft van een akker bewerkt en daarna de naast
liggende zijde van de andere akker. Bij dit eggen voerden de „balken" 
van de eg de modder (vooral de dikkere kluiten) beter naar de „fuorge" 
(voor). Een nog meer helpend hulpmiddel om de voren dicht te krijgen, 
was hierbij het aanbrengen van een lat onder één der balken van de eg. 
Dat hielp enorm/ maar had weer de schaduwzijde, dat veel van de mooie 
„moude" (mullige grond) van de akker in de voor werd gevoerd. Bij 
heel diepe voren werd ook door enkelen nog wel eens naar de ploeg 
aegrepen door een omgang om de voor te „skoffelen" (ondiep ploegen). 
Deze manier van doen was naar onze mening nu niet de snuggerste kant 
het naast; maar als de haast van geleerdheid overlopende wereld van 
tegenwoordig hierbij de opmerking maakt: „daar moest je natuurlijk 
een boer voor hebben" dan antwoorden wij zo iemand met de tegen-
opmerking, dat een dokter uit die tijd ook wel eens wonderolie of salep 
zal hebben voorgeschreven, waar eenvoudig „vasten" tot betere resul
taten zou hebben geleid. 

Maar wij zullen de oningewijde niet verder voeren in de geheime
nissen van dit stukje landbouwtechniek. Als men te veel van het goede 
krijgt kan men onpasselijk worden en dan gaat het voor de dokter van 
thans misschien nog wel moeilijk om een goede diagnose te stellen. 

W e moeten echter nog al eventjes vertellen, dat het laatste bedrijf 
van het eggen was, het „ôfeidzjen" d.w.z. het dicht eggen van de 
paarden-voetstappen aan einden en kanten. — Had dat zijn beslag ge
kregen dan was het zaadbed klaar en kon het zaaien beginnen. 
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Onze schilder is thans zo vrij aan de minzame lezer voor te stellen 
twee markante figuren uit die goede oude tijd, die de hoofdrollen ver
vullen m de volgende acte. 

De critische boer van thans — en welke boer is tegenwoordig niet 
cntisch gestemd — zal de opmerking maken: „die pentekening is niet 
helemaal juist want de beide heren zaaien niet precies op de maat". 
Volkomen waar, maar hij vergeet daarbij enerzijds, dat de schilder ons 
geen dode figuren voor ogen heeft getoverd, maar levende kerels, en 
anderzijds dat de werkende mens van toen nog niet was de vermecha-
niseerde en vermachineerde mens van tegenwoordig; zijn werkers zijn 
nog mannekes met temperament. Zó moet men de tekening zien en 
zó zal de oudere boer haar ook zien. De man met zijn pet dwars op het 
hoofd moet de hand al tot zaaien gereed hebben, als de ander naar het 
zaad grijpt. Kunst vraagt nog iets anders dan critische ogen. 

IL 

Als we nu aan onze lezers vragen: „wat zaaiden de beide mannen, 
die we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, ook weer?" dan lopen we 
kans op verschillende antwoorden, die onafhankelijk kunnen zijn van de 
branche, waarin de lezer het best thuis is. De een zal zeggen: „vlaszaad" 
en hij krijgt een 7, want zijn antwoord is „goed". De andere, die er 
wat meer van weet, zegt misschien: „lijnzaad" en hij krijgt een 8, want 
zijn woorden verdienen het praedicaat „zeer goed". De ingewijde zal 
echter zeggen: ,,dy minsken binne oan 't flaekssiedzjen" (die mensen 
zijn aan het vlaszaaien). En deze examinandus krijgt een 9 plus voor 
zijn .uitmuntend" antwoord, omdat hij blijk geeft ook de terminologie 
(kunsttaal) van het vak te beheersen. 

Maar vóór met het zaaien werd begonnen moest er eerst nog wat 
anders gebeuren. Men kreeg in die dagen nog geen garantie der ge
bruikswaarde van het zaad, vastgesteld door een proefstation. Die stelde 
men zelf vast, elk op zijn eigen houtje. De kiemkracht werd gewoonlijk 
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aldus bepaald: Men nam een plankje van niet te grote afmetingen b.v. 
20 bij 40 cM.. Vervolgens stak men twee graszoden. De ene kwam met 
het gras omlaag op het plankje te liggen, de modder lag dus boven. Op 
die modderkant werd een velletje gewoon postpapier gelegd, niet van 
een bloknote, deze was nog onbekend, maar zo'n gewoon ouderwets 
velletje, dat dus vier zijden had. Nadat dit papier goed nat was gemaakt, 
kwam het op de modder van de onderste zode, en werden op de 
ene binnenzijde 10 maal 10 dus 100 lijnzaadkorrels regelmatig uitgeteld. 
Vervolgens werd het zaad met de andere helft van het velletje toegedekt 
en daarop kwam dan te rusten de tweede graszode, deze met de gras-
kant boven. Het geheel werd daarna onder de pomp rijkelijk met 
water gedrenkt, en dan kreeg het hele zaakje meestal een plaats op ,,it 
bûthúsboerd", een plank, gewoonlijk opgehangen boven de „bûthús-
bank" (bank in het koehuis). Na enkele dagen •—• lijnzaad kiemde op die 
plaats vlug •— kon het percentage wegblijvers gemakkelijk worden 
afgelezen. i 

En nu keren we weer terug naar onze' zaaiers om eens te zien hoe en 
v/at ze doen. Ten behoeve van het zaaien werd 'wel eens gebruik ge
maakt van de „officiële zaaizak" zouden we haast zeggen. Deze was 
speciaal voor het zaaien gemaakt. Links had men als het ware een mouw, 
waarin de linkerarm paste. Achter werd de zak om het lichaam van de 
zaaier vastgesjord, en over de schouder kwam een riem, om te voor
komen, dat het boeltje „ôfsakke" (naar beneden zakte) wat niet denk
beeldig was bij personen, wier „kruisbreedte" niet aan minimale „stam-
boekeisen" zou voldoen. Deze officiële zaaizak werd maar.zeer zelden 
gebruikt. Meestal nam men maar een gewone graan- of aardappelzak 
waarvan de bovenkant, dus de open kant naar links kwam. Aan die 
bovenkant bij de naad van zo'n zak zit een touw, voor het, bij ander 
gebruik, eventueel dicht binden van de zak. In de precies daaronder 
liggende hoek (dus bij de bodem) werd een aardappel of een harde 
kluit modder in de zak gedaan. Zodoende was men in staat door middel 
van touw en kluit of aardappel de zak stevig om het lichaam vast te 
binden. Bij de ene zaaier kunnen we nog zien, dat het touw met een 
„strús" (strik) op de rug gebonden zit. W a s dit klaar, dan kwam de 
linkerarm in de zak, werd opgeheven tot ongeveer de middel en dan 
vormde de zak een komvormige holte, gereed om het zaad te ontvangen; 
de hoeveelheid hiervan werd vooraf berekend en gemeten. Kwam er 
klaver (meest witte) als ondervrucht in, dan werd dit zaad direct bij 
het lijnzaad gedaan en er goed door gemengd. W a s dit alles klaar 
dan begon de gróte kunst, de kunst van het „siedzjen út 'e hân" (zaaien 
uit de hand) of te wel het breedwerpig zaaien, zoals de geleerde wereld 
dit in meer deftige woorden weet uit te drukken, waaruit de ongeleerde 
dito weer niet de conclusie moet trekken, dat er ook smalwerpig zaaien 
bekend was. 

„Grote kunst?" vraagt misschien iemand. Ja zeker, gróte kunst! Laat 
een ongeleerde gast het nu nog maar eens proberen. Tien tegen een, 
dat hij het verkeerde been voorzette. Dat zou het begin zijn en de rest 
was ongetwijfeld daaraan evenredig. Vele technische uitdrukkingen be
staan er omtrent dat verkeerde zaaien als „smetich", „boskich", ,,to 
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folie by de bûse lans smiten", enz. enz., die we maar niet zullen vertalen, 
omdat de oningewijde daar toch niets aan heeft. Hoofdzaken bij dit 
zaaien waren primo: gezond verstand, dat schier overal goed voor is, en 
dat hier' een behoorlijke berekening wist te maken, waar de korrels 
stoven, en secundo: een lenig polsgewricht, dat zeer krachtig werpen 
mogelijk maakte; het zaad moest uit elkaar. 

W e zullen hier ook niet weer verder ingaan op de techniek van het 
zaaien, hoeveel daarvan ook te vertellen viel. Maar we moeten nog al 
eventjes memoreren, dat er in die dagen naast jagerslatijn niet alleen 
varkensmesterslatijn bestond, maar ook evengoed zaaierslatijn. Men had 
zelfs zo iets als „beroepszaaiers", (professionals zou men ze in deze meer 
deftige tijd misschien genoemd hebben). Deze zaaiden bij velen, die 
zichzelf ,,yn dat stik fan saken" niet vertrouwden. Onder die beroeps
mensen zaten gewoonlijk de echte „latinisten". Als zij gezaaid hadden, 
dan stond het vlas — om een geijkte uitdrukking te bezigen —• „krekt a& 
't mei de els set wie" behalve natuurlijk, als dat zo niet was, wat ook 
niet tot de onmogelijkheden behoorde. Hier volgt een klein staaltje van 
het latijn, dat we in die dagen uit de mond van een zaaier zelf hebben 
opgevangen. 

De zaaier zou zaaien; het waaide een storm (in April hoor je niet van 
orkanen, anders had het natuurlijk een orkaan gewaaid). Vóór de wind 
vloog het zaad „wech-ende-wear" maar dat ging nog, doch in de wind 
op was hij er mee verlegen, het stoof hem pardoes om de benen. Kort 
beraad, goed beraad; als het niet vooruit wou, dan maar achteruit, en 
hij gooide het zaad over de schouder. En de uitslag? Deze laat zich raden 
het vlas stond natuurlijk (!) evengoed „krekt as 't mei de els set wie". 

Na het zaaien werd het vlas nog ,,ien of twa tinen oereide" (een- of 
tweemaal geëgd) waarbij al weer enkele geheimenissen van het vak naar 
voren kwamen. Het laatste bedrijf van 't „foareidzjen" (het eggen vóór 
het zaaien) was het „oer-dehoek-eidzjen" (zie vorig hoofdstuk) en het 
eerste bedrijf van het „nei-eidzjen" (eggen ná het zaaien) daarentegen 
„lâns-eidzjen". Over het „waarom" dezer dingen zwijgen we maar weer, 
om niet te „wiidweidich" (breedsprakig) te worden; een meer nieuws
gierige kan bij iedere oud bouwboer daaromtrent bevrediging vinden. 

Op het eggen volgde het rollen, waarvan we de technische weten
schap ook maar laten rusten. Het meer of minder sterk rollen hing 
gewoonlijk veel van de bodem- en weersgesteldheid af. 

Na betrekkelijk korte tijd, welke uit de aard der zaak zeer door het 
weer beïnvloed kon worden, kwam het vlas op en kreeg men een nieuwe 
acte van dit grote spel van de arbeid. Het toneel is omtrent hetzelfde 
gebleven, maar de aankleding is vrij wat gewijzigd, en het zijn ook 
geheel andere personen, die nu voor het voetlicht treden, zoals wij op het 
bijgaande plaatje zien. Hier wordt ons het „flaekswjudden" (vlaswieden) 
aanschouwelijk voorgesteld. Het werk was licht en werd gewoonlijk 
verricht door, vrouwen en kinderen. Voor kinderen alleen was het geen 
zaak, niet enkel omdat het dan vaak op een ravotten ging, met minder 
goede gevolgen voor het vlas, maar ook nog om een andere reden was 
er hoog nodig „in greaten" (volwassene) bij. Die reden lag hierin, dat 
er voor vlaswieden enige plantkundige kennis nodig was, die wel geen 
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vertrouwdheid met Lmnaeus of Hugo de Vries vroeg, maar welke men 
toch tevergeefs zou zoeken bij kinderen, die thans nog m de leerplicht-
jaren zouden vallen doch toen reeds voor dat werk gebruikt werden 
Uit de aard der zaak moest het wieden van het breedwerpig gezaaide 
vlas m zijn dichte stand met de hand gebeuren. Het was dus zogenaamd 
„hânwjudden" (handwieden) d.w z wieden, waarbij het onkruid met 
de hand werd uitgetrokken, of ook wel met behulp van een mes uitge
sneden Bij fijnere vruchten als rode wortelen, uien enz. die ook breed
werpig gezaaid en dus met de hand gewied werden, moest alle onkruid 

nauwkeurig verwijderd worden Voor vlas was dit echter niet beslist 
noodzakelijk. Wel verdiende zindelijk land alle aanbeveling, doch het uit-
wieden van alle onkruid loonde gewoonlijk de moeite niet W a t laag bij 
de grond bleef, kon desnoods onaangeroerd blijven, maar die met het 
vlas opschoten als b v tiksels, stikels, melden, reaskonk wylde boekwyt 
en dergelijke moesten nauwkeurig verwijderd worden (Wij vertalen 
deze Friese plantenamen hier maar niet, omdat daardoor misschien meer 
verwarring zou ontstaan, vooral ten opzichte van de twee eerstgenoem
de, dan hier in hun Friese taaipakje mogelijk is) 

Dientengevolge moest de plantenkennis van de wieders m ieder geval 
zover gaan, dat zij onderscheid wisten te maken tussen onkruiden, welke 
door het vlas verstikt werden, en zulke, die met het vlas opgroeiden en 
er later mogelijk zelfs vei boven uit zouden steken Een dergelijke kennis 
kan men natuurlijk niet verwachten bij de kleine kleuters, die pas van 
de schoolbanken kwamen. 

Er was echter ook nog een derde reden, waarom toezicht van ouderen 
op de kinderen noodzakelijk was Dat dit toezicht van zó nabij nog niet 
doorlopend het gewenste succes had, daarvan geeft ons de schilder op 
het bijgaande plaatje een kostelijk zwijgend-sprekend voorheeld 

In een volgende hoofdstuk hopen we nog iets meer te vertellen van de 
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onkruiden, omdat hier nog enkele verzwegen zijn, die nu ôf in het geheel 
niet ôf slechts sporadisch worden aangetroffen, en die oudtijds in een 
zeer slechte reuk stonden. 

III. 

In het vorige hoofdstuk zijn we, altijd in figuurlijke zin, zo'n beetje in 
de vlas-onkruiden blijven hangen. W e hebben onder de lastige schutters, 
die met het vlas opschoten, nog te vermelden o.a.: de „spoekeblom" 
(klaproos = wilde papaver = papaver rhoeas) en de ,,kamelleblom" 
(gemene kamille = matricaria chamomille) of soms misschien ook wel de 
akkerkamille = anthemis arvensis. Deze laatsten waren meer de repre
sentanten der slechtere gronden. Het hele gezelschap behoorde echter 
niet tot de hinderlijkste klanten van de boer, zij waren met hun kleuren
rijkdom meer de openbare aanklagers in zake des landmans onzindelijk
heid. Maar deze ,,ontsiering" (om het zo eens te noemen) was ook al 
weer betrekkelijk, want we hebben eens een journalist van het echte 
water de loftrompet horen steken over de wonderschone kleurenmenge-
ling van het vlas, kamelle- en spoekeblom. Een boer van het echte water 
denkt daar eventjes anders over, maar enfin: elk syn meuch sei de poep 
„en hy iet figen mei moster". 

Minder onschuldig was de klimmer, in zijn verschillende soorten alge
meen bekend. W a n t al kan dit onkruid niet direct tot de woekerpîanten 
worden gerekend, het vlas dat met klimmer bezet was, bleek steeds in 
kwaliteit vrij wat achter te staan, bij wat er van verschoond bleef. 

En nu komen we eindelijk waar v/e wezen willen, dat is te zeggen 
bij de twee onkruiden, die hier thans vrijwel onbekend zijn. t.w.: 

Ie. Het „rij". Dit was een familielid van het huttentut of dederzaad, 
een cultuurgewas, ook in Nederland een tijdlang als zodanig bekend, al 
heeft de teelt er van het hier nooit verder dan tot enkele H.A. gebracht. 
De latijnse naam voor huttentut is camelina sativa en die voor „rij" 
camilina dententa. Dit „rij" kon nog al menigvuldig voorkomen en dan 
had het met de „blauwe mealje" of „blauwe meld" ( = melde = chen-
nopodium album) dit gemeen, dat wanneer het niet uit het vlas verwij
derd werd, het bij het braken buitengewoon lastiq was, omdat het wei 
kapot braakte, maar dan tussen de vlasvezels bleef hangen en daarmede 
ging „klonteren". 

2e. Het „woelsel" (warkruid = cuscata epflinum). Dit was een echte 
rakker; zijn toenaam „duivelsnaaigaren" is daarvoor een welsprekend 
getuigenis. Het „woelsel" was een parasiet (woekerplant) van het eerste 
water. Het vlas waarom het zich strengelde was volkomen waardeloos. 
Bij het vlastrekken werden alle vlashalmen, waarop warkruid gevonden 
werd, zorgvuldig aan kant gelegd, om verdere verontreiniging van het 
vlaszaad te voorkomen. Meerdere voorzorgsmaatregelen behoefden niet 
genomen te worden. Het warkruidzaad verkwijnde wel op 't veld, want 
het zou vele jaren zijn voedsterplant missen (vlas keerde immers eerst 
na verscheidene jaren op hetzelfde veld terug). 

Deze twee rakkers „rij" en „woelsel" kreeg men door de invoering 
van zaaizaad uit Rusland. Dan nog kwam er een bijzonder soort gras in 
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voor, dat ook ongeveer de lengte van het vlas kreeg en evenmin tot de 
brave broeders behoorde. Al die rommel maakte een speciale zuivering 
van het zaad welhaast noodzakelijk, en deze zien we dan ook opkomen 
in het merkwaardige overgangstijdperk, waarover al onze beschrijvingen 
lopen. De zuivering geschiedde in de beginne door middel van een gazen 
tonmolen in hellende stand, waar het lijnzaad op bleef en een ronde 
zeef v/aar het door viel. Die werktuigen konden er bij de enkele boer 
niet op staan; coöperatie was nog een onbekend iets voor het boeren-
woordenboek; dientengevolge werd het de koopman die ze aanschafte. 
In de prijs, die de boer voor nieuw zaaizaad betaalde, was natuurlijk 
het zuiveringsloon reeds begrepen; het eigen gewonnen zaad van de 
boer werd door de koopman in loondienst gereinigd. Hier had men dus 
een mooie samenwerking tussen landbouw en handel, en het zuiverings
loon was van die bescheiden aard, dat, wanneer de handel steeds op 
ieder terrein zich zó had weten in te tomen, het coöperatiezaad in de 
maatschappij misschien evengoed was verkommerd, als het warkruid
zaad op een veld, dat geen vlas als voedsterplant droeg. 

Maar we dwalen af en willen tot onze vîaswieders terugkeren. Dit 
werkje gebeurde niet op schoenen of klompen, (daardoor zouden de 
jonge vlasplantjes te veel worden geschaad) maar op sokken. Geen 
nieuwe echter; een zuinigheid, waarvan de meesten nu nog geen benul 
hebben, gebood dit anders. Als de oude sokken tot in de treure gestopt 
waren (wat mazen was, zou de boerenvrouw eerst later leren) zodat 
ze ,,mei skik" niet meer gedragen konden worden, dan werden ze ge
promoveerd of wel gedegradeerd tot fiaekswjudders (vlaswieders). Met 
twee- of driekeer was het wieden gewoonlijk afgelopen. De eerste malen 
mocht het kruipende gebeuren, maar de laatste keer werd dat vaak ver
boden en dan bepaalde het zich gewoonlijk alleen tot het uittrekken van 
onkruiden, die neiging vertoonden boven het vlas uit te komen. 

Na het wieden werd het vlas met rust gelaten tot de dag des oogstes, 
die onder normale omstandigheden gewoonlijk in het laatst van Juli-
maand viel. Nu werd deze tijd door allerhande bijkomende omstandig
heden beïnvloed. „Lêggerich" (tegen de grond geraakt) vlas moest on
tijdig getrokken worden. Het optreden van ziekten en ongemakken als 
..deahael" (dode halmen) enz. kon eveneens het trekken bespoedigen. 
En dan kwam er nog bij, hoe het met de prijzen van het vlas en zaarl 
in hun onderling verband gesteld was. W a s het vlas duur en het zaad 
goedkoop dan werd er gewoonlijk vroeger getrokken, dan in het tegen
overgestelde geval, omdat algemeen werd aangenomen, dat iets vroeger 
trekken in het belang van de vezel, maar in het nadeel van het zaad 
was. Een vaststaand tijdstip of graad van rijpheid gold dus niet. Daarbij 
kwam nog, dat in de practijk van het bedrijf een boer wel eens dingen 
deed (hetzelfde komt thans nog evengoed voor) op een tijdstip, dat 
niet precies —- ook volgens de eigen inzichten van de boer .—• het juiste 
was, maar waarbij een goede verdeling der werkzaamheden op de boer
derij ook een woordje had mee te spreken. Zodoende js een boer, die 
het tijdelijk niet druk had, vaak met vlastrekken begonnen op een tijd
stip waarvan hij zelf zou getuigen: „het is eigenlijk nog te vroeg". En 
toch is het, bij vlasbouw van enige betekenis, haast even vaak gebeurd, 
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dat het trekken op het laatst nog hardop moest gaan zo snel kon het 
vlas m Juli rijpen of afsterven 

Het vlastrekken gebeurde zowel yn deihier (m dagloon) als wel 
yn oannommen wurk (in aangenomen werk) De onbeduidende be

tekenis waartoe de vlasteeh is vervallen zal ook op de kunst van het 
vlastrekken niet zonder invloed zijn gebleven „Door oefening wordt de 

kunst verkregen dat goldt hier vooral En omdat de vlasteelt m het 
tijdperk 1860—1880 hier in Friesland verreweg het belangrijkste is ge
weest moeten wij wel aannemen dat de meest geoefende kunstenaars 
onder ons tot de oude garde ^ullen behoren En we mogen m dit 
verband ook wel van kunstenaressen spreken want heus onder de 
getrouwde vrouwen die toen .— helaas .— veel meer veldwerk ver
richtten dan thans had men er die m handigheid de man ter zijde 
streefden In aangenomen werk wisten deze soms een voor die tijd 
knap dagloon te verdienen als m moai forgarre stuorke foar de kweade 
dei (een mooie vergaarde stuiver voor de kwade dag) Beide forgarre 
stuorke en kweade dei zijn sedert die lang vervlogen tijd ook m 
een geheel ander licht komen te staan 

Bij alle verschil m de onderscheidene manieren van trekken had men 
toch twee hoofdvormen Bij de ene manier van doen werden opeen
volgend telkens zoveel vlashalmen als men met de hand kon grijpen 
geheel losgetrokken en verzamelde men die kleme hoeveelheden met 
behulp van de andere hand zolang tot er een hânvol (handvol) klaar 
was De andere wijze noemde men yn de skutte lûke (m de schoot 
trekken) Hierbij werden ook wel kleme gedeelten tegelijk losgetrokken 
maar die hield men niet 1n de hand maar ze vonden steun tegen een 
klem gedeelte vlas waar men omheen trok Dit laatste werd met het 
reeds los gewerkte ten slotte mede uitgetrokken Beide manieren vonden 
hun tegenstanders en verdedigers En geen wonder Ieder had zich ge
woonlijk m zijn eigen gekozen richting bekwaamd 

De techniek van het plukken kwam verder ongeveer op het volgende 
neer Als men begon trok men enkele halmen uit de grond en deze 
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werden op eenvoudige, haast Columbus-ei-achtige wijze tot een band 
verwerkt. Daarop werden de „handvollen" vlas een voor een enigszins 
kruislings neergelegd, maar toch zo, dat de knoppen zoveel mogelijk op 
elkaar kwamen te liggen, om geen „wetterheiners" (opvangers van 
regenwater) te krijgen. Wanneer in dagloon werd gewerkt, en ook als 
in aangenomen werk niet naar de hoeveelheid vlas, welke getrokken was, 
werd uitbetaald, was het aantal handvollen, dat op één hoopje kwam te 
liggen, onbepaald. Het kon echter uit de aard der zaak niet groter zijn, 
dan wat er in de vlasband kon saamgebonden worden. Zo'n hoopje 
vlas werd aangeduid met de Friese namen „krús" (kruis) of „broek", 
woorden die geen nadere verklaring behoeven. Er was echter ook nog 
een andere naam en hoe we daaraan kwamen, moge blijken uit het vol
gende: In het tijdperk 1860—1880, het glorietijdperk van de vlasbouw in 
Friesland zouden we haast zeggen, kwamen hier menigmaal Zuid-Hol
landse vlasboeren of vlasbazen om vlas te kopen. Zij kochten dit vaak 
„op stâlle" (op steel, d.w.z. dat het nog getrokken moest worden) en ook 
huurden ze wel land, waar ze zelf het vlas verbouwden. Zulk vlas lieten 
die mensen dan trekken, meestal in aangenomen werk, door gerouti
neerde vlastrekkers. Dit gebeurde per „schrank". Een schrank was zes 
„handvollen" en het standaardloon bedroeg l/z c t- P e r schrank. Nu is het 
wel eigenaardig, dat het Friese woord „skrank", dat overhoeks betekent, 
en hier dus evengoed als „krús" of „broek" gebruikt had kunnen wor
den in dit verband uit de vreemde naar hier is overgewaaid en met 
de vreemdeling ook weer is verdwenen, 

De fouten, welke vaak bij het vlastrekken werden gemaakt, waren 
legio. W e zullen ze hier maar niet ophalen. Grotendeels waren die het 
gevolg van ongeoefendheid, maar toch ook werden ze veroorzaakt door 
slordig of al te haastig werk. W a s het vlas droog bij het trekken, dan 
werd het geregeld voor iedere schafttijd overeind gezet. Bij dauw of 
enigszins nat weer bleef het gewoonlijk liggen tot het „wyndroech" 
(winddroog) was geworden. 

In het ene gebied werden bij het overeind zetten nooit meer dan twee 
„krusen" of „broeken" tot één „stûke" (stuik) samengevoegd. Daar, 
waar men het gebied der „skranken" betrad, plaatste men soms 
hele rijen naast elkaar. Dit stond ongetwijfeld weer in verband hier
mede, dat de „skranken" in de regel beduidend kleiner waren dan de 
„krusen". en zodoende bij tweetallen al te gemakkelijk zouden omwaaien. 

Ons plaatje moge het overige verder verduidelijken, en wat dan 
nog niet helemaal helder is, vinde bij iedere nieuwsgierige lezer tenslotte 
een schitterende beh'chting uit de eigen, naar wij hopen rijke fantasie. 

Wanneer echter een heel precieze boer de opmerking mocht maken, 
dat de twee „stuken" niet zuiver in de lengterichting van de akker staan, 
dan antwoorden wij deze: „wij hebben hier voor ons het werk van een 
schilder en niet van een fotograaf", en als die boer zijn latijn nog niet 
heeft verleerd, dan herinneren wij hem tevens aan het: 

Quod licet Jovi, 
Non licet bovi*) 

*) W a t Jupiter mag doen, mag een os niet doen! m.a w. wat de één past, past allen niet. 
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IV. 

Men zal misschien van ons verwachten, dat wij thans het „flaeks-
skûnjen" (schelvenbouwen) zullen behandelen. Dat kan wel eens wat 
tegenvallen, want we willen het maar eventjes vluchtig aanstippen. In 
die goede oude tijd toch was dat meer uitzondering dan regel, Het heeft 
zich van toen af langzamerhand baan gebroken. Wanneer de verbouw 
van een bepaald gewas winstgevend is, dan leidt dit gewoonlijk tot uit
breiding van de teelt, die op haar beurt weer perfectionnering der cultuur 
tengevolge heeft. Zoals we hiervoor reeds vertelden breidde de vlasteelt 
zich in de zestiger jaren der vorige eeuw in Friesland snel uit en als 
logisch gevolg daarvan kwam de schelvenbouw, als deel der perfection
nering, langzamerhand meer in zwang. In algemene zin heeft dát „skün-
jen" zich het eerst en het best ontwikkeld in de streken waar de Zuid
hollandse vlasbazen voornamelijk hun netten uitzetten, t.w.: in Wonse-
radeel en Barradeel. 

Hier, als bijna overal elders, werd bij het ,,skûnjen" met een cirkel
vormig grondvlak van staande „stuken" (stuiken) begonnen en daarop 
werd met liggende, enigermate afhellende „krusen" voortgebouwd, zó, 
dat men van het vlas liefst alleen nog maar de worteleinden te zien 
kreeg, om kwaliteitsverlies van het vlas zoveel mogelijk te voorkomen. 
Deze „skûne" werd verder zo gebouwd, dat ze in een punt eindigde, 
die afgedekt werd met een of twee „krusen" vlas of wel met eea rietmat. 
Degenen, die de beste schelven bouwden, hadden gewoonlijk ook de 
beste afdekking. 

Op het Bildt bouwde men hier en daar ,de zogenaamde „Bil(dt)-
skûnen", die niet een cirkel maar een rechthoek tot grondvlak hadden, 
met als gevolg dat ze niet in een punt, maar in een naald eindigden, 
wat ongetwijfeld meer waardeverlies veroorzaakte. 

De eerste „skûnen" waren „massief". Bij deze methode moest, ter 
voorkoming van broei, het vlas nog al enige tijd over het land staan 
te narijpen. Om vlugger met de bouw te kunnen beginnen werden hier 
en daar alras holle schelven gebouwd. Dit was echter „tûk wurk" (kun
stig werk) maar eindelijk hebben de bekende ruiters het probleem af
doende opgelost. 

En nu gaan we onze inspectiereis over het vlasland verder voortzetten. 
W a s het vlas op het veld zover nagerijpt dat het verdere bewerking 
kon ondergaan, dan verschenen „roepelbank" (repelbank) en „roepel-
kleed" ten tonele. Een „roepelkleed" van normale grootte was 10 bij 12 
el groot. Onder el wordt hier verstaan de oude Amsterdamse el, lang 
0.688 meter. Het kleed was van linnen dat uit de aard der zaak van 
goede kwaliteit moest zijn, want het had soms nog al wat te verduren. 

Eerst zette men dan, meestal midden op het land. zoveel „stuken" 
aan kant, dat het kleed uitgespreid kon worden. Vóór die uitspreiding 
werd de grond met een laagje jong riet (gewoon riet üit de sloten) be
dekt en hierop kwam het kleed te liggen. Op zo'n kleed van normale 
grootte konden twee, hoogstens drie repelbanken plaats vinden. Hoe het 
repelen in zijn werk ging laat ons bijgaande tekening zien. Handvol na 
handvol passeren de „stuken" de „roepel" (repel, dat is de ijzeren kam 
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die op de repelbank staat) om de „flaeksknoppen" (zaaddozen) van de 
halmen te scheiden. 

Dit repelen was gewoonlijk het werk der mannen, ofschoon bij enkele 
\oorkomcnde gelegenheden toch ook wel eens de vrouw de plaats van 
de man innam, al hoe min men ook van emancipatie en feminisme afwist 

Op ons plaatje zien we zeer terecht dan ook alleen mannen op de 
banken t Zal misschien velen verwonderen dat er maar éen van allen 
het traditionele pijpje brandend heeft Maar dit pijpje moet men zich 

I I 

\ oorstellen te zijn, als een sigaar m de mond van een autobus-chauffeur 
van tegenwoordig Zong Vader Cats al niet: 

Vuur bij stro 
Dient met alzo 

en bij vlas evenmin En of er van het drietal dat hier zonder „schoor
steen ' is, niet nog een of meerdere zijn, die de , koarte pup oan ha ' — 
hoe afkeurenswaardig dit om andere redenen ook was .— zouden we 
niet graag beweren. 

Verder zien we, dat alle mannen iets ongewoons om het lichaam 
hebben Dat ongewone is een gewone aardappelzak, die moet werken 
als een schootsvel bij sommige ambachtslieden, dus ter bescherming 
der kleren, die anders van de harde wortels van het vlas nog al wat 
te lijden zouden hebben 

Af en toe moest de repel „geledigd" worden, tengevolge verontreini
ging door afgebroken en verdwaalde vlashalmen, onkruid, enz Dit afval 
had de naam „rûch" (ruig-afval) en werd buiten het kleed aan een 
hoopje opgestapeld Ook maakte men er zogenaamd „kessens" (kus
sens) van Ja, de heren repelaars verkeerden m de gunstige positie van 
op ,,it kessen to sitten ' Bij een meer dan oppervlakkige beschouwing 
zou echter al spoedig blijken, dat een dergelijke zitplaats minder een be-
bevoorrechtmg, dan wel een „zachte" noodzakelijkheid was. De gehele 
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dag op een harde houten bank te zitten en dan nog vaak in de brandende 
zon, zou namelijk voor de repelaar ongeveer dezelfde gevolgen hebben, 
als paardrijden voor eën jong cavalerist, die nooit op een paard had 
gezeten. —• 

Zo'n kussen werd gefabriceerd (eigenhandig) in de vorm van een 
grote kerstkrans of een kleine zwemgordel. Ook werd voor dit doel 
wel eenvoudig een saamgevouwen aardappelzak gebruikt, of een dakpan, 
een graszode, kortom ieder was vrij in de keuze zijner preventieve 
(voorbehoed-) of wel curatieve (genees-) middelen. 

Het gerepelde vlas werd direct aan kleine schoven (rotskeaven) 
gebonden. Dit was het werkje van vrouwen. De schoven werden aan 
een hoop gezet buiten het kleed. Op ons plaatje zien we ze in „staande 
houding". Meer gewoonte was echter om ze in liggende houding op een 
lange rij op te stapelen, zoals we op een later plaatje^ zullen zien. Eén 
bindster bij een repelbank, dus een vrouw bij twee repelaars, dat was 
de gewone „wisansje" (usance). Een voortreffelijk bindster kan er dan, 
naar het heette, ook nog bij ,,broekdrage" d.w.z. het vlas van het land 
naar het repelkleed sjouwen, maar zulke vrouwelijke heldendaden gin
gen meestal gepaard met veel te dikke ,,rot-skeaven". Het aandragen 
van het vlas was dan ook het werk van jongens. Een of twee dat kwam 
er minder op aan, want hun uurloon was zo miniem, dat dit het algemeen 
onkostencijfer al zeer weiniq verhoogde. Het waren meest jongens, die 
thans nog op de schoolbanken zouden zitten, maar die deze toen, op 
bevel der ouders nog ongevraagd en ongestraft konden verlaten. Als 
zo'n dreumes na volbrachten arbeid naar school terugkeerde, moest hij 
meestal voor meester verschijnen en had hij de vraag te beantwoorden: 
„waar ben je zolang geweest?" Zo'n kleine Jan, Piet of Klaas of hoe 
hij anders mocht heten, die zich nog zijn mannelijke waardigheid, welke 
zich in zijn werk had afqespiegeld. volkomen was bewust, antwoordde 
dan natuurliik: „meester, ik moest broekdrage". Ongelukkig als meester 
dan vragend vervolgde: „zo en doe je dat nu niet, draag je nu geen 
broek?" Dan zakte de manhaftigheid van de kleuter meest ineen tot 
een bedeesdheid, die de kleine man met een hooa rode kleur deed sta
melen „ja meester", Bleef hem echter een beetje courage bij, dan stond 
hij paf van meesters vlaskundige onnozelheid en dacht misschien: „loop 
naar de pomp". 

Tegen het einde van het avonduur, dat de rusttijd zou aankondigen, 
werd het laatste afgewerkte vlas nog opgebonden, en dan konden de 
vrouwen, voor zover ze een eigen huishouding hadden, naar huis gaan. 
Voor deze was het dan ook welletjes, zo'n hele, lange dag; thuis wachtte 
haar nog een nieuwe taak. Het onafgewerkte vlas werd buiten het kleed 
qedragen, de repelbanken eveneens, terwijl de zaaddozen nog wat wer
den „uitaeklauwd" met een houten „klauw", een soortgelijke als waar
mede wij bij het kooldorsen hebben kennis gemaakt. Het hiermede ver
kregen „rûch" kwam op de bekende plaats buiten het kleed terecht. 
Dan werden de zaaddozen (in het Fries duidt men deze alle te zamen, 
hoe „meervoudig" ze ook mogen ziin, aan in het enkelvoud: ,,de knop") 
op een langwerpige hoop op de middenakker van het kleed geschept en 
met het repelkleed toegedekt. Daaromheen kwam als verdere bedekking 
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het riet, dat onder het kleed lag, voor zover dit beschikbaar was, met 
wat „rotskeaven" tegen het opwaaien er bovenop. 

Stond de lucht te regenen of verwachtte men sterke dauw dan werd 
nog in de haast bij het kleed een miniatuur schelf opgestapeld, om de 
volgende morgen niet al te zeer van het weer afhankelijk te zijn. 

Dat repelen direct van het veld af had naast vele schaduwzijden 
toch ook wel enig voordeel boven schelvenbouw. Bij mooi weer kon 
men eerder beginnen te repelen, en dit ging ook gemakkelijker en vlug
ger, zo direct uit de zon. Verder nam schelvenbouw nog al wat tijd voor 
opstapelen en afbreken, terwijl de tijd van narijpen onder normale om
standigheden veel langer duurt. En omdat ïn die tijd het haast een 
besliste noodzakelijkheid was, dat het vlas nog de eigen herfst geroot 
en wel op de zolders of in de schuur kwam, was het uitwinnen van 
tijd een zaak van grote betekenis, aangezien de vlasoogst met zijn 
napret van roten en drogen tot in de late herfst, waarin de weersom
standigheden geregeld steeds ongunstiger worden, kon voortduren. De 
zo even genoemde „besliste noodzakelijkheid" zat hierin, dat de boer 
zijn gewone volk graag allen de winter door aan het werk hield, en 
daarin moest de vlasbrakerij voor een groot deel voorzien. W a s men 
nu altijd in de gelegenheid geweest om met zijn vlas een jaar in het 
voor te zijn (d.w.z. het ene jaar verbouwen en het volgende jaar af
werken) dan had dit een uitredding kunnen zijn, maar daarop was de 
schuurruimte en het bedrijfskapitaal van de boer lang niet altijd berekend. 

De voordelen van schelvenbouw, ten opzichte van het behoud der 
kwaliteit, zowel van lint als zaad, bleken in de practijk echter zo over
wegend te zijn, dat „skûnjen" bij vlas even noodzakelijk werd be
schouwd als later het besproeien bij de teelt van aardappelen. Het was 
de verzekerpremie, die gemakkelijk betaald werd en met woekerrente 
terugkeerde. 

V . 

Wanneer eindelijk het gehele veld vlas door de niets ontziende mens 
op de repelbank over de hekel was gehaald en wreed gescheiden in 
zijn twee zeer ongelijke helften, knop en halm, dan vervolgde ieder 
dezer twee zelfstandig zijn eigen weg. Wij willen het eerst de laatste 
volgen. 

Wij hebben gezien, dat de halmen na gehekeld oftewel gerepeld te 
zijn, tot schoven werden saamgebonden. Dit binden moest met de nodige 
accuratesse gebeuren. De worteleinden behoorden mooi - vlak te zijn; 
er mochten geen losse halmen boven de schoof uitsteken; de band kon 
niet te dun, want dan zou hij bij het roten te spoedig breken, en mocht 
evenmin te dik zijn, omdat het vlas aan deze banden besteed (de ,,rot-
bânnen") later bij het braken vrijwel verloren ging. De band mocht 
verder niet te stijf om de schoof zitten, dat zou nadelig zijn voor het 
verloop van het rotingsproces, en evenmin te slap, want dan gingen er 
gemakkelijk halmen verloren. Kortom zelfs bij dat eenvoudige binden 
kwam heel wat vakkennis te pas. 

Op ons plaatje zien we op de achtergrond rechts hoe het gerepelde 
vlas aan een lange rij, in horizontale richting liggende schoven, is op-
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gestapeld. Zulke rijen werden aan alle zijden van het kleed opgebouwd. 
Men ziet verder op ons prentje hoe de schoven op de wagen worden 
geladen. Ze worden nauwkeurig geteld, twee voor één, net als de 
„hearring jagers" (haringventers) hun klanten de vissen toetelden. Dat 
nauwkeurige tellen gebeurde bij het latere verwerken nog eens. De con
trole was op dit punt dus uitstekend. Met de wagen werden de schoven 
vervolgens naar de rootplaats gereden, meest een flinke sloot of een 
opvaart, die vooraf van waterplanten behoorlijk gereinigd werd. Op 
ons plaatje zien we, dat hier de reis van repel- naar rootplaats niet een 
lange is. 

Men onderscheidde op de boerderij in hoofdzaak drie manieren van 
xoten, t.w. 

1. Het roten onder zoden. 
Dit is wellicht de oudste van de drie. Hierbij werd eerst een meer

voudige laag schoven dwars over het water gelegd, en wel zo, dat 
de schoven in de lengterichting van het water kwamen te liggen. Van 
uit deze laag bouwde men verder, waarbij het vlas in hellende houding 
en met de „wrotten" (worteleinden) omlaag in het water kwam te 
liggen. De helling hield verband met de diepte van het water, hoe die
per, hoe meer de schoven de verticale stand naderden. Op deze onder
laag kwam vervolgens een deklaag (bilêch) te liggen, waarbij men van 
de kant af begon met de worteleinden naar de v/al. De schoven kwamen 
dus dwars over de onderlaag te liggen. Van beide kanten af werd op 
deze wijze naar het midden toe gewerkt en wel zo, dat iedere nieuwe 
xij schoven met de worteleinden op de opeinden der voorgaande kwam 
te liggen. W a s de hele zaak zo te water gebracht, dan werden op 
alle worteleinden van de deklaag graszoden gelegd, die men dolf van 
de „foarhaed" (voorakker) als de roting bij bouwland gebeurde. Bij 
v/eiland had men meer en beter keus van zoden. De zoden kwamen 
dus in lange rijen in de lengterichting van het water op het vlas te 
rusten en het aantal dier rijen was gewoonlijk gelijk aan het aantal 
rijen vlasschoven van de deklaag. 
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Deze wijze van roten had verschillende bezwaren, waarvan we er 
hier enkele zullen noemen. De eerste moeilijkheid was wel om het vlas 
op een behoorlijke diepte (enkele cm.) onder het wateroppervlak te 
houden. Boven het water uitsteken was uit de boze voor het roten van 
het vlas dat deze allure's aannam; te diep zinken leidde tot allerhande 
last, als het vlas weer uit het water gehaald werd. Het ongelijke soorte-
telijk gewicht van het vlas in zijn verschillende rotingsstadia, benevens 
het rijzen en dalen van de waterstand tijdens het roten, werkte be
grijpelijkerwijs de evengenoemde moeilijkheid nog in de hand. 

Andere bezwaren waren nog, dat de deklaag sneller rootte dan de 
onderlaag, en door de modder van de zoden soms erg verontreinigd 
werd enz. enz. 

2. De hellende drijfroting. 
Deze zien we op ons plaatje toegepast. Hierbij werd soms het vlas 

in het water gezet op dezelfde manier, als bij het roten-onder-zoden 
met de onderlaag gewoonte was, d.w.z. met de ,,ieren" (topeinden) om
hoog. Gebeurde dit, dan werd zulk vlas na een paar dagen gekeerd en 
kwamen de worteleinden boven te liggen. Meer zag men echter (ons 
plaatje is er een voorbeeld van) dat de worteleinden direct boven wer
den gehouden. Bij deze manier van roten werd het vlas af en toe „ge
trapt". Dit gebeurde op verschillende wijzen; het doel er van was het 
vlasgedeelte, dat boven water uitstak af en toe goed nat te maken, ter 
bevordering ener goede roting. Om deze nog beter aan haar doel te 
doen beantwoorden, werd zulk vlas één of meermalen ,,geflapt", waarbij 
het op de andere zijde kwam te liggen. 

Bij deze manier had men met niet minder moeilijkheden te kampen, 
dan bij de eerstgenoemde. Het voornaamste bezwaar was wel, dat wan
neer het vlas niet met een laag stro, ,,tekkenflaech" (een soort water
plant uit de sloten) of iets dergelijks stevig afgedekt was, vooral bij 
slecht, broeiig v/eer de kwaliteit van dat deel van het vlas, dat ,,tusken 
wetter en wyn" zat (dus even boven het midden van de schoof) enorm 
achteruit kon gaan. Het kon „bont" worden, net als het ongerepelde 
vlas, dat b>ij zulk weer over het veld stond; de technische aanduiding 
hiervan was: ,,it waer sit 'er yn" en wat dit betekende behoeven we 
zelfs onze huisvrouwen niet nader te verklaren. W a s het weer mooi en 
het vlas ongedekt, dan konden de worteleinden zo slecht roten, dat het 
vlas na het braken soms ,,de klompen" (wortelresten) nog aan had. 

3. De liggende drijfroting. 
Hierbij kwam het vlas wel netjes in rijen te liggen, maar toch iedere 

schoof op zich zelf. De schoven lagen in de lengterichting van het water 
en de rijen dus overdwars. Bij deze manier werd het vlas elke dag één-
of tweemaal gekeerd. Dit gebeurde met een lange lat, waardoor men 
op het ene eind een draadnagel had geslagen. Dat keren gaf de eerste 
maal nog al moeilijkheid, maar later ging het gemakkelijk en snel. 
Deze manier van roten had als voornaamste bezwaar, dat men over 
bijzonder veel rootwater moest beschikken. 

Zonder hier polemiek te willen voeren prefereren wij op grond van 
eigen ervaring en met het oog op de kwaliteit van het vlas, de sub 3 
genoemde manier van roten verre boven de beide anderen, terwijl de 
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onder 2 bedoelde methode, wanneer althans geen bijzondere maat
regelen bij de afdekking werden genomen, de minst aanbevelenswaar
dige was. Nu heeft ieder natuurlijk zijn eigen ervaringen; en op het 
punt van al deze persoonlijke ervaringen zijn we in de loop der jaren 
op onze afdelingsvergaderingen een heel stuk rijker aan ervaringen ge
worden, zodat wij heel goed weten, dat als de ene boer zijn ervaringen 
in zake het een of ander onderdeel van het bedrijf verkondigt, er direct 
een ander opstaat, die precies de tegenovergestelde ervaring heeft op
gedaan. Dit is geen specifieke boereneigenschap, maar meer een alge
meen menselijke. Bij dit soort ,,spel" kan evengoed als boerenwijsheid, 
de hoogste menselijke wijsheid de „inzet" zijn. Dus liefst geen polemiek. 

Op één ding menen wij hier echter nog al te moeten wijzen, en dat is 
op wat het roten onder zoden op de beide andere manieren voor kon 
hebben. Wanneer in hetzelfde seizoen vaker dan eenmaal in hetzelfde 
water geroot werd, of als het rotingsproces abnormaal lang duurde, dan 
konden er revolutiemannen ten tonele verschijnen, die dadelijk de eerste 
viool begonnen te spelen. Dat volkje werd aangeduid met „libben guod" 
(levend goed -—• we vertalen letterlijk) „maeitsen" (maden) of ,,wolf" 
alle drie namen voor hetzelfde gespuis. Die snaken deden braken, spin
nen en weven alles tegelijk, en dat met een voortvarendheid alsof het 
„oannommen wurk" (aangenomen werk) was. Zij maakten de vezels tot 
een ragfijn spinsel en haspelden de boel zo door elkaar, dat het vlas 
absoluut waardeloos was. Had nu de roting onder zoden plaats en 
zorgde men, dat de bovenkant der zoden met het watervlak gelijk 
stond, zodat het vlas ongeveer 5 cM. onder water was, dan had men 
geen hinder van die rekels. Al weer dus die gevaarlijke plaats „tusken 
wyn en wetter" waarvan onze hekkepalen ook mee weten te praten. 

Hoever men met het rotingsproces moest doorgaan, daarover liepen 
de meningen uiteen, niet alleen omdat ieder daaromtrent zijn eigen 
„ervaringen" had, maar er waren zoveel bijkomstige omstandigheden, 
dat daaromtrent geen algemene voorschriften mogelijk waren. Om maar 
enkele van die bijkomstigheden te noemen: stromend water root sneller 
dan stilstaand, stijf in elkaar geperst vlas langzamer dan losliggend, 
warm water vlugger dan koud, gaaf vlas is zo snel niet klaar als 
„wrak" (ongaaf) enz. enz. 

En dan kwam bij dit alles nog de grote vraag, „wat eist de handel?" 
Wa t hebben we vaak èn op de eigen boerderij èn aan de vlasbeurs 

te Leeuwarden gezien, dat een der eerste onderzoekingen van de koop
man de „krachtproef" was. Hierbij werden met de ene hand enkele 
vezels van een bundel genomen en met de andere hand werd daaraan, 
de bij iedere oudere boer wel bekende „forse ruk" gedaan, om de sterkte 
der vezels te onderzoeken. Als de handel vóór kwaliteit naar kracht 
vroeg, dan was de boer wel zo verstandig zijn vlas „net oan to rotsjen" 
(niet te lang te roten). Hierbij kwam nog, dat, als het vlas maar be
hoorlijk schoon te krijgen was, er iedere dag, die het langer in het 
water bleef, gewichtsverlies aan vezel plaats vond. De boer had dus 
dubbele reden om in zulke gevallen de rotingstijd te bekorten. 

Maar waaraan men nu eigenlijk zag hoever het rotingsproces ge
vorderd was? Dat hopen we in een volgend hoofdstuk te vertellen. 
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VI. 

Het vlas „keuren", d.w.z. de beoordeling der vordering van het 
rotingsproces, was een hele kunst, waarin maar weinigen het tot groot
meester brachten, en die toch door iedere landbouwer diende beoefend 
te worden. De boer, die wezenlijk boer was, kon en zou dit werk niet 
aan zijn arbeiders overlaten. En wanneer zo'n boer een stamhouder
opvolger had, deed hij verstandig deze reeds jong in de geheimen dier 
kunst in te wijden. In al haar onderdelen omschrijven laat ze zich al 
even moeilijk, als ieder andere kunst; zij moest door aanschouwing en 
jarenlange ervaring verkregen worden. Ja, zelfs was een zekere „natuur
lijke aanleg" wel gewenst. Bij onze beschrijving zullen we ons dien
tengevolge beperken tot de techniek van enkele gebruikelijke methode's. 

Gewoonlijk nam ieder, die ter vlaskeuring ging, een vork mee, om 
een schoof uit het water te hijsen. W e hebben er gekend, die dan met 
dezelfde vork op de schoof sloegen, zodat het er veel van had, dat dit 
werktuig als „stemvork" dienst moest doen. Toch was dit geenszins 
het geval, want niet het geluid, dat ze maakte, was de graadmeter voor 
het proces, maar wel de strepen, die zich door het slaan op het vlas 
aftekenden, en hoe die zich gedroegen. 

Een ander vond het betrouwbaarder om een onderzoek in te stellen 
naar de „burden" (letterlijk =• baarden), waaronder werden verstaan 
de kelkbladeren of gedeelten hiervan, die nog aan de topeinden der 
halmen zaten. Van de meerdere of mindere gemakkelijkheid, waarmede 
die zich lieten verwijderen, werd het stadium der roting afgelezen. 

Het meest werd echter in toepassing gebracht de manier om enkele 
halmen over de vinger te nemen en te zien „hoe goed it flaeks rinne 
woe", d.w.z. hoe goed en gemakkelijk de houtkern uit de vezel wou 
„lopen". Deze halmen werden steeds genomen uit het binnenste der 
schoof, omdat de buitenhalmen vlugger rootten en dus een bedriegelijke 
maatstaf zouden leveren. Maar ook deze manier van doen had een 
zeer betrekkelijke waarde, omdat men met allerhande bijkomstige om
standigheden rekening moest houden. Zo „liepen" de grove halmen 
eerder en beter dan de middel-dikke, terwijl voor de „fine halen" (dunne 
halmen) deze proef zelfs niet kon gelden. Maar ook kon dat „laten 
lopen" nog op verschillende manieren gebeuren. Als b.v. een boer zijn 
arbeider, die het vlas moest braken, meenam te „keuren" dan was het 
regel, dat het vlas met de arbeider zo goed niet wou „lopen" als met de 
boer, vooral als het weer ongunstig was. Waarom? Hoe beter het vlas 
„aangeroot" werd ('t moest natuurlijk niet „te veel" hebben), hoe ge
makkelijker het zich liet bewerken; hieraan dacht de arbeider. Maar de 
boer dacht tevens aan de „kracht" van het vlas, die de koopman vroeg, 
en aan het meerdere gewichtsverlies, dat door langer roten en langer 
op het veld staan bij slecht weer, zou ontstaan. Men zou dit, als het 
ware, kunnen noemen de „parallax" (het verschilzicht) als gevolg der 
ongelijke gezichtshoeken van boer en arbeider bij hun „kijk" op het 
vlas. En deze onze zienswijze wordt nader bevestigd door het feit, dat 
de arbeider, die het meest klaagde over de boer, dat deze het vlas niet 
durfde „aanroten", later zelf vlasverbouwer wordende, bij zijn eerste 
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proeve van bekwaamheid, het gewas meestal uit het water haalde, dat 
er „noch gjin flaeks fan wie to krijen" (nog geen vlas wan was te 
krijgen). Als een greidboer dit alles nog niet helemaal helder is, dan 
willen we deze de opmerking maken, of het hem nooit is opgevallen, 
dat bij het „roedzjen" van erg broeiend hooi de arbeider de hete roede 
meestal beter „daeije kin" (verdragen kan) dan de boer. Hoe komt dat? 

Als het vlas eindelijk „nóch" (letterlijk = gaar) was, werd het weer 
met de vork uit de sloot gehaald, en dan kon diezelfde vork wel als 
stemvork dienst doen. Wanneer de boer n.1. bij het uithalen op de wal 
stond, kon hij aan het geluid, dat de vork gaf, wanneer deze in een 
schoof werd gestoken, heel goed opmaken' of het vlas „taei" (moeilijk 
te bewerken) was of niet. Onder klanken brengen laat zich dit geluid 
al even moeilijk als het „kikkertsjejeijen" van de boer tegen zijn paard, 
dat hij tot meerdere spoed wil aanzetten. 

Hoe het verder met het vlas na het uithalen ging, zien we op ons 
plaatje. Het werd over het land (liefst wei- of klaverland) gereden, 
uit elkaar gegooid en dan „opgezet". Hierbij werd de band ôf met één, 
ôf met beide handen van het worteleind tot dicht bij het topeind van 
de schoof getrokken. Niet te hoog, want de schoof moest goed bij 
elkaar blijven, niet te laag, omdat er bij het opzetten geen „kofjemoune" 
of „wetterheiner" (regenvanger) mocht ontstaan. Vervolgens werd de 
schoof even geschud, om de worteleinden uit elkaar te krijgen, ter ver
gemakkelijking der volgende beweging, t.w. een handige draai, die van 
de vlasschoof de mantel van een holle kegel maakte, welke met de hand 
verder werd „bijgewerkt". Dit vuile, stinkende werkje (juistere woorden 
weten we er niet voor) werd wel eens aanbesteed. Wij hebben de tijd 
nog gekend, dat het opzetten van honderd schoven in aangenomen 
werk werd betaald met vijf hele koperen centen; maar dan ging het 
werk er meest ook naar. Vele opgezette schoven leken soms meer op 
een „skuonmakkers-skammel" (driepoot) dan op een „hoeperôk" ( = 
hoepelrok, in die dagen een damesonderrok met een grote hoepel in 
de onderzoom). Deze laatste vorm werd algemeen als de ideale erkend. 

Zo kon het vlas dan drogen. Soms werd het na enkele dagen ,,om-
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gezet", waarbij het binnenste buiten werd gekeerd. Deze wijze van 
doen was wel in het belang der kwaliteit: het vlas werd egaler, 
doordat dan de binnenkant dezelfde werking van zon en regen onder
ging, als eerst de buitenzijde had ondervonden, maar zij had ook een 
groot bezwaar. Augustus-weer had vaak net als thans nog, vreemde 
kuren, wat regen en wind aangaat. Nu waait er niet ieder jaar een 
„Borculo-wind", maar een vlasschoof ligt ook eerder, dan zware bomen 
en ijzeren masten, vooral als het enigszins winddroog is geworden en 
nog niet „vastgegroeid" in het gras of de klaver van het droogveld. Die 
„gevallenen" moesten dan weer op de been geholpen worden, en dat 
bepaalde zich meestal niet tot enkelingen. Zo is het eens gebeurd in 
,,ons klein dorpje", dat het gehele veld vlas op één schoof na tegen de 
wereld lag, alsof die eenling de waarheid moest bewijzen van het spreek
woord: „er is geen slag zo hevig of er blijft een soldaat staan". Toen 
de vlasboer kwam, overzag hij het slagveld en beraadslaagde niet lang. 
Hij schopte de ene schoof, die nog staande gebleven was. onderstboven, 
stak toen z'n pijpje aan, en begon vervolgens met de moed der wanhoop 
het hele regiment weer op de been te helpen. 

Het „omzetten" had dus een zeer betrekkelijke waarde en loonde 
vaak de moeite niet, zodat het ook maar weinig werd toegepast. Meer 
nodig geoordeeld werd gewoonlijk het „kopúttiizjen" of afgekort ge
zegd: „koptiizjen". W a t dit té betekenen had, willen we trachten duide-
lük te maken. Onder de opgestroopte banden (dus bij „de kop" van de 
vlasschoof) zaten de natte halmen als het ware tegen elkaar geplakt. 
Daar droogden ze dus slecht en er ontstond op die plaatsen, vooral bij 
ongunstig weer, een kweekplaats van schimmel, die voor het vlas de pest 
was. Door nu de koppen met beide handen tegelijk goed te wrijven, be
vorderde men zeer het drogen en ging dus schimmelvorming tegen. 
W a s het vlas eenmaal behoorlijk droog geweest, dan had het van 
schimmel niet veel meer te vrezen. Dit „koptiizjen" moest dus niet lang 
op zich laten wachten, en gebeurde meestal met enkele dagen, als de 
schoven aan de buitenkant behoorlijk winddroog waren geworden. 

Was het vlas eindelijk goed droog, dan werd het opgebonden, waar
bij twee „rotskeaven" tot één dubbele schoof werden samengevoegd 
en in één band verenigd. 

Daarna kwam het op de wagen (liefst uit de zon weg, want droog 
inhalen was voor het vlas alles) en werd het gebracht naar zijn bewaar
plaats tot de winter: de schuur van de boer of de zolder van de arbeider-
braker. Hier laten wij het voorlopig aan zijn rust over. 

Nu hebben we het vlasroten echter nog niet van alle kanten bezien, 
want er was in die dagen nog een andere partij, die het uit een geheel 
andere gezichtshoek bekeek. Die partij was de lieve jeugd, en 
die „van de Mond der Oude Middelzee" in de eerste plaats. Door het 
vlasroten, wanneer dit op zo uitgebreide schaal als in onze jonge jaren 
gebe.urde, werd het water erg verontreinigd, en daardoor konden de 
vissen in zulk water „ziek" of „flauw" worden, al naar men het noemen 
wilde. Dat was voor de jeugd dan een fijne gelegenheid om aan vissen 
te komen, die zij gewoonlijk niet ving aan de hengel. 

Nu hebben de Bildtboeren m weerwil hunner vele schitterende capa-
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citeiten, wel nooit bekend gestaan als grootmeesters onder de vlas
verbouwers, maar toch werd door hen toen evengoed vlas verbouwd 
als in de aangrenzende gemeenten. Dit vlas werd voornamelijk geroot 
in de grote vaarwaters der gemeente, die er meest in onderhoud zijn bij 
het waterschap „het Oud Bildt". Men kreeg voor dat roten tijdelijk 
vergunning. Wanneer nu het zwarte, stinkende rootwater, bij wijziging 
van de boezemwaterstand, uit het Bildt kwam afzakken, en het broeiïge 
hondsdagenweer werkte wat mee, dan kon, vooral na een dauwige 
nacht, de visvangst schitterend zijn. De snoeken, baarzen en dergelijke 
werden in een schepnet bemachtigd. yde alen, die tegen de wal op
kropen, juist met de kop boven water, gingen we met een ouderwetse 
ijzeren „itensfoarke" te lijf. Bij dat „bedrijf" waren de jongens ,,to 
halden, noch to kearen". Dat zijn episoden uit het leven, die nooit wor
den vergeten. 

Eens, toen op een middag, de flauwe vis onverwacht verscheen, namen 
bijna alle jongens van de hoogste klassen der school ongevraagd vacan-
tie. zeer tot ergernis natuurlijk van onze „oude meester". 

De andere morgen togen de boosdoeners allen met de onnozelste 
gezichten der wereld weer naar school, in afwachting der dingen, die 
komen zouden. Meester hield eerst een verschrikkelijke philippica, die 
ons het ene oor in- en het andere weer uit ging; wij dachten aan wat 
anders. Maar al zijn dagen, het bleef bij die vreselijke uitbrander. Of 
dat „andere" meester een te omvangrijk karwei voorkwam, zijn wij 
niet aan de weet gekomen, maar meesters „toffel" nam die dag geen 
deel aan de „uitvoerende" macht, zij bleef „werkeloos onderdaan". 

Zo werd onze visvangst nog een schitterend stukje poëzie, temidden 
van ons saai prozaisch schoolleven, 

VII. 

Het vlas is afgewerkt geworden, maar „de knop" hebben we, na de 
scheiding van zijn wederhelft, tot heden in de steek gelaten. W e zullen 
nu eens zien, wat daar verder mee gebeurde. De eerste onderzoeking 
op de nieuwe dag was gewobnlijk hoe het met de knop in het kleed 
gesteld was. Meestal vertoonde die, bij repelen direct van het veld 
af, tekenen van broeien. Ze werd dan warm. Een beetje hinderde niet 
erg, maar het kon niet- veel lijden. Door broeien was spoedig èn de 
kleur èn de kiemkracht van het zaad bedorven, Daarom werd dan ook, 
als het weer enigszins vertrouwd was, vóór men opnieuw begon te 
repelen, de knop over het kleed uitgespreid, voor zover nog ruimte 
beschikbaar was. Op kleine bedrijven, waar men maar over één kleed 
beschikte, gaf het nog al wat moeilijkheden, om in hetzelfde kleed 
te repelen en te „knopwierjen" (knopdrogen in de zon). De grotere 
bedrijven hadden gewoonlijk twee kleden, één om op te repelen en 
één voor het „wierjen". Op dit laatste werden meestal ook de „leaven" 
oftewel „it bledtsjeguod" (beide = de heel of half verdorde kleine bla
deren der vlashalmen) verwijderd, omdat deze een bijzondere geneigd
heid tot broeien hadden. Dat gebeurde door middel van „uitwaaien" 
met houten graanschoppen, of wel met de gewone wanmolen. W a s een-
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maal de knop goed droog, dan werd ze in zakken geschept, om te 
gelegenertijd in de schuur een verdere bewerking met het dorsblok of 
enkel met paarden te ondergaan. „Knopjeije" (letterlijk = knopjagen) 
was hiervoor de gebruikelijke uitdrukking. De gardeniers, die niet over 
een dorsblok beschikten, kregen vaak permissie om bij een groot-boer 
de knop af te werken. Ook deden ze het zelf wel met vlegels, maar dat 
was voor die mensen een werkje om tureluurs van te worden. Eerstens 
waren het gewoonlijk ongeoefende klanten en dus geen heksenmeesters 
in de edele dorskunst, en in de tweede plaats, hoe harder men sloeg, 
hoe verder de droge, gladde knoppen stoven, terwijl ze zich van het 
hele slaan weinig meer aantrokken, dan een olifant van electrocutie. 

In deze kleine bedrijven werd al gauw naar een knopbreker omge
zien, maar dit ding werd in zijn primaire vorm een instrument, waarop 
men ook al niet erg verkikkerd kon worden, zo zwaar draaide het. 
Voor die kleine mensen was het dan ook een uitredding, toen de graan-
molenaars zich over hen ontfermden. Men had hier destijds in bijna ieder 
dorp van betekenis een „rogmoune" oftewel „pelmoune". Deze waren 
leden van de eens zo machtige, maar langzamerhand uitstervende fa
milie der windmolens. Hier lieten de bakkers hun broodgraan malen (ze 
kochten toen nog geen bloem, maar de granen in natura) terwijl de 
boeren er van hun eigen gekweekte granen zoveel nodig tot veevoer 
lieten verwerken. Tevens konden de boeren er gerst en soms ook haver 
tot gort laten pellen voor eigen gebruik. (Men voelt hier weer uit, dat 
de landbouwbedrijven toen heel anders waren ingesteld dan thans en 
veel meer op-zich-zelf-redden, om met zo weinig mogelijk bedrijfs
kapitaal toe te kunnen). 

Toen die graanroolenaars zich na de vlastijd ieder jaar instelden 
op ..knopbrekke" (knopbreken) waren de kleine vlasboeren op dat 
punt uit de penarie. 

Het schoonmaken van het zaad ging verder ongeveer op dezelfde 
wijze, als bij granen gebruikelijk was, d.w.z. door middel van wanmolen 
en zeven. (Hiervan vertellen wij bij „Graanbouw" meer. Alleen als hef 
zaad voor de laatste maal over de wanmolen ging, werd vaak gebruik 
gemaakt van de „trachter" (trechter). De oudere wanmolens (van vóór 
ongeveer een eeuw b.v.) hadden die inrichting niet. Men kon dan beter 
werk leveren. De schudbak werd hierbij buiten dienst gesteld, omdat 
daar het gladde lijnzaad te vlug bij neer gleed, terwijl het door de 
trechter recht naar beneden viel. W a s het zaad eindelijk schoon, dan 
werd het, voor zover het niet voor eigen zaaizaad of •— bij onvoldoende 
kiemkracht -— voor veevoer bestemd was, verhandeld. Eigen zaaizaad 
werd echter ook wel tot het voorjaar „in de knop" bewaard, om 
zekerder van de kiemkracht te zijn. Eigenaardig was hierbij hoe snel 
de kiemkracht van zulk zaad in het voorjaar een enkele maal achteruit 
kon gaan. ( 

Vaak werd nieuw zaaizaad van elders betrokken. Dit kwam dan als 
origineel zaad uit de Russische Oostzeeprovinciën. Het werd aange
voerd in tonnen met een dunne zak er omheen en heette in de wandeling 
„tontsjesied" (tonzaad). Riga voerde vooral veel uit, Memel kwam 
eerst in de tweede plaats. Zo'n ton bevatte ongeveer 125 liter zaad, 
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dát voldoende werd geacht voor het bezaaien van twee pondemaat, 
al hoewel het dan ook heette, dat men van eigen zaad een zak (75 liter) 
per pondemaat nodig had. Het originele zaad werd vaak een paar jaar 
naverbouwd voor men weer nieuw betrok. Deze nabouw heette hier 
enter- of twenterzaad. Elders had men hiervoor de namen revelaar en 
revelaarskind. 

Dit Russische zaad was uitsluitend blauwbloei, met meest enkele witte 
halmen er tussen. Wel is er een enkele maal ook witbloei op het Bildt 
uit Rusland ingevoerd, maar wij menen, dat dit niet de voorzaat van 
het witbloei is geweest, dat hier later algemeen geteeld werd. Dit laatste 
is hoogstwaarschijnlijk uit het blauwbloei afgezonderd door een boer uit 
Ternaard met name Gelf (Gerlof(?)) Jensma in het jaar 1816 of 1817. 

Een proef met roodbîoei vlas van Amerikaanse afkomst —- ook op het 
Bildt genomen —- is tot die 'enkele proef beperkt gebleven. Dit vlas was 
zó kort, dat het alleen voor zaadwinning in aanmerking kwam. De 
knoppen waren wel dikker en de zaadopbrengst groter, maar dit meer
dere kon de rest niet goed maken. 

Dat het witbloei in zijn strijd om het bestaan hier in Friesland 
eindelijk de overwinning behaalde, is ongetwijfeld aan verschillende 
omstandigheden toe te schrijven. Om maar enkele te noemen: zo was 
witbloei minder onderhevig aan ziekten, stelde lagere eisen aan de 
bodem, leverde meer zaad en was niet zo nauw van het rotingsproces 
afhankelijk als het blauwbloei. Het liet zich bij het braken beter ,,brekke" 
(breken) en „skiede" (scheiden). Wij vertalen deze technische uit
drukkingen letterlijk, maar de leek zal ei ongetwijfeld wel uit kunnen 
opmaken, dat witbloei zich beter Het bewerken dan blauwbloei, wanneer 
de roting niet behoorlijk was geschied. 

En dan is er nog een andere reden, die, in samenwerking met de 
voorgaande, misschien nog wel de voornaamste van alle is geweest. 
Dat was de wisselwerking in de loop der jaren tussen landbouw en 
industrie via de handel. Deze zaak, die een studie op zich zelf zou zijn, 
ligt echter bu.ten de grenzen, welke wij aan ons werk menen te moeten 
stellen. 

Wij willen ons betrekkelijk uitvoerig, maar in het wezen der zaak nog 
zeer beknopt verhaal over de vlasteelt in deze streken tijdens onze jeugd
jaren besluiten met enkele aantekeningen uit de geschiedenis der cultuur. 
De vlasbouw is al van zeer oude datum; de Egyptenaren beoefenden 
ze reeds in de grijze oudheid, wat blijkt uit hun in lijnwaad gewik
kelde mummies. Ook de bewoners der Zwitserse paalwoningen waren 
met de cultuur bekend. Tot zover naar het verleden zal de teelt zich 
voor deze streken wel niet uitstrekken, maar toch is ook in een der 
Groninger terpen vlasknop gevonden. Wij willen ons echter maar niet 
verder inlaten met wat te dier zake uit de nacht der tijden tot ons is 
gekomen, doch bepalen ons liever tot de laatste twee eeuwen, omdat 
we dan wat zekerder van de juistheid der gegevens zijn. Maar ook dan 
nog zullen we merken, dat er wellicht geen enkel cultuurgewas is aan 
te wijzen, dat in dit tijdsbestek zulke grote schommelingen in de uitge
breidheid der cultuur heeft ondergaan. In het begin der 18e eeuw had 
de vlasteelt in ons land grote betekenis en zij heeft zich toen een lange 
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tijd zeer goed weten te handhaven. Ook Friesland had daarin zijn deel, 
doch in eerste aanleg de zandstreken meer dan de klei. Het had toen 
vaak een dubbele betekenis, omdat het menigmaal in het bedrijf zelf 
werd verwerkt tot linnen voor eigen gebruik (doek). 

Aan het eind der 18e eeuw schijnt de vîasbouw in ons land algemeen 
achteruit te zijn gegaan, naar het heette tengevolge van de uitbreiding 
der teelt van aardappelen. In 1809 was er blijkbaar nog niet veel ver
betering gekomen, want toen werden bij Koninklijk Besluit premiën be
schikbaar gesteld tot aanmoediging van de teelt van vlas binnen het 
Rijk. Dit hielp blijkbaar niet veel, want in 1809 was de verbouw nog 
verder achteruitgegaan, nu als gevolg van de hoge graanprijzen. Toen 
deze laatste snel kelderden, zodat in 1823 de tarwe maar even boven 
ƒ 3,-—• per H.L. kostte, ging de vlasteelt weer vlug de hoogte in, zo 
vlug, dat in Friesland in 1825, althans zo wordt er vermeld, 34 ^eel 
van al het bouwland met vlas was beteeld. Zoiets kon zich natuurlijk 
niet lang handhaven en drie jaar later, in 1828, zien we dan ook al een 
diepe inzinking intreden, die echter weer betrekkelijk vlug werd gevolgd 
door een „vloedgolf", want in 1835 heet het weer dat Friesland 1/5 deel 
van al zijn bouwland met vlas heeft beteeld. Nu zal men mêt dit 1/5 
deel en het zo even genoemde 1/4 deel wel een beetje voorzichtig moeten 
zijn, maar toch zullen die cijfers ons wel enig denkbeeld van de toe
stand kunnen geven. 

Na 1837 gaat het, door de achteruitgang der prijzen, weer snel de 
verkeerde kant uit en in 1840 is het al zover gekomen, dat de inkrimping 
der teelt in Friesland werkloosheid tengevolge heeft. 

Nog was men niet op de bodem van de put, want er was middelerwijl 
te dier zake een boeman ten tonele verschenen, die als concurrent van 
het vlas het ergste deed vrezen. Die boeman was het katoen. Nu leek 
de zaak van het vlas voorgoed verloren. Maar 's werelds loop is meestal 
anders, dan de mensen die zich, wat de toekomst betreft, voorstellen. 
Zo ging het ook toen. In Noord-Amerika ontbrandde in 1861 de 
burgeroorlog. De havens der Zuidelijke staten werden geblokkeerd en 
daarmede stond de uitvoer van katoen bijna stil. Opnieuw brak een 
bloeitijdperk voor de vlascultuur aan, die wellicht gesteund is geworden, 
door de bloedige botsingen, die weldra in Europa plaats grepen. Die 
bloeitijd heeft in Friesland ongeveer geduurd tot 1880. Toen is de teelt 
zich langzamerhand meer en meer gaan verplaatsen naar de provincie 
Groningen. Hiervoor waren verschillende redenen. Eerstens gingen de 
prijzen snel achteruit en in de tweede plaats ook de kwaliteit van het 
gewas. Voor dit laatste was wel een bepaalde oorzaak aan te wijzen. 
Friesland was in ruim een halve eeuw tot driemaal toe „oer de kop 
boud" d.w.z. dat het in die tijd drie tijdperken kende, waarin er veel 
en veel meer vlas verbouwd werd, dan met een oordeelkundige vrucht
wisseling overeenkwam. Dit moest zich wreken en heeft zich dan ook 
gewroken in een achteruitgang, zowel naar kwaliteit als naar kwan
titeit van lint en zaad beide. 

Groningen had nog veel „nij lân" (nieuw land) en kon er dus veel 
beter een lonende cultuur van maken dan Friesland. 

Verder zullen we de geschiedenis maar niet ophalen, want ook dan 
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weer zouden we de grenzen aan ons werk gesteld overschrijden, omdat 
we dan kwamen in een tijd, welke aan een jongere generatie nog vol
doende bekend is. Maar uit het vorenstaande hebben we toch kunnen 
zien, dat de cultuur van het vlas bijna even oud is als de menselijke cul
tuur, die haar in het aanzien riep, en dat zijn levenskracht als cultuurge-' 
was even taai is, als de vezel, waaraan het zijn grootste waarde ontleent. 
Nu eens groot en machtig, dan weer klein en nietig, maar ondanks alles 
is het cultuurgewas gebleven. Thans zit het weer diep in de misère, 
maar zal het niet voor de zoveelste maal uit zijn as herrijzen en tot 
grootse grootheid komen? Wij hopen van „ja" maar spreken dit schuch
ter uit, want het is ons nog niet vergeten, dat wij en heel de Friese 
schooljeugd in de oorlogsjaren 1870 en '71 van het oude linnen „pluk
sel" moesten maken voor de wonden der gekwetste soldaten. En als 
de grootheid van het vlas, ook in de nieuwere tijd, alleen tot uiting 
kan komen in dienst van Mars , in wiens gareel het de laatste eeuw 
maar al te vaak heeft gelopen, dan begeren wij zijn grootheid niet terug. 

VIII. 

Thans keren wij terug tot het vlas, dat wij een poosje met rust 
hebben gelaten, om nu de verdere „levensloop" van het dode materiaal 
te volgen: De tekening van de schilder laat ons zien waar we zijn: 
in het oude braakhok, waar het vlas nog helemaal op de ouderwetse 

manier wordt bewerkt. De schilder heeft het gelukkige tijdstip gekozen, 
om het inwendige zó te belichten, dat we alles kunnen onderscheiden, 
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wat in het donkere hok, schaars verlicht door één venstertje, maar 
zelden kan gebeuren, 

In een hoek van het hok zitten zoveel vlasschoven, als voor enkele 
dagen nodig zijn. Ze zitten er weggedoken onder vlasafval, om de 
vochtige buitenlucht te weren. En de voorraad wordt een- of tweemaal 
per week aangevuld van eigen zolder (en dan liefst bij de „boazem" 
vandaan) of uit de schuur van de boer, waar ze meest ook op een droge 
plaats zitten (dus niet in de „útleging" van de „tilling") alles vanwege 
het mijden der „dampens" (vochtigheid). W a n t droog en nog eens 
droog is de alpha en de omega van het brakers-alphabet. Niet omdat het 
vlas zelf niet tegen vochtige buitenlucht kan, maar de bewerking wordt 
er veel en veel moeilijker door. Vandaar dan ook, dat, vooral naar het 
meer droge voorjaar toe, veel aan „wierjen" wordt gedaan, dat is het 
drogen in de zon. Kunstmatig drogen boven- of bij het vuur, komt 
zelden voor, eensdeels wegens brandgevaar, en verder omdat daardoor 
de handelswaarde van het artikel er niet op vooruitgaat. 

Begint 's morgens de werkzaamheid in het hok, dan wordt één 
„slachtoffer" (zo zullen we de vîasschoof, die het noodlot treft, maar 
noemen) voor de dag gehaald; de band, die er omheen zit, wordt los
gemaakt, en verder legt men de schoof uitgespreid op de grond. Daarna 
neemt men de grote houten hamer met gebogen steel, die we links op 
bet plaatje zien. De geijkte naam van die hamer is: beuker. Hiermede 
wordt de vîasschoof bewerkt, d.w.z. zo ongenadig geslagen, dat de 
stengels enigermate slap worden, wat de verdere bewerking vergemak
kelijkt. Beide zijden van de schoof ondergaan een dusdanige behan
deling. Dan wordt de schoof opgenomen, de „wrotten" (de worteleinden) 
op de grond weer vlak gestoten, en daarna wordt het willoze „slacht-
beest" overdwars op een aardappelkorf gelegd, gelijk we op ons plaatje 
kunnen zien. Hierna volgt de tweede bewerking. De werkman neemt 
nu een „hânfol" (handvol) vlas. De „wrotein" (het worteleinde) komt 
in de linkerband. Met de rechterhand wordt, al draaiende, het vlas op 
ongeveer de helft van de lengte verder gekneusd. Daarna begint het 
eigenlijke braken met de houten braak, de werkzaamheid, waarmede de 
man op het plaatje bezig is. Bij dit braken wordt het houtige binnenge-
deelte van de stengel aan kleine stukjes gebroken, en voor een groot 
deel van de vezel (het buitengedeelte van de stengel) gescheiden. Die 
kleine stukjes vallen dan als „sjudden" (scheven) op de grond. Het 
verdere afval, dat bij het braken wordt verkregen, bestaat uit de minder 
krachtige vlasdelen van de „ierein" (het top of boveneinde) en staat 
bekend onder de naam „flaechsroech" of kortweg ,,roech". Dit heeft 
alleen bij hoge vlasprijzen enige handelswaarde. Wanneer het naar de 
inzichten van de braker de moeite loont, wordt het ook wel tot „hjidde" 
(hede, waarover straks meer) verwerkt. 

Bij het braken heeft men eigenlijk twee bewegingen, die door beide 
handen tgelijkertijd en in onderlinge samenwerking worden uitgevoerd. 
De rechterhand doet hierbij de „klapper" (het bewegelijke deel van de 
braak) op- en neergaan, terwijl de linkerhand, al trekkende, het vlas 
onder die „klapper" doorhaalt. Door deze twee bewegingen wordt eerst 
de „ierein" van het vlas geheel bewerkt tussen de „rechters" van klap-
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per en braak. („Rechters" zijn hier als het ware met ijzer beslagen 
houten messen, waarvan de braak er 3 en de klapper 2 heeft). Is de 
„ierein" enkele malen onder de klapper doorgegaan, dan volgt voor de 
„wrotein" een dergelijke behandeling. Zijn beide einden aldus bewerkt, 
dan wordt het „hânfol" vlas enigszins opgedraaid en aan een haak 
bij de braak opgehangen. Nu volgt een tweede „hânfol" en dit gaat zo 
door tot de gehele schoof gebraakt is. Deze schoof wordt daarna (aan 
, hânfollen ' alzo samengevoegd) al draaiende dubbel gevouwen en in 
de korf, waarop ze eerst heeft gelegen, gestopt, of op een andere plaats 
geborgen, maar meest met „sjudden" toegedekt, al weer om de vochtige 
lucht te weren. 

Braken is meest het werk van de donkere morgen en des avonds als 
de duisternis begint te vallen, omdat het eigenlijk slechts een vóór
bewerking is. Op het meer lichtere deel van de dag komt de meer 
nauwkeurige arbeid aan de beurt, t.w.: „it slypjen" (het slijpen). Dit 
geschiedt met het tweede werktuig de „slypbraek" of kortweg de „slyp", 
die op ons plaatje naast de houten braak staat, en daarmede veel over
eenkomst vertoont. De „rechters" (messen) staan bij de „slyp" echter 
veel dichter bij elkaar en zijn geheel van ijzer. Bij het slijpen wordt in 
eerste instantie ongeveer gelijk gewerkt als bij het braken, d.w.z. terwijl 
de klapper op- en neergaat, wordt al trekkende het vlas er onder door 
gehaald. In het volgende stad'um wordt de klapper ongeveer op één 
hoogte gehouden, en zo wordt dan het vlas er onder door getrokken. 
Deze beweging gelijkt enigszins op slijpen en daar zal de naam dan 
ook wel vandaan ziin gekomen. Bij het slijpen komen opnieuw scheven 
(sjudden) los, en eveneens afval, dal hier „hjidde" (hede, snuit) ge
noemd wordt, en dat vn'jwat meer opbrengt dan het vrij waardeloze 
„braekroech" 

Zitten bij het slijpen, tengevolge van het hangen blijvende afval, de 
einden soms te veel inelkaar, dan slaat men die wel in de „spikerhikkel" 
of kortweg „hikkel" (hekel, van spijkers in een plankje) die we op 
ons plaatje op de llnkcrï-standerpaal van de „sîyp" zien. Laat men het 
vlas over de hekel gaan, dan blijft hierin opnieuw afval achter, dat ook 
de naam „hjidde" draagt, maar meer speciaal „tophjidde" heet, ter 
onderscheiding van die, welke in eerste instantie ontstond, en „slyp-
hjidde" meer nauwkeurig wordt genoemd. 

Na het slijpen begint het zwingelen, hiervoor is nodig: eerstens een 
plank, die iets overhelt, maar overigens rechtop in de grond staat, of, 
om verplaatsbaar te zijn, ook wel aan een stevig eind boomstam is 
verbonden; deze plank is zo hoog, dat de braker bij het zwingelen 
er rechtop bij kan staan. Verder een zwingelbord bestaande uit een dun 
cirkelvormig stuk beukenhout (deze houtsoort, omdat het niet mag 
splinteren) van ongeveer 25 cM. in middellijn, waaraan een stevig 
handvat van 10 à 15 cM. lengte is bevestigd. Bij het zwingelen hangt 
de braker 2 of 3 „hânfollen" vlas tegelijk over het boveneinde van de 
plank en houdt die met de linkerhand vast, terwijl hij met het zwingel
bord, dat hij in de rechterhand heeft, opnieuw rake klappen aan het vlas 
uitdeelt. Hebben beide einden hun „rantsoen" gekregen, dan volgt nog 
als slot de behandeling met het „ribbelmês". Bij deze bewerking heeft de 
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arbeider een zwaar stuk leer, stevig vastgebonden, over de voorzijde 
van zijn linkerdijbeen gespannen. Op dit leer worden weer twee of drie 
handenvol vlas tegelijk gelegd en met het mes van het laatste ..onheil" 
gezuiverd. 

Hiermede is het schoonmaken zo goed als afgelopen, en wordt het 
vlas samengevoegd tot „boskjes" (bosjes) die ieder ongeveer J4 deel 
van een „bundel" wegen. Om ieder bosje komt, zó na aan het wortel-
einde als het niet ontglippen van vezels toelaat, een band van geschoond 
vlas, en deze wordt er om gesjord, zó strak als een ongeoefende het niet 
zou vermogen. Des Zaterdagsmiddags heeft, zo niet geheel, dan toch de 
laatste afweging in bundels plaats. Een bundel weegt „seis poun en twa 
ûns (zes pond en twee ons) waarbij onder „poun" een oud pond, dus 
Y2 K.G. wordt verstaan. Uitgedrukt in cijfers van het metriek stelsel is 
een bundel dus 3.2 K.G. Om zo'n bundel komt opnieuw een band, minstens 
even stevig als om ieder „boskje". Deze bosjes worden zodanig samen
gevoegd, dat 4 een bundel vormen. Is er per slot van rekening nog iets 
te weing voor een bundel, dan wordt in het midden een stukje tussen
gevoegd. Verder zullen we hiervan niet vertellen, evenmin als we dat 
gedaan hebben met wat er gebeurt met het afval, dat door het „zwin
gelen" en „ribbelen" ontstaat. W e zouden dan niet alleen te veel af
dalen in de finesses van de techniek, maar tevens terechtkomen op een 
terrein, waar het egocentrisch element van de mens een rol speelt. Laten 
we liever nog vertellen, dat het afwegen in bundels met grote nauw
keurigheid dient te geschieden, omdat in de vlashandel deze usance 
geldt: wat het vlas te veel weegt, is men om niet kwijt, wat het te licht 
is, wordt gekort. 

Wanneer een oningewijde dit leest, dan legt hij het vrij zeker zonder 
verder nadenken ter zijde, maar de insider —< de ingewijde — die weet 
wat er achter dat werk steekt, die gaat, wanneer dat alles opnieuw 
voor zijn geest opdoemt, nog wat anders door zijn hoofd. En over dat 
„andere" willen we het in het volgende hoofdstuk hebben. 

IX. 

In het vorige hoofdstuk hebben wij beloofd nader op het vlasbraken 
terug te komen, welke belofte wij thans inlossen. 

Als in de late herfst ,,it útwurk" zijn beslag heeft gekr-egen of door 
ontijdige vorst is stopgezet, dan gaat de vaste arbeider van de boer op 
,,it bûthús" of „de tersk" los, terwijl de losse werkman, die in een 
zomer-halfjaar vaak meerdere „bazen" heeft gehad „syn fortún" meestal 
moet zoeken in het „braekhok" of, korter gezegd ,,it hok". Reeds' vele 
weken van te voren heeft zo'n losse arbeider zich zo mogelijk van vol
doende vlasbewerking verzekerd, meestal bij een werkgever met wie 
hij op de een of andere wijze „in relatie" staat. Heeft hij dat klaar ge
speeld, dan is hij dankbaar, ondanks het zware en het ongezonde van het 
werk op zich zelf, ondanks de schrale verdienste, welke er aan ver
bonden is. Hij is dankbaar, omdat hij dan in de komende winter althans 
geen honger behoeft te lijden, en bij een redelijke gezondheid van de 
moeilijke gang naar diakonie of armbestuur verschoond kan blijven. 
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Werkloosheid is toch synoniem met broodloosheid, en zo laat zich die 
„dankbaarheid" enigszins verklaren. 

Wij willen thans de kunstenaar volgen naar en van zijn atelier. Wij 
zeggen dit zonder de minste ironie of spot. Braken toch, vooral op de 
oude manier was een kunst, die slechts weinigen in perfectie verstonden, 
en dan nog zo, dat ieder het eigen stempel op zijn werk drukte. Geen 
boer, die een bundel uit zijn partij vlas trok, zou zich vergissen in de 
persoon, die het bewerkt had. Hier sprak dus de persoonlijkheid, het 
persoonlijk element, even sterk als in welke andere vorm van kunst ook. 

Maar keren wij tot deze kunstenaar terug. 
't Is nog duister als de nacht, al heet dan het wintermorgenuur reeds 

aangebroken, 't Zal vijf uur zijn of iets later. Dan is de morgenboterham 
het dikke stuk roggebrood, reeds met wat thee naar binnen gewerkt. 
W e zullen hier niet verder over uitweiden, wij weten dit nog van de 
cichoreigraver; de verdiensten zijn er echter niet beter op geworden 
en mitsdien de boterham al evenmin. 

Met zijn vierkant lantaarntje — 10 bij 10 bij 25 cm. ongeveer ~-
waaruit een vetkaars enig schijnsel werpt, net genoeg om de weg te 
vinden, zoekt hij zijn werkplaats op, waarvan onze illustratie er ver
schillende in meerdere typen te zien geeft. Vaak is het een enkel met 

riet of stroo gedekt „afdak" dat tegen het woonhuis is aangebouwd, 
een enkele maal ook een op zich zelf staand hok, dat dan als een pa
triciërswoning bij een volksbuurt afsteekt. 

In het hok gekomen wordt de lantaarn opgehangen. De deur komt 
op een kier, waarbij een balsteen of iets dergelijks tussen drempel en 
deur wordt gelegd. Deze laatste wordt verder boven nog met een touw 
stevig vastgebonden; dan staat ze open en toch onbeweeglijk. De deur 
van het hok open, is evenals een fabrieksschoorsteen die rookt, het 
zekere bewijs dat de „fabriek" werkt. En net zo goed als de rook een 
uitweg vraagt om te ontsnappen, zo ook moet aan de massa's stof, door 
het braken veroorzaakt, gelegenheid worden gelaten, om, althans ge
deeltelijk te kunnen ontkomen. 

Eerst komt het beuken aan de beurt, zoals we in het vorige hoofd
stuk reeds zeiden. Een bepaald aantal slagen is niet voorgeschreven, 
maar wel kan men als zeker aannemen, dat hoe meer slagen de eerste 
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schoof krijgt, hoe minder graden de thermometer wijst. De man wil 
zich eerst „waerm slaen", want tot flinke warmte zal het in de eigen 
woning bij strenge vorst in het vroege morgenuur niet komen. Bij het 
verdere werk komt die warmte echter spoedig, vooral wanneer het 
vlas ,,taei" is, d.w.z. „net oanrotte" of m.a.w. dat het rotingsproces niet 
lang geduurd heeft. En bepaald moeilijk wordt het werk, wanneer het 
vlas „nitich" is, d.w.z, dat enkele scheven (sjudden) zo vast aan de 
vezel zitten, dat ze daarvan met braak en slijp en zwingelbord niet te 
verwijderen zijn, zelfs soms met het mes niet eens, of althans uiterst 
moeilijk. 

Zó leeft de man bijna de gehele dag en de ene dag na de andere met 
zijn moeizaam werk in het hok bij zijn beestje. Dat beestje was eerst 
meestal het schaap, later meer de geit (de koe der armen). Het schaap 
had o.a. voor, dat het wol leverde, terwijl hare lammeren veel duurder 
waren dan die van de geit. Deze laatste was echter minder kieskeurig 
in haar voedsel, gaf veel meer melk, welke melk gekookt kon worden 
en dus voor brij geschikt, wat met schaapmelk niet ging. Verder was 
de geit niet onderhevig aan „pokken", een ziekte, die vooral de „hok-
skiep" (schapen, die in een hok verblijf hielden) vaak decimeerde. Op 
onze vorige illustratie hebben we reeds de overgangsvorm, waar we 
schaap en geit naast elkaar zien staan, maar thans heeft de geit vrij 
algemeen het pleit gewonnen. 

Of de man dan zo'n hele dag nooit in huis komt? Och, dat gaat met 
thee- en koffietijd zo'n gangetje, 't Is een hele „operatie" om aan tafel 
te verschijnen, want hij zit van onder tot boven onder stof en „sjudden". 
En daarom zegt hij vaak: „och breng het mij maar in het hok". Zijn 
werktijd wordt er nog iets langer door en zijn schrale verdienste een 
schijntje groter. 

Etenstijd, ja, dan komt hij natuurlijk wel aan tafel. W a t de kok 
schaft? Ook dat hebben we reeds bij de cichoreigraver verteld; en dit 
is er in de winter niet beter op geworden. Hoe zal dat ook anders 
van een maximumloon van misschien ƒ 5..— per week, maar vaak, heel 
vaak, vrij wat minder. Hoe zal dat anders, als er ook nog enige kinderen 
zijn, en een groot gezin is meer regel dan uitzondering. 

De man krijgt gewoonlijk zijn maag wel vol, zeer zeker, daar zorgt 
moeder de vrouw wel voor. Hij moet immers de gehele dag zwaar 
werken, en daarom gaat hij voor. En zij zelf? Als ze vreest niet genoeg 
te kunnen opdissen, dan zal ze de schijn aannemen niet veel honger 
te hebben, want haar kinderen zijn er immers ook nog. En ook deze 
zullen, als ze het iets klaar kan spelen, genoeg hebben, al mogen ze 
dan onderling ook ruzie krijgen over de verdeling van wat er aan korst-
jes uit de pot valt. Wij zullen dit de kleine zielen niet kwalijk nemen, 
omdat de stumperds nog weinig benul van broederliefde hebben, en 
nog veel minder weten, wat moederliefde in haar hoogste betekenis 
zeggen wil. 

Er wordt weleens naar een kleine uitbreiding van inkomsten ge
streefd — alle bytsjes helpe. — Dan verschijnt er een tweede „beuker" 
op het toneel, maar niet van hout, doch van vlees en bloed. Wij hebben 
ze gekend, die als kleine jongens van 10 jaar en jonger nog (leerplicht 
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was onbekend) 's winters in het braakhok moesten. Omdat ze nog te 
klein waren om de „klapper" te hanteren, die voor hen te hoog zat, 
werd de braak een stuk in de grond ingegraven. Van eigenlijk braken 
is dan geen sprake, het heet dan vóórbraken. Elke winter keerden ze in 
het braakhok terug en hun leven (als we het tenminste ,,leven" mogen 
noemen) eindigde menigmaal in... het armhuis, en dat was niet „Het 
huis voor ouden van dagen" uit de tegenwoordige tijd. 

Wie thans, als werknemer, in een boze bui of jeugdige overmoed — 
niet tevreden met wat het lot hem biedt -—• beweert dat de verdwaasde 
wereld van nu maar eens onderstboven moet worden gekeerd, omdat 
ze toch niet slechter kan, dan ze is, die weet niet wat hij zegt! 

Of er dan geen enkel lichtpuntje is aan de zwarte hemel van het oude 
brakersleven? Ja, toch schijnt er een enkele ster, nauwelijks met het 
blote oog merkbaar. Haar licht straalt alleen des Zaterdags. Des Zater-
dagsmorgens houdt het braken op. Na het eten wordt het laatste vlas 
in bundels afgewogen en in een baal gestopt. Dan wordt het hok nog 
wat gereinigd, de spinnewebben tegen de grond geslagen, de venster
ruiten enigermate van het overvloedige stof bevrijd, zodat men de 
buitenlucht v/eer zien kan. en de vloer geveegd, 't ïs dan nog wel niet 
de salon van een welgedaan heer, maar het lijkt toch wat voor de 
Zondag. 

Een zak sjudden gaat mee op de rug naar huis. 't Is een surrogaat 
voor turf. Ze hebben dan de Zondag brandstof in de brander op de 
haard of, als we met een meer „gefortuneerd" persoon hebben te doen, 
ook voor de „potsjekachel". 's Middags heeft de werkman-braker zich 
„forstrûpt (verkleed). Dan wordt het geschoonde vlas uit het hok ge
haald, en gaat het met de baal vlas op de schouder of op de kruiwagen 
naar de boer. Op de zolder komt het vlas van alle brakers aan een 
„klampe". En daarna vergadert het gezelschap brakers op de „bûthús-
bank" waar de uitbetaling plaats heeft. Daar zit het gezelschap soms 
nog een poos te praten en te „dampen" want hier kan gerookt worden. 
In het hok is, met het oog op brandgevaar, de „koarte piip" meer op 
haar plaats. Vaak zit de boer een poosje mee in de kring en hoort met 
een zeker welbehagen de verschillende gesprekken aan, waarbij niet 
zelden het „brakerslatijn" domineert. 

Met het geld in de zak gaat de reis naar het dorp. Hebben de kinderen 
niet de tijd om boodschappen voor moeder te doen, dan neemt de man 
ze mee uit de dorpswinkel. Maar zijn voornaamste werk in het dorp •— 
bij welke arbeid hij het lijdend voorwerp wordt — is scheren. Een
maal per week .—• vaker zou verkwisting zijn --' moeten er drie centen 
afgezonderd worden voor het baardschrabben. Het „botsen" (halve 
stuiver) uit de tijd van Halbertsma's „De skearwinkel van Joutebaes", 
dat nog geruime tijd daarna als standaardloon voor scheren gold, is zijn 
reis naar het plattelandsdubbeltje van tegenwoordig reeds begonnen. 

Is het scheren 'afgelopen, dan nog eventjes „oanstekke" in „De swiete 
fal-yn". De keel is schor van een hele week vlasstof en moet even door
gespoeld worden. „In gleske kleare mei sûker" heet ook daarvoor een uit
stekende remedie, W i e de toestanden en de politiek van die tijd eniger
mate kent, weet dat het „Heemskerkje" vaak gevolgd werd door een 
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„Schaepmannetje" (beide geoorloofd) en of daar soms nog niet een 
derde bij kwam — al of niet geoorloofd - - zouden we niet durven be
weren. Maar wie zal het hun kwalijk nemen, 't Is hun enige versnape
ring en het is zo weergase lekker!? Daarbij zijn het maar kleine 
glaasjes, vijf centen kost de inhoud en het alcoholgehalte vrij zeker niet 
hoog. Verder moeten we niet vergeten, dat het betaald wordt van de 
„hjidde-sinten"; het braakloon komt aan moeder de vrouw voor de huis
houding, maar de „hjidde-sinten" zijn des brakers eigen onvervreemd
baar kapitaal. Dan nog willen we alles gaarne bezien in het licht van 
die tijd, en beoordelen naar de zeden en gewoonten van toen. 

Thuisgekomen overhandigt hij met de winkelwaren het restant van 
het brakersloon aan vrouwlief, die al evenmin haar man het ten kwade 
zal aanrekenen, als hij ,,nei drank rukt" en liever zijn week van harde 
arbeid voor haar en haar kinderen extra beloont met in skearders-
tútsje. 
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STERKE DRANK. 

Ieder tijdperk en iedere streek heeft zijn eigenaardige volksgewoon
ten en -gebruiken, die, als al het ondermaanse, hun opkomst, bloei en 
verval doormaken, om eindelijk, na één of meerdere geslachten weer te 
verdwijnen of tot 'rudimentaire begrippen in te krimpen en plaats te 
maken voor andere, waaraan te eniger tijd een zelfde lot beschoren zal 
zijn. Slechts heel enkele weten de wisselende tijdgeest te weerstaan. 

Die gewoonten en gebruiken laten ons niet altijd de zonnige zijde van 
het leven zien, schier altijd staan daarnaast andere, die donkere scha
duwen blijven aftekenen op de weg, die de mensheid volgt. Zo eentje 
uit de tijd, welke wij in dit boek steeds behandelen, willen we thans naar 
voren brengen. Wij bedoelen hierbij het gebruik van sterke drank. 

Reeds kort na de geboorte kwam iedere nieuwe wereldburger of 
-burgeres onder de adem van sterke drank, en werd zijne of hare ver
schijning op het wereldtoneel beklonken en bedronken Niet 
alleen dat op de traditionele „Kreambisite" de „brandewynskop mei 
boerejonges" geregeld bij de vrouwenschaar rondging, neen, ook de 
jeugd werd bij zulke gelegenbeden reeds met dat „benijdenswaardige" 
goedje in kennis gebracht. Alleen de kleinste dreumessen, die mochten 
komen te „popkebisjen" kregen een „sûkerbak" (beschuit met suiker) 
maar al op zeer jeugdige leeftijd werd men waardig gekeurd, ook van 
de „boerejonges" te genieten. Daar was zelfs iets groots in gelegen. 
De kinderen zagen alleen „het groot" er in, maar de ouders helaas niet 
het bedenkelijke. Van een „kreamheinster" (baker) van de oude stem
pel, waaronder er verscheidene waren, wie bij het zien van een welge
dane brandewijnskop ,,it wetter om 'e tosken roun" (het water om de 
tanden liep) behoefde men zich niet te verwonderen, dat die in haar 
welgemeende goedmoedigheid menig jong en even onwetend moedertje 
de brandewijn als een kostelijke remedie om weer op verhaal te komen 
wist aan te praten niet altijd zonder de nevenbedoelingen om zelf 
ook wat deelachtig te worden. 

Kwamen er, bij welke gelegenheid anders ook, voor een dag gasten, 
dan was dat eerst koffie en dan „in slok" om de eetlust op te wekken. 
Na de eten theedrinken en vervolgens weer aan de drank. In het tijd
perk, waarvan we schrijven, was hier reeds in zoverre verbetering inge
treden, dat niet meer uit één glas •— de familieromer —- werd gedron
ken, wanneer het gezelschap gemengd was. De vrouwen kregen dan ook 
niet meer de sterke kost van de mannen maar gewoonlijk „in froulju's-
slokje". Ook overigens, wanneer het een visite van enige betekenis 
betrof, stond de familieromer niet meer in het aanzien, dat hij bij var-
kensslachten en dergelijke festiviteiten nog lange tijd wist te handhaven. 
We l bleef voor de mannen ,,de kost" dezelfde, t.w. jenever of brande
wijn onder verschillende benamingen als: „kleare", „klearebare", 
„skjinne", „skjinne mei sûker" of te wel een „bittertsje". 
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Ja, bitter heeft een tijdlang de mode beheerst, bitter in allerhande 
smaken en tinten. 

Wij herinneren ons deswege een niet onaardig geval. In het kleine 
dorp stond eens een dominé, wiens schoonvader apotheker was. Deze 
laatste maakte de bitter zelf en dominé was een van zijn klanten. Toen 
dominé's buurman, de kerkvoogd, eens een avond kwam koffiedrinken, 
geraakte deze zo onder de bekoring van de bewuste bitter, dat hij naar 
naam en herkomst informeerde. Deze werden hem gezegd en dominé 
nam op zich een half flesje voor zijn buurman te bestellen. Deze tweede 
bestelling in korte tijd was zijn vrouws zuster, die nog bij zijn schoon
vader inwoonde blijkbaar al te bar. Zij wist dat haar zwager een klein 
tractement had en de kinderen elkaar nog al vlug opvolgden (ook al een 
eigenschap van die tijd). Ze plakte op de hals van het flesje een ulevels
papiertje met dit rijmpje: 

Mijn man drinkt veel en geen gewin, 
Dat maakt een droevig huisgezin. 

Maar 't was niet alleen bij hoogtijden, dat de fles op de tafel kwam, 
neen, wanneer men maar bezoek kreeg, dat in huis werd genodigd, en 
de thee was op en de koffie nog niet klaar, dan verscheen al weer de 
fles. Men moest immers toch wát aanbieden, dat gebood nu eenmaal âe 
wellevendheid ,dt fatsoen". En dan was drank zo gemakkelijk, altijd 
voor het gebruik gereed. En zo'n heilzaam remedie bij alles en nog wat, 
een panacee tegen haast alle kwalen, buikloop incluis, maar dan ,,moast 
'er pypkeniel (pijpkaneel) yn". ja, men hoorde zelfs van zijden, waar
van men dat niet zou verwachten, dat het wel goed was om een paar 
maal per jaar zo dronken te zijn, dat de hele boel er uit vloog. Dat was 
voor het lichaam net zo goed als voor het huis ,,it maitiidshúshimmeljen 
en it hjersthimmeljen" (de schoonmaak). 

Er waren op de boerderij nog veel meer ongezochte gelegenheden, die 
aanleiding gaven om naar de fles te grijpen. De traditie bracht mee, en 
wee degene, die zich daaraan wilde onttrekken, dat, wanneer er maar 
iets van betekenis werd afgeleverd, 't zij wat voor gewas het ook mocht 
zijn, dan moest ,,de swarte man" voor de dag komen. Voor buiten
gewone gelegenheden gold hetzelfde. 

De hooi- en graanoogst gaf zelfs aanleiding tot vaak dagelijks ge
bruik. Dat was toch zulk warm werk en jenever zo'n puik middel om ,,it 
swit yn to druyen". 

Zaterdagsavonds, als het loon werd uitbetaald, gaven vele werkgevers 
een ,.romerfol" als toegift en niets werd gewoonlijk dankbaarder aan
vaard. Wij hebben het meermalen bijgewoond, dat een eerbiedwaardige 
huisvader dan ook aan zijn jongens de vraag deed: ,,jimme ek in lytske, 
jonges?" Deze vraag werd natuurlijk bevestigend beantwoord. En de 
boer gaf kleur aan zijn houding door de bewering: ,,ik sil it jimme jong 
leare, dan kinne jimme it âld". Hoe goed de man het ook bedoelde, en 
welk een streng heerser hij over zijn eigen persoon was, het is onge
twijfeld meer geluk dan wijsheid geweest, dat zijn jongens de sterke 
drank de baas zijn gebleven. 

Menig handwerksman is, we mogen wel zeggen het slachtoffer ge
worden van die walgelijke gewoonte. Als de timmerman b.v. of zijn 
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knecht een karweitje had gedaan, en hij kwam 's avonds aankondigen 
dat hij „de put 'er út hie" dan „in romerfol" natuurlijk. Dit gebeurde 
niet bij één, maar bij allen, en daarin bleek het gevaar te liggen. W e 
hebben het al zo vaak gezegd, en dit geldt niet alleen voor sterke drank: 
geregeld gebruik leidt tot gewoonte, gewoonte tot behoefte met misbruik 
als rampzalig slot. 

's Vrijdags •— de boerezondag wegens zijn reis naar de Leeuwarder 
markt .— stond de zaak al weer in hetzelfde teken. De boer reed ge
woonlijk met eigen rijtuig op „riemen" en niet op „veren" vanwege de 
meerdere belasting. Van uit het N . W . der provincie waren het vooral 
de herbergen van Bouwe Liebe (de wed. Oosterhof) en van De Roos, 
beide bij de voormalige Vrouwenpoort, die zich zo'n dag in de belang
stelling der boeren mochten verheugen. De terreinen bij die gebouwen 
stonden zo'n dag vol rijtuigen: „kapweinen" of anders gezegd „fordekte 
weinen", „kapsjeazen" en „iepen sjeazen" of te wel „skuitsje-sjeazen" 
en „kromsidige sjeazen". Nadat zo'n dag de zaken waren afgedaan en 
de een meer, de ander minder „van de been had geslagen" werd de 
terugreis aanvaard. Op de Marsumerstraatweg, de terugweg naar Fries-
lands N . W . hoek, ging het dan vaak tegen elkaar op een harddraven 
(dit zat de boeren van toen in het bloed) dat het een aard had. En om 
geen verkeerde voorstellingen te wekken, willen we er gaarne bij zeg
gen, dat allen nog wel zo goed bij hun „süpenstút" waren, dat ongeluk
ken niet voorkwamen. Beetgumermolen was de algemene pleisterplaats. 
Drie herbergen ontvingen de marktgangers met open deuren, de 
deuren der respectieve doorreden. Het vrouwelijk deel bleef ge
woonlijk in de wagens zitten en kreeg daar wat het begeerde, terwijl 
de mannen in de gelagkamer het drukke gesprek voortzetten, onder het 
genot van we behoeven zeker niet te zeggen van wat. Dat pleis
teren was om zijn langdraderigheid niet altijd bevorderlijk aan de 
echtelijke harmonie. 

Nu moet men hieruit alweer niet afleiden, dat allen te lange leste in 
kennelijke staat thuiskwamen, al ontkwamen allen evenmin aan die 
„staat". Maar een „praetslokje" of een „rabbelroeske" had toch zeker 
wel het grote merendeel. Dat zo'n veelvuldig gebruik tot een dagelijks 
gebruik werd en vaak tot jammerlijk misbruik leidde is waarlijk geen 
wonder. 

En wanneer we dan horen van een arbeider, die de opmerking maakt 
tegen zijn boer, die zich op het punt van drinken al zeer ,.verdienstelijk" 
had gemaakt, „nou boer, hwat jo hawn ha, dêr kin ek wol in trijemester 
yn lavearje", en de boer hierop glimlachend antwoordt: „hou, hou. sa 
slim is 't net, dat bâldt mei in boereboatsje op" dan betekent dit alleen 
meer dan iedere andere beschrijving. En als daar een jongen is, die door 
zijn kameraad onder handen wordt genomen, en zich loswringende, 
komt met het dreigement: „pas op jonkje, as 't my wer oankomste, dan sil 
ik dy ús heit ris oansjasse as er dronken is" dan moeten die twee beelden 
misschien naar het rijk der anecdoten worden verwezen, dat ze als 
zodanig konden ontstaan tekent toch wel het schrikbeeld van de sterke 
drank in zwarte kleuren. 

Op dit punt zijn wij in deze streken gelukkig veel, heel veel zelfs 
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vooruitgegaan. Wij zijn niet blind voor de hoge, de schandelijk hoge 
cijfers, welke thans nog het alcoholgebruik in ons land te zien geeft, 
cijfers die een aanfluiting zijn van crisis en malaise, maar wij blijven 
dankbaar, dat althans in het N . W . der provincie het drankgebruik enorm 
is afgenomen, afgenomen niet onder wettelijke dwang, maar uit inner
lijke overtuiging. 

Niet alleen onder de boeren stonden de zaken zo, als we ze hier 
getekend hebben, neen, in alle lagen der maatschappij was het hetzelfde. 
Wie uit onze litteratuur de geschiedenis van een onzer scholen leest 
of de dissertatie van een onzer theologen opslaat, zal zien, dat ook 
schoolmeesters en predikanten evenmin aan de slagen van die gesel 
ontkwamen. 

Laten die tijden ons tot een waarschuwing zijn en tot een lering 
tevens, vooral nu, nu de woeste golven der malaise tegen de grond
vesten der maatschappij' beuken. Moed drinkt men niet uit — en leed 
verdrinkt men niet in de jeneverfles. 

En laten wij bedenken, dat het oneindig veel moeilijker gaat inge
kankerde misbruiken uit te roeien, dan het eerste gebruik te weigeren. 
En dat hoog boven de macht van de wettelijke dwang, die zo vaak tot 
verzet prikkelt, troont de innerlijke kracht ener heilige overtuiging. 

Dêr 't in wil is, is in wei; 
Sa bringt de wil ek wille mei; 
Mar jeij' w' oars neat as wille nei, 
Dan wurde èn wil èn wille wei. 
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G R A A N B O U W . 

De geschiedenis herhaalt zich. 
Deze uitdrukking is al zo vaak herhaald, dat ze in zich zelf reeds 

een zeker bewijs voor haar juistheid draagt. De mode zou voor de 
stelling ook heel wat waardevol bewijsmateriaal kunnen leveren, maar 
dat gebied is voor ons verboden viswater. Op eigen terrein — dat van 
de landbouw •—' is echter ook stof te over. Daar heeft men b.v. de 
graanbouw, vroeger op de grote landbouwbedrijven de dominerende 
cultuur. Langzaam aan is dat door de tijden heen veranderd, en aan 
de Mond der Oude Middelzee dreigden voor enkele jaren de laatste 
velden gerst en tarwe ten offer te vallen aan de mussen, die deswege 
„vogelvrij" werden verklaard en op wier boosaardige koppen zelfs een 
premie werd gesteld. 

En nu? De geschiedenis herhaalt zich: de graanbouw komt opnieuw 
in ere en krijgt weer hoe langer hoe meer betekenis. 

Van deze kant bezien past zelfs een korte beschrijving van de teelt 
eigenlijk niet in onze cyclus, ware het niet, dat de cultuur in sommige 
opzichten belangrijke wijzigingen had ondergaan. 

In de eerste plaats al de variëteiten. Zo is b.v. van de oude land-
rassen de tarwe via prolific en dikkop, de haver via probsteier naar de 
nieuwere soorten overgegaan. 

Ook in de wijze van zaaien is een belangrijke verandering gekomen. 
Eertijds werden de wintergranen, nadat het land op „siedfuorge" (zaad
voor) was geploegd, na enig vóóreggen, of soms ook wel direct over 
de ruwe zaadvoor, breedwerpig uitgezaaid. Omdat zaaiviool en zaai-
machine nog onbekend waren, werden ook de zomergranen gewoonlijk 
op dezelfde wijze aan de aarde toevertrouwd. Bij haver, die zich in het 
algemeen door enkel eggen moeilijk liet „bestoppen" is, als voorloper 
van machinaal zaaien, de ,,houk" of „houwer" gekomen waardoor 
rijenteelt mogelijk werd. 

Hiermede bereikte men een tweeledig doel: eerstens werd de haver 
op deze wijze „goed bistoppe" (goed met aarde bedekt) en in de 
tweede plaats kon er beter gewied worden, met als extra-voordeeltje 
dat men minder zaaizaad nodig had. Ook de andere zomergranen wer
den vaak zo gezaaid, alsmede de erwten en bonen, al heeft voor deze 
laatste de pootstok zich nog tot heden weten te handhaven. 

Het strooien der granen enz. in de door de houwer gemaakte rijen, 
geschiedde meest uit de hand, maar ook wel met een zaaihoorn of iets 
dergelijks. Ook werd in onze jonge jaren de ontsmetting der zaaigranen 
tegen „brand" reeds ter hand genomen. Deze bepaalde zich echter 
soms alleen maar bij de wintertarwe. Omdat in die dagen de moderne 
ontsmettingsmiddelen nog niet bekend waren, gebeurde zulks met kalk, 
en meestal in de „groep" van de koestal. Het vee liep dan nog in de 
weide, zodat zulks zonder bezwaar ging. Het zaaigraan werd daarbij 
in de groep gestort, met kalk bestrooid en bevochtigd en daarna om-
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geschept. Dit omscheppen gebeurde op geregelde tijden, maar het 
proces behoefde niet zo heel lang te duren, doch, bij regenachtig weer, 
werd die tijd noodgedwongen wel eens al te lang. Het zaad begon dan 
te kiemen en dit kon kritieke gevolgen hebben. 

Het ging met deze manier van ontsmetten soms misschien wel eens 
een gangetje of ze was nog al erg feilbaar, althans we herinneren ons 
nog het volgende geval uif het eerste schooljaar bij de „nieuwe meester". 
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1, „Harje". 

Uitgelokt door het mooie weer, waren we met z'n drieën het veld 
ingegaan te paardjespelen, met het prachtige leidsel van touw, waar
aan om beurten een stuk pijpesteel en een kleurrijk lapje waren geregen. 
Bezweet en vermoeid kwamen we bij een tarweveld aan, ergens midden 
in de wereld. Daar zagen we heel vreemde dingen: brandaren. Onze 
onderzoekingsgeest wilde daar meer van weten. W e plukten er enkele 
af en kwamen tot de ontdekking, dat ze „tige ôf f erven" (sterk afgaven). 
Daar kwam een onzer op het lumineuze idee om er onze gezichten 
mede op te schilderen. Dat ging met die bezwete hoofden wat goed, 
maar het duurde, al hadden we „verfstof" in overvloed, uit de aard der 
zaak een hele poos eer alle drie tronie's een respectabel negerachtig 
voorkomen hadden, Toen we gereed waren ging het weer paardje-
spelende op school los, eerst snel, maar toen we de school weer in zicht 
kregen, meer schoorvoetend, omdat wij geen kinderen meer zagen. 
Het moest dus reeds „skoal-yn" (schooltijd) wezen. Hoe lang? Ja, daar 
konden wij geen berekening over maken. Horloges bezaten we niet, 
en we hadden ons geheel aan de „kunst" overgegeven. Eindelijk hadden 
we de nodige moed verzameld om de schooldeur open te doen, niet be
nieuwd naar .— doch wel beangst voor wat er over onze zwarte hoof
den zou losbreken. Toen meester op dat uur (het was geen „skoal-yn" 
meer, maar bijna „skoal-út") de drie nikkers voor zich zag verschijnen 
had hij misschien grote neiging om erg boos te worden, maar waar
schijnlijk nog groter neiging om te proesten van lachen, en de resultante 
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van dit parallelogram van krachten was diepe ernst, hetgeen mees
ter misschien wel het allernodigst had. Meester met al zijn gestrengheid 
had een goed hart en hij was er de man niet naar om in onze euveldaden 
ondeugd te zien; veeleer was hij getroffen door onze originaliteit. 

Uit dit simpele voorbeeld kan men opmaken hoe een tarweveld er in 
die dagen soms uitzag. Nu mag men uit dit enkele geval niet de con-

2, „Siehtsje". 

clusie trekken dat alle tarweveîden een dergelijke aanblik boden, maar 
we gevoelen er toch wel uit, dat er hier en daar nog heel wat aan een 
een rationele teelt mankeerde. 

Nu de maaimachine hoe langer hoe meer het graanmaaien met de 
„sichte" (sikkel, graanzeis) begint te verdringen, zullen we van dit 
laatste ook nog wel iets moeten vertellen. Waar echter het zichten, naar 
het zich laat aanzien, binnen afzienbare tijd nog niet geheel verdwenen 
zal zijn, menen we in hoofdzaak te kunnen volstaan met naar de hierbij 
gevoegde foto's te verwijzen. 

Op- de eerste foto-zien- w e twee arbeiders hun zichten „harjen" 
(haren = scherpen). Hierbij wordt de snede van de „sichte" zeer dun 
en zodoende scherp „geslagen" met de „bek" van de „harhammer" op 
de kop van het in de grond geslagen „harspit". Het aldus bewerkte 
deel van de ,sichte" heet „harpaed", dat enige overeenkomst vertoont 
met de „faes" (schuin afgeslepen kant) van een beitel. 
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De tweede foto geeft ons het eigenlijke „sichtsjen" te zien. Eerst 
worden hierbij over de gehele breedte van het zwad een smalle strook 
halmen met de „sichte" afgeslagen; „oanslaen" is hiervoor de technische 
term. Op de terugreis langs het zwad worden opnieuw halmen afge
slagen en heeft de vorming van de schoof plaats. Dit heet „ôfheljen'V 
Hierbij, meer nog dan bij het aanslaan, doet de „sichteheak" (een dunne 

3. „Bine". 

stok met aan het ene eind een overdwarse ijzeren haak) voor het bij
eenverzamelen der halmen, grote diensten, terwijl de rechtervoer van 
de zichter voor een behoorlijk vlakke onderkant van de schoof moet 
zorgen. Is de schoof klaar dan wordt zij met behulp van dezelfde drie-
eenheid „sichte", „sichteheak" en voet ter plaatse gedeponeerd waar 
men ze wenst, dat is bij land met smalle akkers liefst dwars over de 
voor, wat gemakkelijker binden bevordert. 

Dit binden zien we op de derde foto. Het werd vroeger bijna uit
sluitend door vrouwen in aangenomen werk gedaan tegen „in stûr" 
(een stuiver) „it foer" (zestig schoven). Al spoedig werd dit zes cen
ten en deze lijn heeft zich ontwikkeld tot een „kromme" die sterk de 
hoogte is ingegaan. 

De eerste kunst, welke bij het binden aangeleerd moet worden, is 
wel het leggen van de „knekkel" van de band, het „geheim" van het 
binden zouden we haast zeggen. 

Op de vierde foto zien we het „stûkjen" (in stuiken of hokken zet
ten). Voor de zomergranen was het gewone aantal schoven van een 
„stûke" twaalf, voor tarwe en de hier zeldzaam voorkomende rogge, 
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die meer neiging vertoonden om bij elkaar door te glijden, achttien of 
twintig, teneinde een steviger stand te bevorderen. 

Nu moeten we hierbij nog een opmerking maken en wel deze, .dat 
de hierbij gevoegde foto's niet iets uit onze kinderjaren zijn. Fotografiën 
van personen waren toen nog zeldzaam en niemand ging met een camera 
het veld in. 
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4. „Stukje". 

En wanneer we de zwaarte van het gewas op onze plaatjes zien, en 
we vertellen, dat „lytse Piter" (kleine Pieter) een bekwaam zichter uit 
onze jonge jaren, nooit ,,ûnder it heal moargen nei hûs gong" (daags 
een half morgen of 46 are zichtte) dan kan iedere boer uit een en ander 
wel afleiden, dat de graangewassen vroeger vrij wat schraler waren 
dan thans. Om van een gewas als onze plaatjes vertonen in één dag 
een half morgen te bewerken „dat soe sels in lytse Piter wol litte". 

Na nog een behoorlijke droog-periode aan „stûke" werden de granen 
in de schuren geborgen, of .— als deze vol waren .—• aan schelven bij 
huis geplaatst, en daar steevast tot de winter bewaard, om dan ver
werkt te worden. 

W a t er dan verder met de granen gebeurde willen we in enkele 
volgende hoofdstukken vertellen, 

II. 
Rôlje, rôlje, wetterweagen! 
Róije en brûs om 't âlde Grou. 
Myriaden foar ús eagen 
Fleagen, stauwen om ús Grou. 
Rôlje, rôlje ús foarby! 
Hurde Friezen bliuwe wy. 
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Zo zong eenmaal onze Friese bard uit het „Grouster Wetterlân' ' , 
Dr. Eeltsje. Het machtige mooie en prachtig poëtische er van zullen 
alleen zij gevoelen, die het „rôljen" van de „Grouster weagen" kennen 
in al zijn verscheidenheid, in al zijn veelkleurigheid en met al zijn 
impulsen. Van zulk rôljen weet de bouwboer van de hoge Friese klei 
echter niet en heeft hij ook nooit geweten. Wanneer hij in Dr. Eeltsje's 
tijd al zijn gehele dichtkunst aan het rôljen had moeten wijden, dan 
was er misschien in zijn minderwaardige poëtasterij hoogstens van te 
recht gekomen: 

Rôlje, rôlje, âlde rôlle, 
Rôlje oer ús terskhúsflier, 
Stout it dan soms al yn 't malle, 
Och, dat hindert ús gjin sier; 
W y bin' 't wurk en 't stouwen woun, 
En oars... prúste w' ús wer soun! 

De dorsrol toch heeft in het grootbedrijf van de oude Friese land
bouw op de eertijds veelbetekenende graanbouw evengoed zijn stempel 
gedrukt, als de „Grouster weagen" cachet hebben gegeven aan het 
„Grouster libben". 

De kleine voorganger van de grote dorsrol was de vlegel, een instru
ment, dat in zijn eigenlijke betekenis gewoonlijk de klappen uitdeelde, 
maar in overdrachtelijke, zin eerder het voorwerp was, dat de klappen 
in ontvangst had te nemen. Gaat men dit woord in zijn „houten" be
tekenis in het Fries vertalen, dan zal degene, die aan de oervorm 
hangt, er wellicht van maken: flaeije, flaeijel, fleijer of iets dergelijks, 
wat in deze streken een wanhoopspoging gelijkt, om de verwantschap 
tussen het Fries en het Nederlands aan te tonen. Hier zijn de evenge-
noemde woorden ôf nauwelijks ôf in het geheel niet bekend. De boer 
uit het N . W . van Friesland noemt de vlegel „kneppel". En de Bildt-
kers, die in weerwil van hun vele voortreffelijke eigenschappen, van 
hun omgangstaal een ratjetoe van Fries en Nederlands hebben gemaakt, 
lieten de Nederlandse vlegel schieten en aanvaardden de Friese knep
pel. Elders, en ook een heel enkele maal hier, zal men het woord 
„swingel" horen, maar men moet ver lopen eer men „fleijer" of iets 
dergelijks hoort. 

Deze kneppel was in zijn betrekkelijke eenvoud een merkwaardig 
instrument. In zijn oorspronkelijke vorm was het een lange, kromme 
stok uit één stuk. W e menen beluisterd te hebben, dat een enkel exem
plaar hiervan nog wel te vinden is in een uithoek van ons gewest. Uit 
deze ene kromme stok heeft zich de tweedelige vlegel ontwikkeld, die be
staat uit twee rechte stokken, t.w.: een lange dunne stok, de „hânstôk" 
(handstok) en een kortere, dikke, de eigenlijke „kneppel" die zijn naam 
ook aan het geheel geeft, op dezelfde manier als elders het woord 
„swingel" wordt gebruikt. De handstok mocht van allerhande hout
soorten zijn, liefst echter niet te zwaar, maar de kneppel eiste beslist 
beukenhout, omdat dit, hoe men er ook mee slaat, niet splintert. Om 
deze eigenschap werden het „swingelboerd" bij het braken, de „rech
ters" van de straks te behandelen dorsrol, evenals de kneppel van 
beukenhout vervaardigd, anders zouden bij het braken de vlasstengels 
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en bij het dorsen de graanhalmen aan het splinterende hout blijven 
hangen. 

Die twee, handstok en kneppel, werden aan elkaar verbonden door 
middel van een aalshuid. Deze verbinding werd mogelijk gemaakt door 
een gat in het boveneind dwars door de kneppel, en een „kap'ke" (kap) 
op de handstok dat eveneens een opening overliet. Dit „kapke" Was 

ôf vast aan de handstok verbonden ôf kon er op draaien. In het laatste 
geval was het meest van jong essenhout, dat zich voldoende buigen liet, 
en de eigenschap had heel glad te worden, - waardoor slijtage van de 
aalshuid tot een minimum beperkt bleef. Een inkeping rondom de hand
stok maakte draaiing en bevestiging van de kap mogelijk. De vaste kap 
was ook wel van hout, meer echter van ijzer, doch soms ook wel van 
,,bollepyst" (bullepees). In het laatste geval werd zij met riemen van 
„skriel" (gedroogde runderhuid) aan de handstok „bevestigd, (Hier 
zien wij weer autarkie in verband met eigen huisslachting). Vóór de 
aalshuid de beide delen kwam verbinden, werd die in de lengterichting 
in tweeën gevouwen. De aldus ontstane vouw werd rijkelijk met raap
olie gedrenkt, om de soepelheid en daardoor mede de duurzaamheid te 
verbeteren. Daarna kwam in het kopeind van de huid —• alweer in 
lengterichting •— een snede. Vervolgens werd met het staarteind vooruit 
de huid zo vaak als haar lengte het toeliet, beurtelings door het gat 
van de kneppel en de kap van de handstok gestoken, tot er nog zoveel 
lengte over bleef, om door het-gemaakte gat in het kopeind te steken 
en een „omstek" om de huid te leggen. Deze „omstek" hield het veel 
beter dan de allerbeste knoop. Die aalshuid had soms nog al wat te 
verduren, vooral bij leerlingen, wanneer die een handstok met een 
vaste kap hadden. Bij het dorsen toch komt dan de ene zijde van de 
eigenlijke kneppel op het stro en vervolgens de andere. Zodoende moet 
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bij elke slag de handstok een halve slag gedraaid worden. De gerouti
neerde dorser doet dit als het ware automatisch door onder het dorsen 
de handstok in zijn handen te laten draaien. Bij een leerling, wie derge
lijke automatische bewegingen nog vreemd zijn, begint gewoonlijk af 
en toe de draaijerij vast te* lopen, met alle rampzalige gevolgen van dien 
voor de arme aalshuid. 

Bij een draaiende kap kan men de handstok vast in de handen houden 
en regelt de kap de draaiing. Dat is dus gemakkelijk. En toch was 
hier de draaiende kap geen regel, maar uitzondering. Waarom? Wij 
voor ons veronderstellen dat hiermede de eer van de geroutineerde dor
ser gemoeid ging. De draaiende kap gaf je toch geen brevet van be
kwaamheid in de „hogere dorskunst" dat kon alleen de vaste kap doen. 

Wij hebben ons nog al uitvoerig met de kneppel bezig gehouden, 
omdat deze ettelijke eeuwen aaneen een grote rol bij het dorsen heeft 
gespeeld. In de kleine en middelgrote bedrijven is hij tot de komst van 
de moderne machine's het werktuig gebleven, waarmede het dorsen 
uitsluitend moest geschieden, omdat in de schuren van die bedrijven 
geen voldoende ruimte voor het dorsblok werd gevonden. Maar zelfs 
in het grootbedrij f, waar het dorsblok zijn intrede deed, bleef de kneppel 
even lang zijn bestaan handhaven, al werd hij daar ook van de eerste 
rang naar de tweede verdrongen. 

De „terskrôile" (dorsblok) eiste om haar krachten te tonen een ruim 
,,terskhús" (dorshuis) zoals alleen de schuren van het grootbedrijf haar 
konden bieden, en waarvan bijgaande illustratie een ,,gangbaar" beeld 
geeft. De ,,rôlle" zelf was een afgeknotte piramide, die al zeer weinig 
van de afgeknotte kegelvorm afweek. Men onderscheidde er in hoofd
zaak aan: de ribben of rechters, die in de lengterichting aan het houten 
geraamte stevig waren bevestigd, en de spil, die aan beide einden 
even buiten het geraamte uitstak, zodat de beide „wangen" (it great 
en lyts wang) daar om konden draaien. Verder waren nodig: ,,it tiksel" 
(disselboom) waaraan de paarden trokken, en de „liedstôk", die de 
dieren in het goede spoor moest houden, benevens een lat, waaraan 
de „skytsek" of„skytbak" — de naam afhankelijk van de stof, waaruit 
ze was vervaardigd .—- was opgehangen, en die dienst deed om de 
vaste uitwerpselen der trekdieren op te vangen. Al deze onderdelen 
waren door touw of ketting verbonden aan de rechtopstaande „stander-
peal" waarom het hele zaakje draaide en die zelf mee rondging. Hierbij 
willen we het voor dit ogenblik laten, om het eigenlijke dorsen in een 
volgend hoofdstuk te behandelen. W e besluiten thans met het bezingen 
van het tragisch uiteinde „fan ús âlde terskrôlle": 

Rôlle. rôlle, âlde rôlle, 
Dou hast nou it róljen dien, 
Dou waerdst fan dyn troan forballe, 
En 't is dy as follen gien: 
Earst bist fan dyn plak fordreaun, 
En doe ... yn in hoekje treaun. 

III. 
De volks- en kinderspelen zijn door alle tijden heen een meer of 
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minder getrouwe afspiegeling geweest van de aard van een volk en van 
de omstandigheden, waaronder het leefde. De eens zo geliefde „gânze-
brief" of „guozzebrief" (ganzenbord) het gezelschapsspel bij uitnemend
heid, waarmee oud en jong zich in de dagen, toen huiselijkheid nog de 
huiselijke kring sierde, vermaakte, is later, toen de reislust en de begeerte 
om andere streken te zien, opkwamen, op meer of minder ongelukkige 
wijze geparodieerd geworden in: „Reis door Friesland", „Reis door 
Nederland" enz. enz. tot de uithuizigheid aan al deze gezelschapsspelen 
een onverdiend onzalig uiteinde bezorgde. 

De merkwaardige evenknie van het ganzenbord was het „klok- en 
hamerspel". Een variatie op het hierin uitgewerkte thema werd het 
latere „Boerenschroomspel" met als hoofdman de Rijksontvanger, die 
na iedere noodlottige beschikking der dobbelstenen om meer belastingen 
vroeg, en als lijdende persoonlijkheden twee boeren, die nooit iets uit 
de algemene pot trokken, maar eeuwig belasting moesten betalen. Zo'n 
spel, waarin deze gedachten waren vastgelegd, kon niet uitgevonden 
worden en zou nooit inslaan in dagen van hoogconjuctuur voor de 
landbouwer. Het was dan ook het spiegelbeeld der levensomstandig
heden van de tijd, waarin het 't levenslicht aanschouwde, de malaise 
van de tachtiger jaren der vorige eeuw. De ene boer, Sijmen, die uit
gebeeld werd met een vork over de schouder, heeft het tot een wereld
vermaardheid gebracht, die nog nooit geheel is weggeteerd. Het onder
schrift van zijn conterfeitsel luidde: 

Ik arme Sijmen moet betalen, 
Kon ik hen met mijn vork onthalen. 

Zijn ambtsbroeder even vol- of even minderwaardig als hij, al naar 
men het nemen wil, heeft nooit de reputatie genoten van Sijmen, en is 
al lang prijs gegeven aan de vergetelheid, waaruit wij hem thans voor 
een wijle weer te voorschijn willen halen. Het was Barteî. 

Onder zijn portret, waarop hij gewapend met slaapmuts en dors
vlegel wordt voorqesteld, prijken deze woorden: 

Men laat mij dorsen, laat mij zweten, 
En 't wordt door and'ren opgegeten ! 

En zo brengt de dorsende Barteî ons waar we wezen wilden: we 
hebben immers in het vorige hoofdstuk beloofd iets van de ouderwetse 
manier van dorsen te vertellen. 

Wij willen hierbij het klein- en het grootbedrijf scheiden, want al 
moge het waar zijn, dat oudtijds de vlegel alleen het dorsen in zijn 
geheel beheerste, in de tijd, dien wij beschrijven - - onze jeugdjaren .—• 
was het dorsblok in de grote bedrijven reeds lang algemeen, terwijl 
om reeds vroeger genoemde redenen, in het kleinbedrijf de vlegel opper
machtig bleef. 

Het hoofddoel van het dorsen is om het zaad van het stro te schei
den. W a a r dit met de vlegel gebeurde, was daar bij granen maar één 
manier voor. Men spreidde twee rijen schoven dwars over de dors-
vloer, zó, dat de aren voor een deel over elkaar kwamen te liggen, en 
de „wrotten" (worteleinden) dus naar de buitenzijden gericht waren. 
Het aantal schoven hing van de gewoonte en ook wel van de grootte 
van de dorsvloer af. Op zijn minst was het al „in heal foer" (30 stuks) 
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of „trije stûke" (drie maal twaalf schoven) of zoveel meer als men ge-
geliefde. Dit was dan een „tersk". Naast dit in het Fries sprekende deel 
van het noordwesten der provincie gebruikelijke woord, hoorde men 
elders „spriedt", terwijl de Bildtkers het aanduiden met „spreed" welke 
beide laatste woorden in het nauwste verband staan met het Nederlandse 
„spreiden". W a s de tersk „oanlein" (aangelegd) dan sneed men met 
de „lossnijer" de banden van de schoven door. Vervolgens werden deze 
laatste opgeschud om een egaal strobed te krijgen, wat voor het dorsen 
met de vlegel een eerste vereiste was. Daarna kon het dorsen beginnen. 
Dit geschiedde door één, twee of drie man; een enkele maal ook 
door vier. 

Wanneer één man aan dit werk stond, dan was men vrij zeker te doen 
te hebben met een kleine keuterboer, die zijn werk alleen deed en nog 
geen jongens had, die hem behulpzaam konden zijn. Dit alleen-dorsen 
was, zo dacht ieder dorser erover, al zeer onbehagelijk werk. Beter werd 
het, wanneer twee samenwerkten, en beurt om beurt hun slagen uit
deelden. Maar het aangenaamste ging het, wanneer men met z'n drieën 
deed. („Aangenaamst", wel te verstaan, voor zover er mensen gevonden 
werden, die werken en speciaal dorsen aangenaam vonden; maar ze 
waren er toch, men denke in dit verband maar eens aan „Sjouke" de 
„grote" zoon van ,,Oept en Kekke", die vlas braakte ook wel voor 
zijn „plezier"). 

Dat dorsen met z'n drieën was daarom zoveel beter, omdat het stro 
eigenlijk haast nooit stil lag; men dorste en schudde als het ware tege
lijk, op de manier dus van een moderne stofzuiger, die tegelijk klopt 
en zuigt. Dit dorsen van drie man eiste echter bij het slaan een onbe
rispelijk rhytme, en wie geen goed maatgevoel had, was voor zulk 

dorsen ten enenmale ongeschikt, want wanneer er niet precies regel
matig werd geslagen („kreupel" luidde de technische term) dan werd 
het weer „gjin wurk gelyk" (beroerd werk). 

Eerst bewerkte men de ene rij schoven van zulk een tersk en op de 
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terugreis de andere rij, zodat men eindigde op de plaats, waar men 
begon. Dan was er één „wan" gedaan. Daarop volgde het keren, waarbij 
de onderzijde van de schoven boven kwam te liggen. Dit keren was een 
handigheid, die gebeurde met een vork, waarbij de ene voet van de keer
der de behulpzame „hand" bood. Twee schoven werden gewoonlijk tege
lijk gekeerd. Daarna volgde het tweede „wan". In de meeste gevallen 
was het dorsen daarmede afgelopen, en bij gerst gold dit onder alle om
standigheden, omdat graan en stro hierbij qemakkelijk te scheiden zijn. 
Maar wanneer haver, tarwe en vooral kanariezaad niet goed uitgerijpt 
waren of niets van weer en wind hadden geleden, dan konden die zo 
„taei" zijn, dat met drie wan soms nog niet alle zaad verwijderd was. 
In het kleinbedrijf kwamen de beide laatste graansoorten echter slechts 
bij hoge uitzondering voor. 

Na het laatste wan werd het stro opgeschud en vervolgens opnieuw 
aan schoven gebonden, die nu de naam „skobben" dragen. Het losse 
stro werd, voor zover niet dadelijk opgevoerd, tot grote kluwens, zoge
naamde „gruden" saamgebonden. Daarna kwam men met de „klau", 
een houten hark met dito tanden, om uit het op de vloer liggende zaad 
het korte stro te verwijderen, dat men de hierin verdwaald geraakte 
graankorrels, als „koart" in de „hynstekrêbbe" (paardenkrib) terecht 
kwam. Nadat het stro verwijderd was naar de plaats waar men het 
begeerde, werd een nieuwe tersk aangelegd. Na een twee- of drietal 
tersken aldus behandeld te hebben, werd het uitqedorste graan met de 
zo evengenoemde „klauwen" naar een hoek van het dorshuis (de „nôt-
herne") geschoven, waar het bleef rusten, tot de tijd, dat de finale 
reiniging volgde. 

Bij haver gebeurde het ook wel, dat men deze slechts heel eventjes 
dorste, zodat alleen het beste zaad er uitviel. De schoven werden hierbij 
niet losgesneden, en na het dorsen enkel wat uitgeschud, om vervolgens 
met het nog aanzittende graan aan het vee gevoederd te worden. Zulk 
dorsen had een speciale naam: „duije". 

In het kleinbedrijf was graanbouw bijzaak en bepaalde zich, zoals 
straks gezegd, gewoonlijk tot gerst en haver, twee graansoorten, die in 
het eigen bedrijf haar eindbestemming vonden. Amerika was nog niet 
het grote mais-exporterende land en de eigenverbouwde gerst bleef nog 
lang het varkensvoer bij uitnemendheid. In het begin der mesterij werden 
vaak gerstmeel en gekookte kleine aardappelen door elkaar gestampt, 
om zo goedkoop mogelijk de voor eigen gebruik bestemde varkens vet 
te krijgen; alleen in de laatste mestperiode werd gewoonlijk enkel gerst-
meel toegediend. Verder liet men de gerst wel „pellen", bij de rog-
molenaar, die, bij zijn loonmalen, ook wel pelde. De aldus verkregen 
„gort" moest echter van wintergerst afkomstig zijn, omdat naar de 
algemene bewering, zomergerst niet gaar wilde koken. Haver was voor 
het paard, terwijl ook in de dagen toen havermout nog geen algemene 
bekendheid had, „hjouwergrôtenbrij" (pap van havergort) geen vreem
deling was. Het stro van de haver was verder een geschikte aanvulling 
van de gewoonlijk te geringe hoeveelheid hooi. Als zodanig deed ook 
wel het minderwaardige gerststro dienst, maar dit had weer een andere 
eigenschap, waardoor het boven haverstro uitmuntte. 
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Het was n.1. zeer geschikt voor bedstro. Men moet zich hierbij terug
denken in de tijd, toen men op het platteland van matrassen nog geen 
weet had, evenmin als van ledikanten. Op de „ûnderlegers" (onderste 
houtwerk) van de bedsteden kwamen de schoven gerststro van de 
banden ontdaan, overdwars te liggen. Dat was het matras in zijn pri
maire vorm. Elk jaar moest dit stro geheel of gedeeltelijk door nieuw 
vervangen worden, al naar gelang van de „dampens" (vochtigheid) der 
bedsteden. 

Voor dit doel was haverstro minder geschikt. Er bleven toch altijd 
wel enkele haverkorrels in de pluimen hangen, en die waren een fijn 
lokaas voor de muizen, vooral in het voorjaar als ,,de tersk ôf wie" 
(alle graan gedorst). Aan gerststro hadden de muizen een hekel om de 
enkele ,,koarnangels" (kafnaalden) die er nog altijd in voorkwamen. 
Toch schuwden die dieren niet altijd dit stro in de bedstede. Wij her
inneren ons nog levendig de „gedienstige" die 's nachts door een muis 
in haar zalige dromen was gestoord. 

's Morgens greep ze met forse hand in het stro, en de greep 
was gezegend: zij had de boosdoener in de vuist. De muis, die zich geen 
kwaad bewust was, keek met zijn vriendelijke, onschuldige ogen mee
warig boven duim en wijsvinger uit, en daarmede stilde de toorn en 
kwam weer de aangeboren liefde voor de dieren bij de jonge dame 
boven. Zij streelde het glanzende kopje van het toch zo lief uitziende 
diertje, dat — o, snoodste snoodheid •— deze liefkozing beantwoordde 
met een flinke knauw in de vinger, zodat het bloed er uitsprong. De 
harde estriken vloer zal het geheim van het dramatische slot niet ver
klappen, en ook wij bewaren er het diepste stilzwijgen over. 

IV. 

Als een goede vriend, die een hoge onderscheiding verdiend had, 
door de woeste stroom, welke vadertje tijd zo af en toe over het mens
dom loslaat, van zijn voetstuk wordt gestoten en naar een vergeten hoekje 
van de maatschappij afdrijft, om daar in angstige spanning af te wachten, 
wat zijn laatste levensdagen hem nog zullen brengen, dan komt er ove^ 
ons een gevoel van medelijden, mede lijden met een lijden, dat wij maar 
zelden uit de weg kunnen ruimen, maar dat we toch wel enigermate 
in zijn felheid kunnen temperen, door de leider af en toe eens in zijn 
vergetelheid op te zoeken, al is het alleen maar om hem het bewijs te 
leveren, dat wij nog altijd met hem medeleven. Zo'n vriend behoeft niet 
beslist van vlees en bloed te wezen, maar kan ook van andere samen
stelling zijn. 

Zo'n vriend is ook ,,ús âlde terskrôlle" (het dorsblok) wiens tragisch 
lot wij reeds aan het slot van een vorig hoofdstuk bezongen. Thans 
willen we hem eens weer voor een wijle in het licht van zijn glorietijd 
plaatsen. Bij het dorsen met de „rôlle" werd de „tersk" aangelegd in 
het vlak dat door het wentelende dorsblok werd beschreven, en wel zo 
dat de wrotten (worteleinden) der schoven naar de buitenkant waren 
gericht, terwijl de „ier-einen" (aar-einden) naar de buitencirkel kwamen 
te liggen. Wilde men het te dorsen stro ,,oan rûch jeije" (aan los stro, 
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dus geen schoven) dan werden de banden doorgesneden met de „los-
snijer" (een mes aan een zo lange stok, dat dit los snijden in staande 
houding kon gebeuren). De schoven werden vervolgens enigszins op
geschud (om vlakker te liggen) terwijl de aren door enig los stro tegen 
een te krachtige beknelling tussen dorsblok en dorsvloer werden be
schermd. Dit laatste was nodig om verbrijzeling van de graankorrels 
te voorkomen. Vervolgens werden een of twee paarden voor het dors
blok gespannen en het dorsen begon. 

De verdere behandeling hing nog al wat af van het te dorsen graan. 
Bij gerst, die zich steeds gemakkelijk liet bewerken, kwam geen vlegel 
te pas. Na enkele rondgangen van het dorsblok werd het stro gekeerd 
en wel zó, dat de halmen nu niet meer dwars over het looppad van 
paard en dorsblok kwamen te liggen, maar in de lengterichting daarvan. 
Na weer enkele rondgangen kon het schudden beginnen, en dit werd 
zolang voortgezet tot alle graan van het stro gescheiden was. 

Het paard werd dan „útslein" (uitgespannen) en een der dorsers 
kwam dan als een hardhandige kamenier met de bezem aanzetten om 
hiermede het bovenlichaam van het paard van stof en strootjes te zui
veren. Toilet maken zou de wereldse wereld van tegenwoordig mis
schien zeggen, wij kenden in onze eenvoud zulke uitdrukkingen nog niet. 

W a s het paard op stal gezet, dan werd het stro door de dorsers al 
schuddende naar het „striefek" (strovak) getransporteerd. Dit stro-
vak had een deur (niet gelijkvloers) in de hoek van het dorshuis, en een 
andere (wel gelijkvloers) in de koestal. Door de eerste deur kwam het 
stro in het ,,striefek"; door de andere werd het er weer uitgedragen 
voor het vee in de stal. 

Bij haver, tarwe en kanariezaad (over rogge spreken we niet, omdat 
deze hier zelden of nooit werd verbouwd) moest wel eens de vlegel te 
pas komen, wanneer die granen, „taei" waren, d.w.z. de korrels vast 
aan het stro zaten: Dit gebeurde tegelijkertijd als het paard voor het 
dorsblok liep. In de binnencirkel stond dan één dorser, in de buiten
cirkel een of twee. De eerste had bij iedere rondgang van het dorsblok 
beentjeover te maken over de disselboom, wat voor leerlingen wel eens 
lastig was. Ook moest natuurlijk bij iedere rondgang het dorsen even 
onderbroken worden om paard en dorsblok te laten passeren. Zodoende 
kon de dorser goed op „asem" blijven en steeds dorsen zoals het be
hoorde, d.w.z. bij iedere opheffing van de vlegel moest de „ûnderste 
hân" (de hand aan het eind van de handstok) zo hoog opgevoerd wor
den, dat zij de klep van de pet kon raken. Dan kon men rake slagen 
uitdelen.) Zo, we zeiden het al, behoorde het, maar we hebben het ook 
wel gezien, dat een dorser de bovenste hand netjes langs de handstok 
liet glijden, zodat de „kneppel" in zijn hoogste stand maar nauwelijks 
boven het hoofd van de dorser uitkwam. Stiekemerds, „dy 't foar 't 
wurk wei wine woene" had men toen ook al, en dat ras heeft zich in de 
loop der jaren goed vermenigvuldigd. „Unkrûd forgiet noait". 

Wanneer zo al dorsende een rondgang langs het cirkelvlak van de 
tersk was gedaan, of, om bij de technische terminologie te blijven, er 
een „wan" geslagen was, dan werd er gekeerd, waarop zo nodig een 
tweede „wan" volgde. Daarna kwam het schudden enz. zoals hierboven 
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reeds is gezegd. Het „útklauwen" en wat daarmede annex ging, is 
de lezer nog van het dorsen met de vlegel bekend. Na enkele 
„tersken" werd ook hier het uitgedorste graan in de „nôtherne,, (nôt = 
graan, herne = hoek, dus letterlijk: graanhoek) gedeponeerd tot bij 
tijd en wijle een grote schoonmaak volgde. 

Een geheel andere manier van dorsen werd gevolgd, wanneer men 
het stro aan schoven wenste te behouden. W a t men onder „skobben" 
had te verstaan, hebben we reeds verteld, we zullen ons nu bezig 
houden met het „slûkjen" waarbij het stro tot „slûkskeaven" of korter 
gezegd tot „slûk" werd verwerkt. Bij deze manier van dorsen lei men 
de schoven in twee cirkels over het dorsvlak en wel zó dat de aren over 
elkaar kwamen te liggen juist op het looppad van het paard voor het 
dorsblok. Deze dubbele ring van schoven was begrijpelijkerwijs veel 
breder dan het vlak, dat het dorsblok bestreek, en de worteleinden 
staken dan ook vrij ver buiten dat vlak aan beide zijden uit. Dit was 
echter geen nadeel maar voordeel, omdat men de worteleinden zoveel 
mogelijk ongemoeid wenste te laten ten einde stijver stro te behouden, 
een eerste eis voor goed „slûk". 

In beide ringen kwamen de schoven stevig tegen elkaar te liggen, 
om verschuiven zoveel mogelijk te voorkomen. De banden werden ook 
niet losgesneden, het stro moest zo netjes mogelijk bij elkaar blijven. 
Vandaar dan ook dat alleen de „ier-einen" bewerkt werden. Het dors
blok raakte de worteleinden niet en deze kwamen evenmin onder de 
behandeling van de vlegel, die bij het „slûkjen" weer onmisbaar was. 
Had men, terwijl het dorsblok zijn gewone dienst deed, tevens met 
de vlegel twee „wan" geslagen, dan werd uitgespannen en begon het 
eigenlijke „slûkjen". 

Hierbij nam de dorser één schoof tegelijk, ontdeed die van de band, 
pakte vervolgens de schoof bij het „ier-ein" en hief vlug het worteleind 
omhoog, om dit daarna met nog forser slag naar beneden te slaan. Na 
enkele herhalingen dier bewegingen waren alle korte en fijne strootjes 
verwijderd en hield men alleen de lange en stevige halmen over. Nadat 
verder de eventuele nog in de worteleinden aanwezige aren waren uit
gezocht, werden de ondereinden van de halmen vlak gestoten tegen de 
vloer of tegen de „terskhúsmuorre" (muur van het dorshuis) en daarna 
tegen die muur op de vloer gelegd. W a s de gehele tersk op deze wijze 
behandeld, dan werd het aldus bewerkte stro weer aan schoven gebon
den, en nog eens opnieuw tot een tersk aangelegd, waarbij echter het 
dorsblok niet weer te pas kwam. Nadat de aren nog een paar wan ge
kregen hadden (de worteleinden dorste men weer niet) werden de scho
ven nog wat uitgeschud en het „slûk" was voor het gebruik gereed. 

Al kende men allerhande soorten van „slûk" als koarn-, weet-, 
hjouwer- en kanarjeslûk, al naar "gelang het van gerst, tarwe, haver 
of kanariezaad afkomstig was, toch waren de beide eerste soorten meer 
in zwang dan de twee laatstgenoemde. Haver- en kanariestro hadden, 
naar de algemeen gangbare begrippen, verreweg de meeste waarde als 
veevoeder en werden dan gewoonlijk ook als zodanig in de eerste plaats 
gebruikt, terwijl tarwe- en gerststro weer andere specifieke eigenschap
pen hadden. Koarnslûk was geschikt voor bedstro, zoals we hiervoor 
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reeds schreven, terwijl weetslûk nog al betekenende toepassing vond 
bij de bewapening onzer zeeweringen. Dit laatste deed in die landbouw
bedrijven, waar het riet in de sloten schaars groeide, ook veelvuldig 
dienst als bedekking van aardappelhopen. Maar zijn meer algemene en 
grootste betekenis had het „weetslûk" ongetwijfeld te danken aan zijn 
geschiktheid voor dakbedekking van de oude landbouwschuren. Riet had 
wel veel meer waarde als zodanig, omdat het veel duurzamer was, maar 
stro verbouwde men zelf, behoefde men dus niet te kopen, en als de 
duiten schaars zijn, leert degene, die zich zelf wil redden, autarkie 
automatisch. Wij leerden dat eigenlijk al zingende op de schoolbanken, 
getuige het volgende versje, ontleend aan een onzer liedjes uit „die 
goede oude tijd": 

Wie maar op eigen krachten steunt, 
Op eigen moed vertrouwt, 
Zal licht een uitweg vinden, 
Op hulp van goede vrinden, 
Werd vaak vergeefs gebouwd. 

V. 

In de beide voorgaande hoofdstukken hebben we het een en ander 
medegedeeld over het dorsen in zijn veelsoortige vormen. Er zou nog 
heel wat meer van te vertellen zijn, want er werden niet alleen granen, 
maar ook peulvruchten en verschillende zaden gedorst, die ieder op 
zich zelf soms weer een specifieke behandeling vroegen. Omdat het 
hierbij echter steeds alleen te doen was om de zaadvrucht machtig te 
worden, en men niet te maken had met stro, dat een speciale behande
ling vroeg, zullen we dit slechts vluchtig aangeven. 

Bij erwten viel anders niet voor dan dorsen en schudden, al vroeg 
dit laatste meer accuratesse dan de oningewijde oppervlakkig zou 
denken. 

Onder „knopjeije" verstond men het fijnmaken van de „knoppen" 
(zaadbollen) van het vlas. Hierbij was uit de aard van het product 
van schudden natuurlijk geen sprake, en kwam alleen „keren" of wel 
„omscheppen" met houten schoppen te pas. 

„Bolsterjeije" was weer iets anders. Dit betrof het dorsen van witte-
klaverzaad. Nadat met vlegel of dorsblok de zaadhulsels van het hooi 
(bij klaver sprak men niet van stro) waren gescheiden, werden later 
die zaadhulsels met het dorsblok bewerkt. Dit was geen werkje voor 
dames, die geen stof kunnen verdragen, want daarbij had soms een 
stofontwikkeling plaats zó groot, dat de schemering ener totale zon
eclips er kinderspel bij was, en men veeleer aan herhaling van de plaag 
der Egyptische duisternis zou denken. 

Welke vrucht men ook had, in de „nôtherne" kwam steeds terecht 
een mengsel van zaad, kaf, stof enz., dat voor verdere zuivering ge
schikt was. Betrof het graan dan sprak men van „nôtbult" (graanhoop) 
waarbij echter onder het eerste deel dezer samenstelling werd verstaan 
graan, dat nog gezuiverd moest worden. Deze zuivering had plaats 
door middel van „wynjen" en „siljen" (bewerking met „wine" = wan-
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molen, en ,,sou" = zeef) W n vertalen hier ,,wme" opzettelijk met 
wanmolen ' en niet met winde of graanwmde, zoals vele notarissen 

m hunne advertenties van boereboelgoeden nog al eens doen In ver
band met andere woorden, die hierop betrekking hebben, komen we er 
misschien nog wel eens op terug 

Zou het „skjmmeitsjen" (schoonmaken) beginnen, dan werd hier
voor, als 't maar iets kon een dag uitgekozen, waarop de „doarren 
lutsen ' (de deuren trokken), d w z dat het stof, door het „wynjen" 
opgejaagd, door de trek van de lucht uit de schuur werd gedreven Dit 
kon natuurlijk nooit wanneer de wyn op 'e doarren wie" (de wind 
vlak op de deur aan was), maar ook bij een andere wndrich tmg was 
dat „trekken" nog lang altijd niet verzekerd Wel beschikte men over 
allerhande kunstgrepen als het ongelijk stellen van de grote schuur-
deuren, het openen van de moune-doar" (de deur bij de karnmolen 
m het andere eind van de schuur) enz enz , die soms wel enige ver
betering gaven, maar lang niet altijd het gewenste effect sorteerden 
Schoonmaken met niet trekkende deuren of met de deuren dicht was 
uit de boze, want met alleen dat de mensen, die m die stofboel moesten 
verkeren, er een vreselijke last van hadden, maar de schuur kwam van 
voren tot achteren en van onder tot boven vol stof te zitten, ja, zelfs 
de foarem (vooremd = het gedeelte van de boerenhuizmge dat voor 
bewoning dient) ontkwam niet aan die plaag, want het stof drong 
overal door Zo iets kon in zijn uiterste consequenties natuurlijk ook 
met bevorderlijk zijn aan de goede stemming van een stofvrije" huis
vrouw Toch maakte een geregelde gang van zaken — men kon niet 
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altijd op trekkende deuren wachten — dat schoonmaken met dichte 
deuren wel eens noodzakelijk. 

Als het werk een aanvang zou nemen, werd de „wine" naast de 
„nôtbult" geplaatst. In het verlengde van de voorzijde van de „wine" 
kwam, aan de kant waar het geschoonde zaad uitliep, het „wineskutsje" 
te staan, dat scheiding moest houden tussen graan en kaf. Gewoonlijk 
werd op de grote bedrijven tegelijk met het plaatsen van de „wine" 
ook het „sou" (zeef) opgehangen, meestal aan één van de balken van 
de „terskhústilling" (zolder van het dorshuis). Men „sille" en „wine" 
dan tegelijk. Het bijgaande plaatje geeft daar een voorbeeld van. Dit 
gebeurde om tijd en arbeidskracht te sparen. Men kon tweemaal zo 
vlug en won één man uit, want de persoon, die bij enkel „wynjen" het 
zaad aan een hoop gooide (de foar-de-wine-wei-skepper) kon even 
goed het zaad op de zeef werpen. 

Dat vlugger werken was op de grote bedrijven wel noodzakelijk. 
Men moet zich de graanbouw van toen wat anders voorstellen dan die 
van latere tijd. De aardappelteelt had bij lange na niet de omvang van 
nu, graanbouw was hoofdzaak. De schuur kon soms alle graan niet 
eens bergen en dan kwamen er „skünen" (schelven) buitendeur te staan. 
Op de allergrootste bedrijven werd wel dag en nacht door gedorst, bij 
andere had men twee dorshuizen, op ieder eind van de schuur één. 

W a s langzamerhand de gehele „nôtbult" de wanmolen en de zeef 
gepasseerd, dan zag het graan er reeds vrij comfortabel uit. Het kaf 
werd dan verwijderd en kreeg vaak een zeer uiteenlopende bestemming. 
Dat van gerst afkomstig, had met zijn scherpe naalden geen verdere 
betekenis dan dat het direct terecht kwam op de „tsjefpôlle" (kafhoop). 
Deze vond men meest bij de „rûchskerne" (mesthoop), maar ook wel 
op de „hynstekamp" (klein hoekje land bij de boerderij, waarop de 
paarden 's zomers verkeerden en die daar met rode klaver „aan de 
bak" gevoederd werden). Van alle andere kafsoorten kwam ook het 
minstwaardige, het stoffigste deel op de „tsjefpôlle" terecht. Deze was 
's winters het lustoord voor de kippen, die er gaarne in mochten krab
ben, om enkele verdwaalde korrels op te sporen, en... om warme poten 
te houden. Koude „onderdanen" toch was, en is nog, even nadelig voor 
eierleggende kippen, als voor de hoger georganiseerde wezens op twee 
benen. 

De „tsjefpôlle" verdween, als zij langzamerhand verrot of verweerd 
was, de een of andere tijd over het weiland, waar zij nog enige be
mestingswaarde had. Over de bouw „mocht" men ze niet, wegens het 
er maar al te vaak en te veel in voorkomende onkruidzaad. 

Het beste kaf van andere granen, als haver en tarwe, werd nog aî 
eens aan de paarden gevoederd, soms in droge toestand, maar ook wel 
bevochtigd, en vaak gemengd met iets anders. Menig zakje kaf werd 
ook afgehaald door burger-kippenhouders in het dorp, om het in de 
kippenloop te strooien. 

Haverkaf had nog een andere betekenis. Het werd nog al eens ge
bruikt door arme mensen als vullingsmateriaal voor bedden en kussens, 
als surrogaat dus van veer of kapok. 

Ja, zo was het toen! Maar bij deze narigheid was toch nog een geluk, 

118 



en wel dit: de tevredene — en die had men toen meer dan nu — kon 
lekker slapen, ook op in „tsjeffen bêd". 

Na de verwijdering van het kaf volgde een tweede reiniging van het 
graan, die gewoonlijk ook de finale was. Toch kon zich het geval voor
doen, dat er nog een andere bewerking aan die finale voorafging. Tarwe 
had soms vele korrels, die nog in de kafkap zaten, zogenaamde 
„mûntsen". Dit verminderde de verkoopwaarde en beïnvloedde in on
gunstige zin het „natuurgewicht". Om dat euvel op te heffen werd de 
tarwe nogmaals bewerkt ôf met het dorsblok öf enkel met paarden. 
Deze bewerking heette ,,batte". Een enkele maal werd ook haver aan 
een dergelijke behandeling onderworpen; met welk doel zullen we ver
nemen als we het over het meten en wegen krijgen. 

Bij de gerst gebeurde het batten — dat voor deze graansoort een 
gebiedende noodzakelijkheid was — gewoonlijk reeds vóór dat het 
graan naar de „nôtbult" werd geschoven (dus dadelijk nadat men 
enkele „tersken" gewoon gedorst had) omdat ,,ongebatte" gerst zich 
meestal zeer lastig liet zeven. 

W a s ten leste de partij graan voor de finale gang over de wanmolen 
gereed, dan moest deze laatste in een vrij wat sneller tempo gedraaid 
worden dan de eerste keer, niet alleen omdat de onreinheid, die er nog, 
in zat, zwaarder was, maar tevens om de lichte korrels, die aan de 
kwaliteit van het geheel afbreuk deden, te verwijderen. Deze werden 
opgevangen in een voor de wanmolen geplaatste mand, de „wanne". 
Deze had eigenaardige afmetingen. Hij was vlak, bijna cirkelvormig 
met een opstaande rand aan de achterkant, die langs de zijden naar 
de voorkant in het niet verliep. Een dame zou het misschien een uit-
niet-rand noemen, gelijk zij op haar eigen terrein van een uit-niet-naad 
spreekt. 

Dat uitgewande lichte graan werd „foarrings" of „binnenst" ge
noemd, een paar woorden, die we later nog eens nader hopen te bezien. 

Had men de partij geheel schoon, dan was het hier en daar nog al 
eens gewoonte, dat er „skreaun wurde moast" (geschreven moest wor
den), d.w.z. dat ieder der aanwezigen de grootte der partij moest 
taxeren. De inzet was gewoonlijk niet groter dan een stuiver of een 
dubbeltje, en de gehele pot kwam aan degene, die het naast aan de 
waarheid was. Een dergelijk gebruik kwam bij verschillende gelegen
heden voor, o.a. bij de huisslachtingen, en was misschien een tikje 
atavisme, dat we te danken hadden aan de dobbelzucht onzer voor
zaten. 

W e willen voor thans de marktschone partij graan echter maar laten 
rusten, om in het volgende hoofdstuk te vertellen, wat er verder mee 
gebeurde. 

VI. 

Onze marktschone partij graan ligt in de „nôtherne" te wachten op 
wat het lot verder over haar zal beslissen. Zij moet haar lijdzaamheid 
echter nog heel eventjes rekken, want we hebben nog enkele woorden 
uit ons vorig hoofdstuk nader te bezien. Daar hebben we eerst het 
woord „wine". Of dit verband houdt met „wyn" (wind) en het daaruit 
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ontstane „wynderje" (wind veroorzaken), welk woord we in de „Rimen 
en Teltsjes" van de gebroeders Halbertsma meermalen tegenkomen, of 
dat het verwant is met ,,ierdwine" (windas) kunnen wij niet uitmaken. 

Anders staat het te dien opzichte met de woorden „foarrings" en 
„binnenst", twee verschillende benamingen voor een zelfde product, 
t.w,: het lichte graan, dat bij het zuiveren uitgewand wordt. Het scho
nen met de „wanne" (wan, wanmand) is al van oeroude datum. Later, 
echter nog vóór de komst van de wanmolen, is menigmaal een andere 
manier van graanzuiveren toegepast. Hierbij werd het graan met houten 
schoppen uit de „nôtherne" over de dorsvloer naar de „hynstefâllen" 
(valluiken voor de paarderuiven) of liever naar de muur, waarboven 
zich die „fâllen" bevonden, geworpen. Bij dit werpen van het graan 
vlogen de zwaarste korrels het verst en bleven de lichtere het dichtstbij 
liggen. Dit laatste kwam dus, gezien van de plaats waar de man stond, 
die het graan wierp „foaroan" (vooraan) terecht, of wel in de „foar-
ring" (letterlijk „voorring") of, wat op hetzelfde neerkomt „binnensten" 
ring. Vandaar de namen „binnenst" en „foarrings". De klankwijziging, 
welke het eerste woorddeel van het laatste woord hierbij ondergaat, 
n.1, de verandering van „fóar" in „foàr", is een eigenaardigheid van de 
Friese taal, welke wij, bij de verlenging van een woord ontelbare malen 
tegenkomen. 

Onder „mûntsen" verstaan we, zoals vroeger reeds is gezegd, de 
graankorrels, die na het dorsen nog in de kafkap zijn blijven zitten. 
(Bij uitbreiding vallen hier ook nog onder de kleine gedeelten van aren 

,met soms meerdere korrels er in.) „Mûnts" betekent monnik, en de 
„kap" zal hier wel tot een nieuwe betekenis van het woord hebben 
geleid, gelijk wij dat ook zien bij „mûntsmoune" (molen met draaiende 
kap). Alles wijst er op, dat die woorden herinneren aan de tijd toen 
het Catholicisme hier nog algemeen was. 

Zie zo, nu zijn we dan eindelijk klaar voor het opmeten van de 
graanhoop, In die merkwaardige tijd van verdwijnen en verschijnen, 
was ook het metriek-stelsel, gerugsteund door de wet van J 869, bezig 
zich een plaatsje in de zon te verzekeren. De tijd van de oude maten 
als „healsek" (halve zak) en „heallippen" (half lopen) liepen op het 
eind. De betekenis van „zak" vinden we straks nog wel terug; de 
inhoud van een „lopen" was volgens het Fries Woordenboek 0.833 H.L., 
maar volgens de overlevering, zoals die tot ons is gekomen, 0.825 H.L. 
En een andere overlevering vertelde ons, dat in die tijd de jongens niet 
eerder mochten roken, dan wanneer ze „in lippen weet" (een lopen 
tarwe) op zolder konden sjouwen. Of dit examen altijd werd afge
nomen weten we niet. Dat het in onbruik is geraakt betreuren we zeer, 
en we zouden de opnieuw-invoering er van hartgrondig toejuichen. 

Bij het meten der granen in de toen aanbrekende tijd werd gewoonlijk 
gebruik gemaakt van een plat-cilindervormige maat van 25 Liter inhoud. 
Drie zulke maten werden samengevoegd en dit was een „sek" (zak), 
een hoeveelheid dus van 75 Liter. Men had hiervoor speciale, meest van 
linnen gemaakte „graensekken" (graanzakken), die, in verband met 
hunne grootte, ook „seks-sekken" (zaks-zakken) werden genoemd, dit 
ter onderscheiding van de vroeger evenzeer bekende „lippensekken" en 
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,,muddesekken" (zakken met een inhoud van respectievelijk een lopent 
of een mudde = H.L.). 

W a s de gehele partij gemeten, dan werd uit één der zakken een 
monster genomen, dat terecht kwam in de „munsterpûde" (monster
zakje). Aan de zak, waaruit het monster was genomen, werd, „ter 
herkenning" een strowis gehecht. Deze zak kwam bij het meten en 
wegen (waarover later) niet in aanmerking. Een van de weinige prero
gatieven (voorrechten) van de boer was, dat als de laatste zak van 
de partij niet geheel vol kon komen en er mankeerde iets meer aan dan 
de grootte van het monster, dan mocht die zak toch voor monsterzak 
(zak, waaruit het monster was genomen) doorgaan, en gold dan voor 
vol. 

Het monster in de „munsterpûde" ging vervolgens mee naar de Beurs. 
Het reisde eertijds in de „reissek" (reiszak), een betrekkelijk grote 
fluwelen zak, eens de onafscheidelijke vriend van de boer, die ter markt 
toog. Later bleef die zak meer thuis en kwam de „munsterpûde" nog al 
eens terecht in de achterzak van de destijds dominerende „skoatjas". 
Het colbert-costuum was een nog ongekende weelde. 

Met die ,,munsterpûde" gewapend toog de boer, zoals gezegd, naar 
de Beurs. In Franeker heeft het tegenwoordig geslacht geen andere 
graanbeurs gekend, dan het gebouw, dat thans nog als zodanig dienst 
doet. Leeuwarden staat er op dat punt anders voor. Het huidige beurs
en waaggebouw dagtekent uit het begin der tachtiger jaren van de 
vorige eeuw. De oudjes onder ons hebben nog als „graanbeurs" gekend 
de „Zalen van Van der Wielen", die nu meer algemeen bekend zijn 
onder de naam „Zalen Schaaf". 

Daar ontmoetten elkaar boer en koopman, en die had men er beiden 
in soorten, net als nu misschien nog. De ene boer was meer gewoon aan 
zijn eigen koopman en maakte niet veel drukte van de handel; de ander 
trachtte er de laatste cent uit te halen. Dit kon b.v. op deze wijze: Een 
koopman, die er een nieuwe boer (een nieuwe klant zouden we haast 
zeggen) bij kon krijgen, bood, op hoop daarvan wel eens een ietsje 
boven de marktprijs. En er waren tevens boeren, al was dit dan ook 
meer uitzondering dan regel, die liefhebberij in- of aanleg voor de 
handel hadden. 

De kooplieden had men ook in soorten. Bij het binnenkomen van de 
Beurs had een boer al gauw de vraag te verwachten: „is d'r ek hwat 
mei?" Luidde het antwoord toestemmend, dan kwam het monsterzakje 
voor de dag en ging over in handen van de koopman, die met oog en 
hand de kwaliteit van het aangebodene bestudeerde. Dan volgde als 
tweede vraag van de koopman gewoonlijk: „hwat freegje jo derfoar?" 
De boer, die gewoonlijk wel zo ongeveer de marktprijs wist, paste 
natuurlijk bij zijn vragen „op de romte"; als het anders was, zou het 
hem raar ontkomen. Na die vraag volgde als bod van de koopman het 
merkwaardig product van warenkennis en handelstactiek. Nu moeten 
we eerlijk erkennen, dat de koopmanstactiek aan de graanbeurs ons 
meer kon bekoren, dan die van Levy, de koopman in „bargedún en 
-boarstels", waarvan we later nog zullen horen. Vraagprijs en bod liepen 
nooit heel ver uit elkaar. Bij deze handel openbaarde zich soms het 
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verschil, dat er tussen twee categorieën van kooplieden bestond. Werd 
men het over de prijs niet eens en was daarmede de handel afgebroken, 
dan had men gewoonlijk met een groothandelaar te doen, die geregeld 
in eigen pakhuizen opsloeg. Kreeg de boer, als de handel in eerste 
instantie niet gelukte, de vraag te horen: „mei ik it efkes mei ha?", dan 
lag daar gewoonlijk in opgesloten, dat deze koopman met het monster 
naar een groothandelaar ging, om te horen, wat die er voor over had. 
Langs die weg gelukte nog vaak een eerst afgesprongen transactie. 
Deze categorie kooplieden had men haast commissionnair kunnen noe
men, al hebben we ze een enkele maal ook wel eens horen betitelen 
met de naam „bolrinder" (bollekorfloper). Nu zal niemand der ouderen, 
die tot deze categorie meent behoord te hebben, ons, naar we hopen, 
deze onboezeming kwalijk nemen, te minder, eerstens omdat wij niet 
de uitvinders zijn van die weidse(!) titelatuur, en in de tweede plaats, 
omdat „bolrinder" een achtenswaardig beroep was, waarvoor men even
goed een „patint" (patent = vergunning) moest hebben, als voor welk 
ander achtenswaardig beroep ook, al kostte het „patintjild" (vergun
ningsrecht) dan ook maar een „skelling" (30 cent) of 40 cent, daar 
willen we af zijn. In ieder gevaî zien we hieruit, dat de fiscus toen ook 
reeds bij de pinken was en zelfs zijn heil in de bollekorf zocht, al zou 
men uit de grootte van het bedrag opmaken, dat hij zich beter de boze 
gevolgen van Alva's tiende penning herinnerde, dan zijn opvolger van 
de huidige dag. 

Maar we dwalen af, en daarom: punctum! 

VII. 

In het vorige hoofdstuk hebben wij de onderhandelende boer en koop
man op de beurs achtergelaten. Wij beginnen nu met de veronderstel
ling, dat men het over de koopprijs eens is geworden. Dan ging het 
monster graan over in handen van de koopman voor controle bij de 
aflevering. Het vervoer der partij van de boerderij naar het graan-
pakhuis van de koopman geschiedde gewoonlijk per „fearskip" (veer-
schip of beurtscbip) al was men geheel vrij in de wijze van vervoer. 
Met vriezend weer werd wel eens de bepaling gemaakt van bij „iepen 
wetter" (open water) afleveren, zulks met het oog op de meerdere kos
ten, welke het vervoer per as meebracht. Het houden van zo'n veerschip 
was een recht, wat ieder zich maar niet willekeurig mocht toe-eigenen, 
door maar op eigen houtje een schip voor dit doel in de vaart te bren
gen. Zo'n „veer" had dus waarde, en kon publiek of onderhands worden 
verkocht, terwijl de waarde natuurlijk afhankelijk was van de belang
rijkheid van het veer. 

Met de inlading van het graan was de boer echter nog verre van 
zijn verantwoordelijkheid voor een richtige aflevering ontheven. Kwam 
de lading op de overeengekomen plaats, waar geleverd moest worden, 
aan, dan verscheen eerst de „pakhúsfeint" (pakhuisknecht) om na te 
gaan of de partij aan het monster kon voldoen. Van onredelijk „ôf-
munsterjen" (afmonsteren) waarvan de ondergrond een te hoge prijs 
was, hoorde men in deze branche niet veel. W a s de partij accoord 
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bevonden, dan werden de Korenmeters-wegers opgeroepen. Dit waren 
van hogerhand aangestelde beëdigde mensen, die tot taak hadden de 
partij te meten en te wegen. 

Te Leeuwarden hadden deze mensen hun zetel, hun kantoor of hoe 
men het anders gelieft te noemen, in de omstreken van de kazerne; 
niet om als er „mot" mocht komen, men dan dadelijk de militaire macht 
bij de hand had, o jé ne, al willen we evenmin beweren, dat het er altijd 
„droech waer wie" (vredig was). Te Franeker zetelde dit college in 
het vermaarde „Sekkedragershúske" bij de „Sekkedragerspiip" (zak-
kendragershuisje en -pijp of -brug). 

Voor we verder gaan met het hoe en wat die mensen deden, moeten 
we eerst nog wat anders vertellen. 

Door de „Friese Handelsvereniging" werden voor ieder seizoen 
commissies aangesteld als: 

a. een commissie voor de noteringen. Deze zorgde voor de bekend
making der graanprijzen op iedere marktdag; 

b. een commissie voor de normen. Onder „norm" werd verstaan het 
natuurgewicht, waaraan een graansoort had te voldoen. Dit gewicht 
bedroeg in normale jaren voor haver 50 K.G., voor gerst 60 K.G. voor 
rogge 70 K.G. en voor tarwe en kanariezaad 75 K.G. Deze normen 
werden in abnormale jaren, waarin de oogst slecht was, wel eens ver
laagd; voor tarwe zijn ze, bij een best oogstjaar, ook wel eens verhoogd. 

c. een commissie voor „korting en bijbetaling". Deze commissie had 
tot taak de prijs te bepalen (per K.G.) die gekort of bijbetaald moest 
worden, al naar gelang het natuurgewicht van het graan beneden of 
boven de zo even genoemde norm kwam. 

Nu was het werk van de meters-wegers primo om na te gaan of de 
„miette" (maat) goed was, een secundo om te bepalen hoeveel het na
tuurgewicht per H.L. bedroeg. Dit gebeurde op de volgende wijze: 

Als de heren opgeroepen waren om een partij graan te meten en te 
wegen, dan vertrokken zij met maten en gewichten op een auto .— 
pardon, op een kruiwagen, naar de aangewezen plaats „des heils of des 
onheils" (dit hadden zij uit te maken). Daar aangekomen werd een 
kleed uitgespreid en hierop werden 2 zakken graan (dus 2 X 75 liter 
= 1.5 H.L.) uitgestort. Tot deze hoeveelheid bleef de meting en we
ging beperkt, wanneer de partij niet groter was dan één „lést" ( = last 
= 30 H.L. of 40 zak). Waren er meerdere lasten, dan werd ook vaker 
„omslein" (omgeslagen). De gestorte 1.5 H.L. werd dan als volgt 
behandeld: Ze werd opgeschept in een \/2 H.L. maat. De eerste halve 
H.L. werd in een zak gedaan en aan kant gezet. Dan volgde de tweede 
en vervolgens de derde. Kon er geen behoorlijke hoeveelheid meer 
opgeschept worden, dan liet men het laatste graan direct uit het kleed 
in de maat lopen. W a s er over, dan werd dit te veel netjes gemeten 
en gestort in de eerstgemeten, aan kant gezette halve H.L., terwijl 
die „oermiette" (overmaat) werd vermeld op het „mietbriefke" (meet-
briefje) oftewel „mietsedel" (meetcedel). W a s er te weinig, dan 
werd dit aangevuld uit de halve H.L., die eerst aan kant was gezet, 
en ook deze hoeveelheid werd als „ûndermiette" (ondermaat) op de 
meetcedel aangetekend. In beide gevallen — zowel bij overmaat als 
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ondermaat — waren dus in laatste instantie de twee laatst opgemeten 
halve H.L. precies vol. Deze twee werden samengevoegd in één zak 
(tot één H.L. dus) en deze H.L. werd gewogen. Het alsdan gevon
den gewicht gold als het natuurgewicht van de partij. Alles werd 
consciëntieus behandeld, zowel het meten als het wegen en nog wel 
door beëdigde- mensen. W a s het geen ideale toestand? Dat tientallen 
van jaren, en nog wel in een tijd, toen men vrijmoediger van „domme 
boeren" durfde spreken dan thans, de landbouwers in de waan ver
keerden, dan hun zaakje op genoemde wijze punctueel behandeld werd, 
zal niemand verwonderen. Een knappe stedeling met al zijn geleerdheid 
zou men het nu nog wel wijs kunnen maken. 

Voor wij de oningewijde lezer nader met de geheimenissen van dit 
alles bekend maken, moeten we eerst nog wat anders vertellen, en wel 
over de berekening van de korting en bijbetaling. Had de meting uit
gewezen, dat er op de 2 zak of 1.5 H.L. b.v. 1.5 liter te weinig was, 
dan werd dit per H.L. 1 liter en deze liter werd gekort naar literprijs, 
d.w.z.: als men b.v. haver had van ƒ3 .— de H.L. dan was de literprijs 
3 et. en deze 3 et. werd per H.L. gekort of juister gezegd: men kreeg 
per HL. 99 liter uitbetaald. W a s er een literi over, dan gold elke H.L. 
voor 101 liter. Anders ging het in zijn werk met het natuurgewicht. 
Om bij onze haver van ƒ 3.— te blijven. De norm voor haver was 50 
K.G., dus 1 K.G. kostte 6 et. 1 K.G. meer of minder zou dus met 6 et. 
betaald moeten worden, zal de argeloze lezer misschien denken. Maar 
zo was het niet, die prijs was minstens 10 et., vaak 15, en liep bij tarwe 
en kanariezaad soms nog vrij wat hoger. Hij hield natuurlijk wel enig 
verband met de normale K.G. prijs, maar liep er altijd stukken 
boven uit. Dat was niet netjes van die „Commissie voor korting en 
bijbetaling" en evenmin van de Vereniging die zo'n Commissie in het 
leven riep, zal diezelfde argeloze lezer misschien zeggen. Maar laat ons 
toch eens eventjes uitpraten! 

Zie, de handel redeneerde aldus: De kwaliteit van de granen wordt 
voor een groot deel bepaald door hun gewicht,* hoe zwaarder het graan, 
hoe beter de kwaliteit, dit is regel. En door nu de over- en onder
ponden duurder te berekenen, stelde men voor de boeren als het ware 
een premie beschikbaar om zwaardere en) betere en dus duurdere 
granen te leveren. Zo'n zoeken van het belang van de boeren had de 
argeloze lezer van zo even zeker niet zo maar gezocht bij die zo vaak 
miskende en onwelwillend beoordeelde handel. Maar we zijn er nog 
niet. Nu was het eigenaardig, dat de normen voor het natuurgewicht 
van die tijd, met uitzondering van die voor wintergerst, welke gewoon
lijk zijn 60 K.G. wel kon halen, meest hoger waren dan het gemiddelde 
natuurgewicht. Haver was veel vaker lichter dan 50 K.G. dan zwaarder; 
voor tarwe en kanariezaad gold destijds hetzelfde ten opzichte van hun 
75 K.G. Dientengevolge werd de boer veel vaker gekort dan bijbetaald, 
en die korting kon tot wonderlijke toestanden aanleiding geven. Zo is 
het in slechte oogstjaren voorgekomen, dat het H.L. gewicht van haver 
en kanariezaad zo laag was, dat er weinig voor die producten terecht 
kwam, ja erger nog: men wist te vertellen van een geval, waarbij de 
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boer zulke lichte haver had, dat hij bij de afrekening nog geld toe 
moest geven. 

Toch liep de grootste grief van de boer niet tegen deze eigenaardig
heid, maar tegen een andere, die nog eigenaardiger was. Bij de meting, 
zo even genoemd, werd van de 2 zak of 1.5 H.L., zoals we straks reeds 
gememoreerd hebben, de eerste halve H.L. aan kant gezet en alleen de 
beide laatste halve H.L., samengevoeqd tot 1 H.L., gewogen. Nu was 
de boer aan de weet gekomen — hoe dat is onbekend, maar zijn 
,,dommigheid" scheen toen reeds aan het wankelen te zijn •— dat die 
eerste halve H.L, bijna altijd de zwaarste was, dat de tweede heel zelden 
het gewicht van de eerste kon halen, en dat de laatste steeds bedenke
lijk lichter was. De zwaarste kwam dus niet op de schaal en het gevolg 
hiervan was, dat de boer geregeld van J/î tot soms 1 K.G. per H.L. 
te weinig kreeg uitbetaald, en dat waren juist die dure kilogrammen. 

Of de handel dit wel altijd geweten heeft, zouden we hem niet 
gaarne in de schoenen schuiven. Er zijn nu eenmaal door alle tijden 
heen soortgelijke eigenaardigheden geweest en die zullen er ook wel 
altijd blijven, overal opdoemend waar ze een gunstige voedingsbodem 
vinden en zich dan aan de wereld vertonend in duizendvoudig afwis
selende kledij en gestalte. Maar nu hebben al die eigenaardigheden in 
haar bonte verscheidenheid weer een andere eigenaardigheid, misschien 
de eigenaardigste van allen nog, gemeen, en wel deze, dat ze gewoonlijk 
in het voordeel zijn van de slimmeling en tot schade van de argeloze. 

Toen de boer er eenmaal achter gekomen was, hoe het zaakje zat, 
heeft hij zich schrap gezet. Hardnekkig heeft hij verdedigd via de Fr. 
M. v. L. een aflevering enkel per gewicht; hardnekkig is daartegen 
door de handel gestreden, maar deze heeft toch „krimp" moeten geven, 
eerst ten opzichte van de manier van wegen. Het Bestuur van de stad 
Leeuwarden ging voor door het instellen ener nieuwe regeling, hierop 
neerkomende, dat van ieder last niet 2 maar 4 zakken werden gestort en 
gemeten. Deze 4 zakken waren gelijk aan 3 H.L, en deze 3 H.L. werden 
alle gewogen. Toen bleek openlijk en zonneklaar, dat de boeren vol
komen gelijk hadden, en dat tot die tijd het natuurgewicht steeds on
juist was bepaald, zonder een enkele uitzondering. 

Franeker, gerugsteund door een deel van de handel en de boeren, 
die nog met een blinddoek voor liepen, heeft nog een tijdlang tegen-
gestreefd, maar moest te lange leste ook bakzeil halen. 

Toch heeft het nog tot 1917 geduurd eer het laatste fort van de 
vesting in puin viel. Toen zijn maat en strijkstok met de garantie in zake 
natuurgewicht naar de gruwelkamer verwezen en is er een nieuw insti
tuut, een instituut des vredes gesticht, rustende op deze rechtvaardig
heid: levering op- en betaling naar een standaardgewicht van 100 K.G. 
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N O G O U D E R E TIJDEN. 

Nu zullen we van uit het kleine dorpje de toenmalige wereld weer 
eens van een heel andere kant bezien. Om in deze begrijpelijker te 
zijn, zal vooraf wel enige oriëntering nodig wezen. Daartoe moeten we 
eventjes buiten de grenzen onzer eigen herinneringen gaan, en iets ver
tellen van de toestanden, die daaraan onmiddellijk voorafgingen, alles 
echter ,,uit de eerste hand" ontvangen overlevering. 

In 1844 op '45 had men de fameus strenge winter, waarvan onze 
ouders zo vaak vertelden. Achttien weken aaneen hadden de schepen 
stil gelegen en het ijs was in de grote vaarwaters een „bûterfjirder" 
(boterton) dik. Voor zulke cijfers hadden wij, jongens met Fries schaat-
senrijdersbloed in de aderen, respect. 

Op die winter volgde in de zomer van 1845 de beruchte aardappel-
ziekte, die vóór die tijd wel in Duitsland woedde, maar hier nog steeds 
onbekend was, en die sedert dien vergeten heeft ons ooit weer een jaar 
te vergeten. In de eerste jaren richtte die ziekte vreselijke verwoestingen 
aan, zo erg, dat er gebrek kwam en rogge en bonen de aardappel voor 
een groot deel als volksvoedsel moesten vervangen. In 1848 stegen de 
graanprijzen, mede tengevolge van de slechte aardappeloogst tot enorme 
hoogte; rogge b.v. tot ƒ 18..— per H.L. De arbeiders aten vaak de ene 
dag na de andere als middagmaal ,,weakkebrea" (geweekt roggebrood). 
En toen in verband daarmede de prijs van een ,,heal brea" (half brood 
= 5 pond of 23^ K.G.) tot omstreeks 50 cent steeg, werden ook hier de 
gemoederen „woelig" gelijk ze dat in vrijwel geheel Europa al waren. Wij 
zullen hier niet verder geschiedenis schrijven, maar wie nu beweert, dat, 
in algemene zin gesproken, de toestanden niet slechter kunnen dan 
tegenwoordig •— wij hebben dit al eerder te kennen gegeven .—- die 
weet niet wat hij zegt. Vooral de arbeidersklasse had het toen ellendig. 
In allerhande gedaante kwam men de armoede tegen. De bedeelden — 
gealimenteerden was toen de meer algemene naam, alsof door deze 
weidse titel het schrijnend leed gecamoufleerd moest worden '— die be
deelden dan, moesten het, waar of voor zover kerkelijke liefdadigheid 
niet kon helpen, van de armvoogden hebben. Maar wanneer een van 
deze overheidspersonen ons vertelde, dat hij van hogerhand de les had 
ontvangen zó te administrateren, dat de mensen zoveel ondersteuning 
moesten hebben, dat zij niet stalen en ook niet van honger omkwamen, 
dan laat zich het lot dier stakkers gemakkelijk raden. 

Het is dus heLemaal niet vreemde dat Let leger der bedelaars groot 
was. De meest beruchte onder hen waren de zogenaamde „nachtbidde-
lers" of „nachtbidders". Deze gingen tegen de avond de boer op en 
waren niet altijd van de gemakkelijkste klanten. Om van hen af te komen 
(zegt niet een Fries spreekwoord uit die dagen: „men moat de duvel ta 
freon hâlde, opdat er jin gjin kwea docht") kregen ze nog al vaak wat 
bij de boer. Dit ging echter op bijzondere wijze; zulks vertelt ons nog 
de ketting op de deur bij enkele oude boerderijen. 
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De bovendeur (men had toen nog, zoals een kleine dreumes zei: „in 
stikkene doar" d.w.z. een onder- en bovendeur) de bovendeur dan kwam 
vooral op de ketting en eerst dan van de klink. De opening werd dan 
zo groot, dat daardoor de Iiefdegave(i) uitgereikt kon worden. W i e 
wat bang was uitgevallen deed zulks met de „brijsleef" (houten pap
lepel). 

Heel brutale gasten eisten ook wel eens, dat de deur geopend moest 
worden, waaraan natuurlijk meestal niet werd voldaan. Maar toch ge
beurde het eens, toen drie van die „nachtbidders" de boel wat al te vee! 
„optilden" (op stelten zetten), dat de deur wagenwijd open kwam. 
Doch daar verschenen, tot grote verrassing van de heren, primo: de boer 
zelf, een man zonder „buikje" (boerenbuikjes waren toen nog zeldzamer 
dan thans), maar die toch 100 K.G. woog en secunda tot septimo: zes 
zoons van iets lichter kaliber, maar bijna allen met dezelfde aanleg. De 
„nachtbidders" kozen het hazenpad en wachtten maar met af „de 
dingen, die komen zouden". 

Het bleef niet altijd bij woorden, men ging ook wel tot daden over: 
inbreken kwam meer en meer „in gebruik". Het gevolg hiervan was 
weer de instelling van plaatselijke „burgerwachten". (Er is niets nieuws 
onder de zon!) Een twee- of drietal burgers ging er beurtelings en op 
ongeregelde tijden 's avonds op uit te „wachtrinnen" (wachtlopen). 
Karabijn en browning waren nog onbekend, het achterlaadgeweer moest 
nog uitgevonden worden en het vóórlaadgeweer was voor het doel der 
dapperen niet bijzonder geschikt. Het laden hiervan was immers een 
hele operatie op zich zelf. Daar kwamen aan te pas: de kruithoorn, een 
pijpeketel als kruitmaat, stopmateriaal en een laadstok, om de stop aan 
te slaan. Verder een zakje met hagel (loden kogels), die eveneens ge
meten en „aangeslagen" moesten worden, en dan nog een doosje met 
slaghoedjes, die men op de „schoorsteen" moest plaatsen. Kortom, als 
men eenmaal geschoten had, kon de hele „compagnie" wel in de pan 
gehakt zijn, eer het geweer voor de tweede maal opnieuw „vuurklaar" 
was. Daarom waren de heren wijselijk gewapend met een speer of piek. 
Daar was men altijd en dadelijk mee klaar, daar kwam geen laden bij 
te pas. Men was in die dagen minder theorethisch en meer practisch 
dan nu vaak het geval is. Vandaar misschien ook, dat destijds de sterke 
drank zo zeer in de gunst stond; die was immers ook altijd voor „het 
gebruik gereed" in tegenstelling met thee en koffie. 

Deze speer of piek schijnt ons in die dagen een nationaal wapen te 
zijn geweest. W e troffen nog eentje, die een nummer droeg en een in 
de nationale kleuren geverfde band om de stok. 

Gelukkig kwamen bloedige botsingen zelden of nooit voor, maar 
geheel afdoende waren de prestaties van die burgerwachten toch ook 
al weer niet. Want eens op een vroege morgen moet er ergens over 
de leuning van een brug hebben gehangen de huid van een schaap, 
gedecoreerd met deze dichterlijke ontboezeming: 

Als de wacht is voorbij, 
Dan is 't schapestelen vrij, 
Wij nemen het vlees op de rug, 
En hangen het vel over de brug. 
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Dit krijgt echter een legendarisch karakter, wanneer wij weten, dat 
eertijds in een naburige provincie een zelfde verhaal in omloop was, 
echter met dit onderscheid, dat de twee laatste regels van het versje 
luidden: 

Wij nemen het vlees op de nek, 
En hangen het vel over het hek. 

Hier was ongetwijfeld geen brug in de naaste omgeving, en zodoende 
moest het vlees wel ,,op de nek", anders had immers de dichter „met 
de gebakken peren" gezeten. 

Onbegaanbare modderwegen — zelfs met het naaste dorp was geen 
verharde verbindingsweg — bevorderden deze toestanden. 

Van het onderwijs in die dagen hebben we vroeger al verteld. 
De geneeskunde was ook nog niet wat je noemt. Rondreizende kwak

zalvers voorzagen voor een deel in de dienst. Dit waren de zogenaamde 
,,Ongerslui", naar het heette van Hongaarse afkomst, misschien wel de 
nazaten der rondreizende kiezentrekkers eti breuksnijders uit de middel
eeuwen. Zo'n „Ongersman" nam bij de intrede in een dorp de nodige 
poolshoogte ten opzichte van de ziekten en ongemakken der inwoners 
en dokte dan, als hij bij de patiënten kwam, op over hun kwalen. Dat 
gaf vertrouwen, en voor alle kwalen wist hij raad, gelijk een goed kwak
zalver betaamt. Maar eentje van het korps bracht eens hun zaakje lelijk 
in discrediet: men had hem namelijk zijn lege dozen vol zien scheppen 
uit een „jiskegat" (asput). 

De echte geneesheren hielden er evenwel ook heel andere methoden 
op na dan thans. Ten opzichte van de besmettelijke ziekten ligt dit voor 
de hand, omdat Pasteur en Koch hunne ontdekkingen nog moesten 
doen, maar ook in ander opzicht was het verschil groot. Nu kan dit ook, 
voor een deel althans, aan de constitutie der mensen hebben gelegen. 
Het toenmalige geslacht was ongetwijfeld vrijwat bloedrijker dan het 
tegenwoordige; immers koppenzetten, aderlaten en het aanleggen van 
bloedzuigers was aan de orde van de dag. 

Het belastingwezen vertoonde evenzeer zijn eigenaardigheden, maar 
waaronder we toch ook weer bekenden aantroffen. Naast de rijksbe
lastingen bad men de accijnzen, die oorspronkelijk een plaatselijk 
karakter droegen, maar langzamerhand een der best wellende bronnen 
voor de gemeentefinanciën werden. In de Friese taal werden ze aan
geduid met de naam „ympost" (impost). Allerhande noodzakelijke 
levensbehoeften en verbruiksartikelen — zelfs turf en aardappelen — 
waren er aan onderworpen. Het was in de echte zin van het woord een 
verbruiksbelasting. En toen we de lucht opsnoven, welke kort geleden 
uit de schouw van de rijksbelastingkeuken opsteeg, toen de omzetbe
lasting klaar gestoofd werd, was het ons net alsof er ons een geur uit 
het grijs verleden tegenkwam. 

Uit deze sobere gegevens van die grijze tijd moge de lezer zich een 
beeld vormen van de algemene toestand, gelijk de oudheidkundige uit 
weinige fossiele resten, een volledige mastodon, een vishagedis of een 
ander voorwereldlijk mirakel weet op te bouwen. 
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Na 1848 veranderde het wereldtoneel, „'t Moat earst op 't slimst 
ear 't bettert." (Als de nood op 't hoogst is, is de redding nabij.) Nieuwe 
ideeën luiden een nieuw tijdperk in. De grondwetsherziening van 1848 
legt daarvan een welsprekend getuigenis af. De vrijhandelsgedachte 
blies aan handel en ruilverkeer nieuw leven in. Ook de landbouw zocht 
nieuwe ontwikkelingsbanen, getuige b.v. de oprichting van de Friese 
Maatschappij van Landbouw in 1852, kortom het was alsof uit de 
donkere nacht het eerste morgengloren van een nieuwe dag voor de 
wereldgeschiedenis merkbaar werd. 

Nu moet men zich de verbetering van de toestand niet zó voorstel
len, dat er dadelijk een algehele ommekeer kwam. Een ziek mens is 
niet dadelijk weer gezond en een door en door zieke maatschappij nog 
veel minder vlug. 

Bij de vrijhandelsgedachte behoorde een betere verkeersgelegenheid, 
maar een behoorlijk wegennet is zo maar niet klaar. Het duurde b.v. 
nog tot 1854 eer het kleine dorp uit zijn isolement werd verlost. De 
vrijheidsgedachte bracht evenzeer meer afschaffing der omzetbelas
ting... pardon, van de verbruiksbelasting, of om het schone woord dier 
dagen te gebruiken:, de accijnzen. Van deze werden achtereenvolgens 
om hals gebracht in 1852 die op schaap- en varkensvlees, in 1855 op 
brood, in 1863 op brandstoffen, terwijl in 1865 zo goed als alle ge
meentelijke accijnzen werden afgeschaft. Van 1848—1865 is wel
geteld 17 jaar. 

Zo zien we hoe na 1848 langzaam, tergend langzaam soms, maar toch 
zeker een nieuwe toestand is te voorschijn gekomen. Uit de ellende van 
voor 1848 heeft de oude oerkracht een vernieuwde en verjongde maat
schappij weten op te bouwen. De verdere op- en uitbouw van die maat
schappij viel samen met onze jeugd — onze „jaartelling" begint bij 
1864 — en zo zal het, naar wij hopen, onze lezers duidelijk zijn ge
worden, waarom wij in deze schetsen die tijd zo vaak een merkwaardige 
tijd hebben genoemd. 
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W I E ER A A N DE DEUR KWAMEN. 

I. 

De nieuwe geest, het jonge leven, dat in het begin van de tweede 
helft der vorige eeuw het mensdom meer en meer bezielde, gaf lang
zamerhand aan de wereld een geheel ander aanzien. Gelegenheid geeft 
genegenheid, en de betere gelegenheid om zich langs behoorlijk verharde 
wegen van dorp tot dorp te verplaatsen, was gunstig voor de ontwik
keling van de handel. Maar ook toen reeds, meer zelfs misschien 
nog dan nu, gold het: „de iene syn skea is de oare syn brea". Dat zou 
Jurjen ook ondervinden. Jurjen was de enige dorpskoopman, die met 
zijn korf aan de arm langs de huizen ventte. Hij had van allerhande din
gen te koop, die het eenvoudige leven van toen dagelijks nodig had. 
Jurjen had het gehele dorp tot klant en zo kwam hij ook geregeld bij 
meester; het was nog de „oude meester" wel te verstaan. Ook meester 
moest in die tijd zuinig met zijn centen omgaan, dat gebood hem zijn 
klein salaris. En zo dreven die twee vaak ruilhandel, een vorm van 
negotie, toen algemeen bekend. Dat kon zo: Meester deed in al zijn 
veelzijdigheid ook aan pluimveehouderij en dan kocht hij van Jurjen 
wat hij nodig had en leverde daar eieren voor. Op een keer, vroeg in 
het voorjaar nog, toen de eieren zowat los begonnen te komen, vroeg 
meester aan Jurjen: „Wat kosten de eieren?" Jurjen noemde de prijs, die 
gereed geaccepteerd werd en toen kwam meester aanzetten met ver
scheidene snezen mussen- en spreeuwen-eieren. De oude school en het 
schoolhuis 'waren namelijk gedekt met pannen en „lyktek" (een dunne 
laag riet of stro) en dit laatste, het „lyktek", had voor „mosken" 
(mussen) en , protters" (spreeuwen) en meester ongeveer dezelfde 
betekenis als wat de lage boezemlanden voor de kieviten, grutto's en... 
de tegenwoordige eierzoekers zijn. 

Jurjen stond perplex. De koop qing wel niet door, daarvoor was 
meester te edelmoedig, maar Jurjen's eer was er mee gemoeid om zich 
zo beet te laten nemen. Deed hij toch ook niet aan sterrenkunde, en 
kon hij 's nachts, wanneer hij eens buiten zijn woonark naar het schit
terende firmament tuurde, niet aan de stand der hemellichten zien hoe 
laat het was? 

En nu zo?! 
Jurjen zon op wraak! 
Op een goede dag kwam hij weer bij meester en klaagde zijn nood 

over de achteruitgang van zaken, vanwege de concurrentie. Hij wilde 
zijn korf met de hele inhoud! aan meester verkopen en met de negotie 
ophouden. Hij speelde zijn rol fijn, zó fijn, dat meester in de bekoring 
kwam en, op aandringen van de verkoper eindelijk geld bood per 
stuk. Ook deze koop was spoedig gesloten, maar toen het op een tellen 
ginq, bleek de qoocheme Jurjen onder in de korf een massa spelden te 
hebben. Doch Jurjen was even edelmoedig als meester en zodoende 
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werd ook deze koop geannuleerd, maar Jurjen's eer was gered. 
Alleen zijn sterrenkunde had er blijkbaar onder geleden, want toen hij 
kort daarop uit zijn woonschip naar de wal verhuisde, was hem het 
tijdaflezen van de sterren gans en al verleerd. Het gaf daar aan de wal 
een geheel ander gezichtspunt, zoals hij zich verklarend verdedigde. 

Jurjen zou echter zijn rijk niet geheel voor zich alleen behouden. Hij 
kreeg werkelijk concurrentie, waarover hij reeds bij voorbaat tegen 
meester had geklaagd. Een van die concurrenten zien we op ons plaatje: 
„de man mei de marse" of op zijn Nederlands: de marskramer. De 
pioniers op dit terrein waren van buitenlandse bloede, gelijk ons plaatje 
zeer duidelijk te zien geeft, maar deze vonden binnen de eigen land
grenzen weldra verschillende navolgers. 

Tegen dergelijke concurrenten kon Jurjen het niet bolwerken. Hij 
werd wrevelig en zwaarmoedig tegelijk en zijn noodlottig einde blijve 
hier onbeschreven. 

Een ander, voor wie, in tegenstelling met Jurjen, de nieuwe geest 
wèl een meer bevoorrechte positie schiep, was het tweede exemplaar 
dat we op ons plaatje aan de deur zien, t.w. de „bolrinster" oftewel 
bollekorfloopster. W a s voorheen roggebrood schering en inslag bij thee-
en koffiegebruik, en kwam alleen des Zondags wittebrood in de een 
of andere vorm het roggebrood vervangen, het verbeteren der econo-
nomische toestanden riep nieuwe gebruiken, nieuwe gewoonten, nieuwe 
behoeften in het leven. Dat eeuwige roggebroodeten,' waarvan men de 
,,soad" (oprisping van maagzuur) zo kon krijgen, vroeg afwisseling, ten 
profijte van de „bolrinster", die nu meerdere dagen per week verscheen 
en zodoende meer op de voorgrond trad, terwijl de bakker of diens 
knecht met de blauwe zak op de rug, in welke zak hij de zware rogge
broden naar de boer transporteerde, meer en meer op de achtergrond 
werd gedrongen. 

Die „bolrinster" groeide langzamerhand uit tot een vermaard type, 
want naast de taak, welke haar „ambtshalve" was aangewezen, kreeg 
zij mettertijd een hogere roeping. In haar werd verpersoonlijkt het 
„plaatselijk persbureau" en zij zelf werd de levende „doarpskrante" 
(krant van het dorp), die het plaatselijk nieuws van deur tot deur droeg. 
En ze deed dit op zeer eminente en zeer populaire wijze, omdat ze ge
leerd had „de strou net om it aei to bidjerren" (een verhaal niet om 
een leugen bederven). 

Toen ons land langzamerhand in versneld tempo meer welvarend 
begon te worden, verschenen hoe langer hoe meer buitenlanders ten 
tonele, vooral van over de oostergrenzen, die begerige ogen wierpen 
op de beurzen van de mensen in het „steinreiche Holland". De Duitsers 
'dachten zeker aan andere „stenen" dan de Friezen, die, in tegenstelling 
met „steinreich", nog al eens praten over „stien-earm". 

„Hans en Michel", de Duitse „hannekemaaiers" oftewel „hantsje-
mieren", die ieder jaar naar hier voor de hooiing overkwamen, vonden 
als voortrekkers vele navolgers, net als mussen, die ergens een goed 
onthaal vinden en van lieverlede in telkens grotere schare terugkeren. 

Tot zulke navolgers kunnen we eigenlijk ook wel rekenen de „fyn-
doekspoepen". Een nadere verklaring hoe we aan dit woord zijn ge-
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komen, zal hier wel nodig zijn. „Poep" was in engere zin de naam van 
de Duitse grasmaaiers, die om hun „poepehoazzen" (-kousen) en 
„poepemagen" (-magen) een zekere vermaardheid genoten. Maar die 
naam „Poep" werd langzamerhand de benaming van iedere buitenlander, 
die van over de oostergrenzen kwam. 

De zoevengenoemde „fijndoekspoepen" dreven oorspronkelijk alleen 

„ handel in „fyn doek", d.w.z. fijn linnen, en daaraan hebben zij de naam 
te danken. Mettertijd omvatte echter hun bedrijf alle manufacturen. Zij 
sjouwden deze handelsartikelen in een grote fluwelen zak op de rug, 
en zo gingen ze, zwaar beladen, maar niettemin welgemoed langs vaak 
ongebaande modderwegen tot zelfs naar de meest afgelegen boerderijen. 
Deze negotie stond in het nauwste verband met de vestiging van vele 
Duitse winkelzaken hier te lande, ook in onze provincie. Ettelijke Duitse 
persoonsnamen van thans herinneren aan die vroegere „invasie". En al 
is ook in de loop der jaren het vroegere, heel sterk Duitse accent hunner 
spraak zo goed als geheel verloren gegaan, samenstellingen met het 
woord „poep" zijn er in de Friese taal legio overgebleven.Wij willen hier 
slechts enkele noemen uit de rijke keuze, waarover wij beschikken: 
Poepehoas, poepeknyft, poepeknoop, poepekreamme, poepelân, poepe-
mage, poepenêst, poepepiip, poepeset, poepeskuon, poepestôk, poepe-
toer, poepetrek, poepesinne, enz. enz. Alleen het laatste woord zullen 
we vertalen: poepesinne wil zeggen: de maan. 

Het waren echter niet alleen mannen, die met hun koopwaar naar 
deze streken afdreven, er kwamen ook vrouwen en meisjes opdagen, 
robuste figuren, die helemaal niet de indruk konden wekken van tot het 
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„zwakke geslacht" te behoren. Trouwens haar bedrijf liet dit ook niet 
toe. Zij ventten met porcelein-, glas- en aardewerk, dat ze met zich 
meevoerden in een mand, die ze op het hoofd droegen. Een gebreide 
wollen lap of matje werd eerst op het hoofd gelegd en daarop kwam 
de mand te staan, die ze, meest zonder haar met de hand aan te raken, 
in evenwicht wisten te houden. Deze mensen droegen in verschillende 
streken verschillende namen. Op de ene plaats heette zo iemand „stien-
guodswiif (letterlijk: steengoedvrouw), elders ,,krûk-en-kantsje (kruik
en-kannetje) of ook wel schimpend „stienkrob" (steenkrab = pissebed). 
In onze streken stonden ze algemeen bekend onder de meer poëtische 
naam „Koblenzke", omdat de meesten, naar eigen verklaring, uit 
Koblenz kwamen. 

Een bekend type was ,,Lena", een stevig gebouwd, goedmoedig 
meisje, geheel van Duits model. Lena was blijkbaar uit een zelfde school, 
als die, welke ook wij in onze jeugd doorlopen hebben, en waar het 
parool was: „Snij brood en lees; terwijl de vis kookt, smelt de boter". 
Lena kon ook twee dingen tegelijk doen, want als ze van dorp tot 
dorp trok en haar zware mand op het hoofd droeg, dan breide ze 
meteen. Hoe? Ja, dat is ook een vraag, maar waarvan de beantwoording 
niet tot onze competentie behoort. W e hebben echter een deskundige 
uitgenodigd om ons de geheimenissen daarvan voor een volgend hoofd
stuk te dicteren. 

II ' 

W a t ons, naar aanleiding van wat we zo even in het vooruitzicht 
hebben gesteld, met de meeste welwillendheid gedicteerd werd luidt 
als volgt: 

„'t Is al 60 jaar geleden, dat Lena bij ons aan huis kwam, maar 
toch kan ik mij haar nog zo best herinneren. Dit komt vrij zeker, 
omdat zij zo geheel anders breide dan onze moeder mij had ge
leerd. De draad van het breigaren kwam van links uit een split 
van haar rok, waaronder ze een losse zak droeg voor het kluwen. 
Zij legde de draad achter de te breien steken, stak met de pen 
vóór in de steek en wipte deze dan over de draad heen. Zo was 
weer een steek klaar, 't Ging dus met minder omslag en vlugger, 
dan zoals wij t gewoon zijn." 

Tot zover het dictee. Hieruit menen wij, die dateren uit een tijd toen 
nog al verscheidene mannen de kunst van het breien verstonden — 
al deden maar heel enkelen het geregeld — en zodoende zelf ook een 
heel klein ietsje van breien afweten, te mogen concluderen, dat de 
dames van tegenwoordig in vier tempo's een rechte steek maken, ter-

-wijl Lena er maar twee over deed, ergo: Lena kon tweemaal zo vlug. 
En nu komen wij aanzetten met de nuchtere, en misschien ook wel ver
rassende vraag. „Waarom breien onze dames niet zoals Lena dat deed?" 
En maar nee, doen we geen meerdere vragen, want we mochten 
eens herinnerd worden aan het bekende spreekwoord van „één gek 
en zeven wijzen". En dat willen we liever niet. Ter nadere toelichting 
diene echter nog wel, dat ook in Noorwegen vroeger — misschien 
nog wel •— gebreid werd gelijk Lena deed. 
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Er kwamen echter ook andere handelsmensen aan de deur, waar
onder er waren die in alles een beetje, of soms wel heel veel, lager 
op de maatschappelijke ladder stonden, In de eerste plaats willen we 
hier noemen de venters en ventsters met „hânskrobbers" (heide
schrobbers zonder steel) en „knipers" (op het ene eind gespleten eiken 
houtjes voor het linnen op de drooglijn). Deze mensen kwamen van 
Kollumerzwaag of „út de Westerein" (uit Zwaagwesteinde). Zie onze 
illustratie met Lena bij de brug Ze hadden soms ook nog iets typisch 

voor die tijd in negotie, en wel „piiptrochstekkers". Dit waren in kleine 
bosjes gebonden halmen van het op zand- en veengrond groeiend 
bentgras (molinia coerulea). Het heet ook wel „blauwe eenknoop" om
dat het meestal slechts één knoop heeft dicht aan de voet van de lange 
halm. Daardoor was het bijzonder geschikt voor het doorsteken van 
lange Goudse pijpen. 

Verder had men de „stóelwynders" (stoelenmatters) die geregeld 
de rondte deden om de biezen matten in de oude knopstoelen te ver
nieuwen of te herstellen. 

Vele van deze mensen zwalkten van dorp tot dorp, soms ver van 
huis, en konden dan 's avonds niet naar eigen haard terugkeren in een 
tijd zonder fietsen, zonder bussen en zonder centen voor een reis-
gelegenheid, als die er bij toeval al bestond. Zij waren dus aangewezen 
om hier of daar te overnachten. Maar wie geen reisgeld heeft, beschikt 
natuurlijk ook niet over logeerkosten in een dorpsherberg. Zij gingen 
dus naar één van de vele tehuizen voor daklozen en dat waren in die 
tijd de boerenschuren. Kende de boer zo'n rondreizende koopman 
niet, doch kwam zijn goedmoedigheid er tegen in opstand om de gast-
vrijheidzoekende in de late avond de open lucht weer in te sturen, dan 
werden toch gewoonlijk zekere voorzorgsmaatregelen genomen, die een 
vrijheidsbeperking met zich meebrachten, welke hierin bestond, dat de 
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logeergasten des avonds voor hun nachtverblijf werden opgesloten in 
het „striefek" (stro-vak) met ,,de kile op 'e doar" (een losse houten 
wig op de klink van de deur). Kwam er door een geregeld terugkeren 
een meerdere vertrouwelijkheid tussen de partijen, dan werd ook de 
vrijheidsbeperking minder gestreng toegepast. En dan kregen de zwal
kers meestal ook nog wat avondeten op de koop toe. 

Al de genoemde personen kwamen het gehele jaar door en we zouden 
ze dus de „vaste" kooplieden kunnen noemen. Tot de „losvaste" willen 
we de „potskippers" rekenen. Deze hielden er een „potskip" op na, een 
drijvende winkel met huishoudelijke artikelen van porcelein en aarde
werk. Ze stonden niet als de ijverigsten bekend; naar het heette bleven 
ze zo lang op een zekere plaats liggen, dat de wind hun weer gunstig 
werd om naar een ander dorp te zeilen. Vandaar dan ook dat de een 
„potskippersswit" (swit = zweet) „duur" en de ander „niet te ver
krijgen" noemde. 

Een andere categorie van handelslieden kon men meer rekenen tot 
de seizoen-arbeiders. Hiertoe behoorden in de eerste plaats de „mat-
skipper" en de man met de „mattekroade" (een expres voor dit doel 
gemaakte kruiwagen). De toenemende welvaart bleef ook niet zonder 
invloed op het interieur van de boerenhuiskamer. W a a r de voorkamer 
soms voor diende hebben we vroeger al eens verteld, maar ook de 
woonkamer was eertijds meest van alle weelde gespeend. In het midden 
onder de tafel lag gewoonlijk een grote vierkante, van biezen gevloch
ten mat, als enige bedekking van de estriken vloer. Dat stond ongezellig 
en het gevolg der toenemende welvaart werd een algehele vloerbedek
king met gevlochten matten, die in verschillende breedten en kwaliteiten 
te verkrijgen waren, en zo in banen over de vloer werden gelegd. En de 
huiselijkheid werd nog meer bevorderd toen de „Spaanse mat" onder 
de tafel werd vervangen door een bescheiden karpet. „Húshimmelers-
tyd", dat is de tijd van de gewone jaarlijkse voorjaarsschoonmaak, werd 
afhankelijk van behoefte en de „stand" der portemonnaie, voor ver
nieuwing of aanschaffing gezorgd. En daarom gingen „matskipper" en 
de man met de „mattekroade" in. het voorjaar de boer op. 

Tot de seizoenhandelaren behoorden ook de turfschippers. Dit ras 
is nog wel niet uitgestorven, maar toch gans en al verbasterd. Eertijds 
stookte men bij het eigen gekapte hout, enkel turf, en dan liefst, als men 
het maar enigszins betalen kon Overijselse baggelaar. De „Boppe-
Grinzer" (turf uit de Groninger Veenkoloniën) is later meer in de 
mode gekomen, toen O^erijsel uitverkocht was. 

Ook leverde de eigen provincie zogenaamde „hurde" (harde) turf en 
wel uit de omstreken van Beets. Deze baggelaar stond echter bij de 
huisvrouwen meestal in een kwade reuk, in de dubbele zin van het 
woord. Als ze brandden verspreiden ze een nare lucht en bevuilden 
meteen het eetgerei, dat er op stond. Ze was „sâlt" (zout) zo luidde de 
technische term. Deze turf werd meestal door een speciaal ras van 
turfschippers, de zogenaamde „bokskippers" naar onze streken ver
voerd. Een „bok" was een platboomd vaartuig met weinig diepgang, 
dat in de wijken der lage venen kon varen. Die „bokskippers" dreven 
meestal ruilhandel met de kleinlandverbruikers. Dat was eigenlijk een 
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„fijne" handel, die gewoonlijk tot grote tevredenheid van beide partijen 
werd gesloten. De bokschipper bracht zijn minderwaardige turf aan 
de man en ontving daarvoor als tegenprestatie van de kleine gardenier 
diens minderwaardige producten, als poters-aardappelen (er was nog 
geen keuring en poterhandel) die elders bij de mindere man weer als 
eetaardappel dienst deden, kleine wortelen, tweede of nog mindere soort 
kool en rapen, enz. enz. Eerst werd de prijs van alle producten over
eengekomen —- deze was wederzijds aan de hoge kant .— en zo kreeg 
ieder best geld voor zijn niet beste waar. „As men jin sels kidelje kin, 
kin men laitsje, hwannear men wol". Dit vertalen we maar niet. 

De wijze van betaling aan de schipper-handelaar in Overijselse turf 
ging anders. Deze geschiedde per ,,nijjiersrekken" (nieuwjaarsrekening) 
en in baar geld. Had de schipper zijn geld binnen, dan hield, gewoonlijk 
in het midden of het laatst van Januari de „veenbaas" zitting te Leeu
warden, om op zijn beurt met de schippers af te rekenen. Hierbij was 
het gewoonte, dat de veenbaas royaal tracteerde, met als gevolg, dat 
menige schipper zo'n dag niet alleen de ,.veenbaas" had gesproken, maar 
ook „de prins". 

Een ander man uit het schippersgilde was de „dongskipper". Deze 
ging in de tijd toen de teelt van aardappelen groter afmetingen begon 
aan te nemen, 's winters de boer op om bestellingen van in het voorjaar 
te leveren „fierdong" (zuivere koemest uit de greidhoek) in ontvangst 
te nemen. De eigen mesthoop van de bouwboer kon niet meer de hogere 
eisen der meer intensieve cultuur bevredigen, kunstmest was er nog niet, 
en zodoende werd op evengenoemde wijze in de grotere behoefte 
voorzien. 

Toen er meer en meer te verdienen viel, verschenen er— natuurlijk 
— ook alras vertegenwoordigers van „het oude volk" ten tonele. Tot 
grote populariteit bracht Levy het, de man van wie we meer bij het 
„Bargeslachtsjen" zullen vertellen. Minder in de gunst stond de „blauw-
seljood", wiens aanzien nog meer taande, toen hij eens op een goede 
dag bij een weduwe aanklopte, en op dier bewering, dat ze niets nodig 
was, haar de toewensing deed: „krij de koarts!" en warempel de oude 
vrouw kreeg de eigen'middag ook werkelijk de koorts, en daarmede 
was de reputatie van de blauwseljood voorgoed naar de maan. Zijn 
reputatie als koopman natuurlijk, want als ziekteverwekker leek hij wel 
enig te zijn, maar als zodanig begeerde men hem helemaal niet. 

Nog minder hadden wij kinderen het staan op „Gajum". W i e dat 
precies was en wat hij moest, weten we niet, omdat we hem op een af
stand hielden, want als hij maar vermeende, dat wij het op hem voorzien 
hadden, dan kwamen er gezichten en geluiden, die, zonder overdrijving, 
zouden- doen vermoeden, dat er plotseling een prae-historisch monster 
uit de oerwouden naar hier was overgeplant. 

Populair werd later wel weer een andere vertegenwoordiger van 
hetzelfde ras, die bekend stond onder de naam „Tongersdeisjoad", welke 
naam hij te danken had aan zijn geregelde verschijning op Donderdag. 
Deze koopman droeg zijn negotie in een platte korf voor de buik. 
Daarin had hij van alles, maar voornamelijk rookgerei, als „slappe mün-
stikken", „pipedoppen", „porsleinen pyptsjettels" „trochrokers", enz. 
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Ook het muzikale gedeelte, voor wat de straatmuziek betrof, kreeg 
zijn voorziening. De eigen jeugd zorgde er voor om op „festeljoun" 
(vastenavond) die in dit Protestantse noorden vaak een denkbeeldige 
vastenavond der kinderen was, in vreemdsoortige kledij met de rommel
pot langs de huizen muziek te maken. Die rommelpot was een Keulse 
pot, overspannen met een stuk varkensblaas, dat in het midden met een 
riet doorboord was. Dit riet werd nat gemaakt en door er nu met de 
hand over heen te strijken in op- en neergaande beweging, ontstond 
er een geluid, dat iemand, die niet te veeleisend was, muziek zou 
kunnen noemen. 

De „hogere" toonkunst werd evenzeer aan ons afgedragen en wel 
door vreemdelingen, die de doedelzak bespeelden. De doedelzak was 
een leren pijpzak met een drietal fluiten er aan. Eerst werd er lucht in 
de zak geblazen en tegelijkertijd werd die er w,eer met de arm uitgeperst 
naar de fluiten. Zodoende ontstond er muziek, die de rommelpot ver 
achter zich liet, al deed ze nog niet bepaald aan een Mengelberg denken. 

Zo zien we dat overal en altijd, waar de toestanden rijp voor iets 
zijn, dat „iets" gewoonlijk ook ten tonele verschijnt, om de voor hem 
gunstige levensvoorwaarden te benutten: m de verrotte dakgoot groeit 
spoedig gras, waar de haan ontbreekt begint vaak een kip te kraaien, en 
een verdwaasde wereld kweekt dictators. 
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NAAR MEER INTENSIEVE CULTUUR. 

De nieuwe geest, die zich na 1848 deed gevoelen en langzamerhand 
de wereld veroverde, liet natuurlijk het landbouwbedrijf ook geenszins 
onberoerd. Vóór die tijd was hier een grote boerderij eigenlijk een 
koninkrijkje op zich zelf, waarbij zoiets als het absolute koningschap, 
was belichaamd in de boer, die deze macht gewoonlijk wist in te perken 
tot de geest, die uit het volgende versje spreekt: 

Wees in uw woning, 
Een heer, een koning, 
Geen dwingeland; 
Vergeef die falen, 
Breng weer die dwalen, 
Gij toont verstand. 

Graanbouw was in het bedrijf hoofdzaak, en wel voornamelijk de 
teelt van tarwe, haver, zomer- en wintergerst, met daarnaast enige 
peulvruchten, vooral bonen in hare verschillende variëteiten, als „greate" 
(grote), „lytse" of „hynste" (kleine of paarde-) en „twivelers" (twijfe
laars, een tussensoort). Verder rode klaver om te maaien en een of 
meer percelen witte klaver voor het weiden van jongvee, schapen en 
paarden. Deze teelt van vlinderbloemigen naast granen werd in die 
tijd, waarin kunstmest nog onbekend was en de eigen gewonnen mest 
ontoereikend voor behoorlijke oogsten, een besliste noodzakelijkheid 
geacht; dat die gewassen de grond verbeterden, was reeds lang van 
algemene bekendheid, al bleef het „waarom" er van voor de boeren 
ztog tijden een geheim. 

En dan nog moeten we niet vergeten, dat het koolzaad in de rij der 
cultuur gewassen lange tijd een grote rol heeft gespeeld. Aan aardappe
len en vlas was nóg, of, met het oog op vroegere tijden, wéér een 
bescheiden plaats toebedeeld. 

De schaarse teelt van hakvruchten was een belemmering voor be
hoorlijk wieden met als natuurlijk gevolg vaak een sterk door onkruid 
verontreinigde bodem. ,,Krôdde" (herik = Sinapis arvensis) wij her
inneren in dit verband aan het algemeen bekende „grót mei krôdde —• 
en „dúst" (zwart- of wintergras = akkervossestaart = aleopecurus 
agresta) twee onkruiden, nu nauwelijks meer bekend, konden toen ware 
schrikbeelden zijn. Krôdde kwam zo menigvuldig voor, dat een enkel 
stuk land er, door de gele kleur van de bloemen, zelfs de naam „goud-
berg" aan te danken had. En „dúst" kon in één jaar, als het graan
gewas niet al te florissant groeide, het land er finaal onder zetten. Nu 
hebben we nog maar een paar genoemd, maar men kan zich voorstellen 
in welk een toestand het land ook ten opzichte van de andere onkruiden 
soms verkeerde. Aan braakland moest dus uit de aard der zaak ieder 
jaar een belangrijke plaats worden ingeruimd. 
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Al ontbraken in het algemeen nog de machines en moest dus bijna 
alle werk met de hand gebeuren, toch was het bedrijf zo extensief in
gericht, dat er niet veel menselijke werkkrachten nodig waren. En deze 
vond men, zo al niet geheel dan toch grotendeels in het kleine koninkrijkje 
zelf. De boer deed persoonlijk een behoorlijk portie en werd bijgestaan 
door de ,,greatfeint" en de „lytsfeint" (grote en kleine knecht) en 
menigmaal ook nog door een „milfeint" (middel- of tweede knecht) ter
wijl de boerin, aan wie de zorg voor de huishouding en de boter-
bereiding was opgedragen, de hulp had van een ,,greatfaem" en een 
„lytsfaem". Zolang de kinderen nog klein waren, kwam er een enkele 
arbeider bij, maar werden ze groter, dan liepen deze ook al spoedig in 
het gareel, waarop gewoonlijk een inkrimping van het in loondienst 
werkende personeel volgde. 

Het gehele bedrijf was er op ingericht zich zoveel mogelijk zelf te 
helpen en zo weinig mogelijk geld uit te geven. 

Van de granen werd tarwe vrijwel geheel te gelde gemaakt, maar 
de haver kwam gedeeltelijk aan de paarden of wel als „duide hjouwer" 
(zie hierover bij graanbouw) aan de koeien. Meer speciaal voer voor 
rundvee en varkens was echter de gerst. En al wist men van voedings
verhoudingen, zetmeelwaarde en wat dies meer zij niemandal, toch had 
de praktijk de boeren wel zoveel geleerd, dat ook bonen in het voeder
rantsoen van het rundvee een grote betekenis hadden, getuige deze uit
spraak van één hunner : „in mangelwoartel en in greate beane ha ik 
sahwat allike heech" (gelijkstelling van één mangelwortel met één grote 
boon). 

De varkens werden bijna uitsluitend met gerst vetgemest en die 
namen nog al wat, wanneer men bedenkt, dat er soms een drietal voor 
eigen gebruik de schoorsteen inging en er ook nog wel voor anderen 
werd gemest. Men leefde bij de boer, wat de vleesvoorziening betrof, 
het gehele jaar bijna uitsluitend op „bret spek" (gedroogd en later ge
braden spek). De welvarendste mocht er „pikelfleis (ingezouten rund
vlees) bij hebben, en de minder gegoede des Zondags soms iets van ,,it 
aedtsje" (vers vlees van de slager) krijgen, maar anders: „bretspek, 
bretspek, bretspek !" 

„Ierdappels en brij" (aardappelen en brij) was verder het gewone 
dagelijkse menu, zowel 's middags als 's avonds, een enkele maal afge
wisseld met peulvruchten of meelkost. Verder was de gewone morgen
en middagboterham (wij hebben dit al vaker verteld) een stuk rogge
brood. Wanneer we dit alles nu eens vluchtigj es nagaan, wat zien we 
dan? Dit: de boer had geen rekening bij de koopman in veevoer; bij de 
slager haast evenmin; de bakker beurde weinig meer. De boter ging 
naar de winkel en daar kreeg hij winkelwaren voor, en als wij nu ver
der nog bedenken dat de boer vaak e*en heel of een half vet varken aan 
ambachtslieden, als timmerman, smid en wagenmaker leverde, zodat de 
„nijjiersrekken" (nieuwjaarsrekening) van die mensen daarmede ook 
geheel of gedeeltelijk kon worden vereffend, dan kunnen we moeilijk 
aan de conclusie ontkomen, dat in het oude boerenbedrijf autarkie in 
zulk een geperfectionneerde vorm werd toegepast, dat de knapste staats-
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man van tegenwoordig, die zich in deze richting verder wenst te be
kwamen, er stellig wel een lesje aan had kunnen nemen. 

En toch, hoe geperfectionneerd ook, na 1848 zien we met het levendig 
worden der vrijhandelsgedachte, de toestand langzaam veranderen; vrij
handel en autarkie zijn nu eenmaal antipoden (tegenvoeters). 

De vrijhandel bevorderde het ruilverkeer en maakte langzamerhand 
export mogelijk, waardoor het trage autarkistische bloed sneller begon 
te vloeien. 

Zo begon Engeland aardappelen te vragen, en was men hier in de 
gelegenheid aardappelen voor de Engelse markt te verbouwen. In het 
eerst was dit de soort, die geen andere naamsaanduiding had dan 
„Engelse aardappel", later kreeg men de magnum-bonum. 

Uit wat we over het vlas hebben verteld, hoorden we, dat omstreeks 
1860 de vraag naar dit product al groter en groter werd. Zo had men 
al twee gewassen, waaruit geld was te maken, en daar moest men als 
de kippen bij zijn, want men zat altijd krap in de centen. Toch kon de 
grote boer, vooral met het oog op de arbeidskrachten, zijn bedrijf zo 
maar niet in eens omzetten. Het kleinbedrijf, dat wel is waar nog be
scheiden afmetingen had, maar toch reeds lang werd beoefend, zou 
zijn schrale inkomsten ook gaarne vermeerderen, terwijl de arbeider, 
wiens bestaan nog minder over rozen liep, al evenzeer naar een buiten
kansje uitzag, en zo zien we een nieuwe vorm van landbouw ontwik
kelen, die later als „deelbouw" betiteld is geworden. 

Nu was deze deelbouw vaker een overeenkomst tussen arbeider en 
boer, dan tussen boer en gardenier. De arbeider beschikte als regel 
over geen bedrijfskapitaal en kon dus ook niet anders in de waagschaal 
stellen dan zijn eigen arbeidskracht en die van zijn gezin. 

Deze deelbouw was niet altijd op dezelfde wijze geregeld; men onder
scheidde b.v. verbouwen „om 'e helt" (om de helft) en „om part" (part 
— deel). In beide gevallen leverde de boer het land en hij zorgde ge
woonlijk voor het paardewerk, terwijl de arbeider al het andere werk 
op zich nam. 

De geldelijke opbrengst werd bij verbouw „om 'e helt" gelijkelijk 
verdeeld, bij verbouw „om part" in zodanige delen gesplitst als was 
overeengekomen. Bij deelbouw van vlas kwam het nog al eens voor, 
dat de boer het zaaizaad leverde, en dan ook al het zaad, dat het gewas 
voortbracht, het zijne mocht noemen. Men zal begrijpen, dat bij deze 
deelbouw ettelijke bepalingen — beheerst door even zovele factoren •— 
waren te maken, waardoor allerhande overeenkomsten mogelijk werden. 

De gardenier deed, hoewel in mindere mate dan de arbeider, ook 
wel aan die deelbouw bij de boer, maar als hij het een beetje ,,be-
stuiveren" kon, dan wou hij toch liever land huren. En zo zien we in 
die opgaande tijd heel vaak, dat een gardenier land van een boer huurt. 
Dit gebeurde vooral met land voor vlasteelt. Het was dan een huren 
voor één jaar en de huur was in de goede tijd van het vlas soms ver
bazend hoog. ƒ 100 per pondemaat voor zo'n jaar was een heel gewone 
prijs. 

Wij zien hier, wat we in ons later leven zo* vaak konden opmerken: 
in opgaande tijden wil de huurder gaarne het gehele risico voor zijn 
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rekening nemen, om daarnaast ook alle voordelen te genieten, terwijl 
het begrip ,.mobiele pacht" enkel opdoemt in teruggaande tijden. 

En we merken uit het vorenstaande tevens, dat de beschreven toe
stand langzamerhand intensivering van de landbouw tengevolge heeft 
gehad. Dit werd nog verder doorgedreven toen de boer, gevoelende 
wat de verbouw van evengenoemde gewassen in het laadje bracht, 
zelf die teelt ter hand nam. 

Gardeniei en arbeider, die in die opgaande tijd in verband met hun 
deelbouw wat steviger waren komen te staan, wensten, tengevolge van 
die eigen verbouw door de boer, niet weer teruggedrongen te worden 
naar de verlaten lagere trap van de maatschappelijke ladder. Door hun 
eenvoudige leefwijze, hun lang en hard werken, dat helemaal een werken 
voor hun zelf was en dus dubbel tot zijn recht kwam, en door hun 
intensieve cultuur konden zij meer huur betalen dan de grote boer. Met 
de huur steeg ook de waarde van het land, wat weer tot natuurlijk 
gevolg had, dat iedere bouwplaats, die onder de hamer kwam, en hier 
niet, als in Groningen meest wel het geval was, door beklemrecht, 
tegen verbrokkeling beschermd bleef, uiteenviel. Dit verschijnsel is voor 
de ouderen al tot een „fanselstheit" (vanzelfsprekend) geworden: in 
opgaande tijden vliegen de boerenplaatsen uiteen, in neergaande blijven 
ze bijeen. 

Uit wat we hiervoor heel in het kort vertelden, menen wij te mogen 
concluderen, dat het de kleine man in de eerste plaats is geweest, die 
in die tijd de intensivering en de vooruitgang van de landbouw het 
vlugst en wellicht ook het meest heeft gediend. En misschien mogen 
we er nog deze gevolgtrekking aan vastknopen, dat het toen, evenals 
altijd, de harde werkers zijn geweest, die de vooruitgang hebben be
vorderd en niet de achterna-lopers en zij, die gemakzuchtig wensen te 
parasiteren op het werk van anderen. 
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VROEGE AARDAPPELEN . 

I. 

Toen we nog op de banken van de oude school zaten en onze 
fantasieën soms wat heel ver buiten de grenzen der werkelijkheid vielen, 
kon meester wel eens tussenbeide komen met een nuchtere opmerking 
als: „och jonge, de mens is geen aardappel en de wereld geen doedel
zak". Het gewicht van die woorden voelden we dan in zijn volle zwaarte, 
en het gezag van meester was voldoende om elk gevoel van twijfel aan 
de juistheid daarvan, te onderdrukken. Ook hieraan merken wij, voor de 
zoveelste maal, het grote verschil tussen voorheen en thans. Wan t aî 
is de wereld, strikt genomen, nog geen doedelzak, ze lijkt er toch al
machtig veel op, omdat, onverschillig wie tegenwoordig aan de blaas-
pijp staat, er altijd jammerklachten uitkomen, die althans voor onze 
oren, het eigendommelijke van de doedelzak uit onze kinderjaren waren. 

En begint zoetjes aan de mens, van hoog tot laag, niet bijna evenveel 
gelijkenis met de aardappel te vertonen? In het oude landbouwbedrijf 
speelde de aardappel nog geen overwegende rol, maar is hij later niet 
geworden het gekroonde hoofd van onze kleibouwvruchten, en ligt 
niet thans zijn scepter weer naast zovele andere in het slijk? En lijden 
verder mens en aardappel niet bijna evenveel aan degeneratieziekten, 
al hebben deze dan ook bij de verschillende partijen ongelijke namen? 

Aan voorspellingen van de toekomst der gevallen grootheden uit de 
mensenwereld wagen wij ons niet, maar ten opzichte van de aardappel 
durven we het vertrouwen uitspreken, dat die eenmaal zijn kroon zal 
terugvinden. Desniettemin achten wij ons gerechtigd om ook deze merk
waardige plant in onze cyclus te betrekken, omdat de aardappel van de 
toekomst een geheel andere zal zijn dan die uit het verleden. Wij willen 
ons hierbij beperken tot de vroege soorten uit die oude tijd, die vrijwel 
alle tot de volgende variëteiten konden gerekend worden, t.w.: 

lo. De buskers of zeswekers. 

Dit was wel de vroegst-rijpe; een niet sterke aardappel met fijn loof, 
kleine ronde bladeren en een heel, heel matige opbrengst. Hij was voor 
een halve eeuw al aan het verdwijnen. 

2o. De botergele. 
Deze wordt misschien op een enkele plaats nog geteeld, 't W a s een 

aardappel met vrij sterke loof ontwikkeling. Hij bracht gewoonlijk niet 
vele, maar zeer dikke knollen voort. De opbrengst aan hectoliters kan 
zodoende nog groot zijn, voor die tijd zelfs geweldig groot. Hij was 
nog al vaak goed van deugd, maar, omdat hij erg „stijf" was, niet 
geschikt voor mensen, die van een losse aardappel hielden. Daarbij 
stonden de grote knollen ook velen tegen, want het was binnen de 
eigen grenzen toen net eender als nu: zwetsen van grote dingen konden 
velen omraak, groot doen was een geliefde bezigheid en hoog opzien 
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tegen al wat groot was, een vrij algemene eigenschap, als dat grote 
maar niet een grote aardappel was, want daaraan hadden ze een in
gekankerde hekel. 

3o. De oude of Friese muis. 
Dit was een aardappel, die wel algemeen in de smaak viel. Hij had, 

zoals de naam reeds aangeeft, de bekende muisvorm en kon een be
hoorlijke, zij het dan ook al geen grote opbrengst opleveren; maar hij 
werd hoe langer hoe vatbaarder voor de gewone aardappelziekte, zodat 
de opbrengst aan gave knollen soms onbetekenend kon worden. 

4o. De Hamburger of stoelematter. 
Deze kwam iets later aan dan de andere soorten, al was het dan ook 

niet veel. Het was een aardappel van mooie uiterlijke gedaante, ei
vormig, bijna zonder kiemgaten en niet groot van stuk. Een pracht-
aardappel voor de handel. Maar zo stijf als de botergele meest was, 
zo los was vaak de Hamburger. Hij kon zeer veel opbrengen, althans 
voor die tijd, maar deed zulks niet zo vaak. Dit kwam door zijn grote 
vatbaarheid enerzijds voor wat men toen „pleach" noemde en dat nu 
waarschijnlijk met de naam Rhizoctonia zou worden aangeduid, ander
zijds voor de gewone aardappelziekte, zowel in het loof als in de knok 
Wij herinneren ons nog een geval, dat 7/8 deel der knollen tengevolge 
van de gewone aardappelziekte verloren ging, en dit was volstrekt 
geen op zich zelf staande gebeurtenis. 

Hieruit zien wij, dat er op alle soorten nog al wat viel aan te merken. 
De botergele waren nog de sterkste van alle en voor een goede op
brengst de wiste om te verbouwen; maar de gardenier of koopman, die 
zijn waar te Leeuwarden aan de markt bracht (veilingen waren er toen 
nog niet) mocht zijn botergele kwijt raken aan een schipper, die er de 
provincie mee inging, bij de Leeuwarder huisvrouwen, die zelf ter markt 
hare inkopen deden, lukte dat vaak niet zo best. Als er al eens een 
enkele botergele kocht, dan trok haar lot- en seksegenote, die dat 
schouwspel aanzag, vaak verontwaardigd de neus op met de woorden: 
„buttergele, ik lus ze niet!" 

Vroeg er iemand aan de verkoper: „wat soort is dat?" dan wist de 
verkoper al lang, dat dat iemand was, die „geen buttergele luste". 
Betrof dit verder een verkoper, die meende, dat de handelstactiek mee
brengt, dat men niet al te rechtvaardig moet zijn en niet al te goddeloos, 
dan noemde hij zijn botergele: „witbloeiers". De buskers, die de stads
vrouwtjes wel lusten, bloeiden wit en de botergelen bloeiden ook wit, 
ergo... 

En als de botergele dan niet te grof van stuk was, dan verdwaalde er 
ongetwijfeld wel eens een maaltje naar een tafel, waar men anders dat 
soort niet iuste. En denkelijk smaakten ze dan wel lekker. De mensen 
van toen waren ook al niet veel anders dan die van nu (denk maar eens 
aan de Zomertijd), velen bestendigden de leuze: Mundus vult decipi — 
de wereld wil bedrogen zijn. 

Wij willen thans meer de jaarlijkse levensloop van die vroege aard
appelen beschouwen. 

In het laatst van Januari of in Februari werden de poters, voor zover 
ze niet in de kelders overwinterd hadden, uit de kuilen van het land 
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gehaald, om dan de nog bekende bewerking ,,it sprútplúzjen" te onder
gaan. Hierna werden zij gestort, niet in houten bakjes zoals thans, maar 
in oude aardappelmanden „fjirderskuorren" en „kynsenskuorren", die 
respectievelijk een inhoud hadden van, ± j/2 en YA H.L. De eerste wer
den — in hun goede tijd •— gebruikt bij het afleveren der aardappelen, 
de andere bij de oogst om er de vruchten in te verzamelen. Deze laatste 
zagen zich dientengevolge nog al eens de naam „ierdappelsikerskuorren" 
toebedeeld, terwijl evenzeer de namen „bintsjes" en „paenders" ge
bruikelijk waren. 

Begonnen beide in hunne eerste diensten bedenkelijke tekenen van 
seniele aftakeling te tonen, dan waren zij nog altijd capabel om als 
broeimateriaal dienst te doen. Maar dan moesten ze gewoonlijk eerst 
meer of minder grondig opgekalefaterd worden. Dit deed iedere garder-
nier zelf met eigen gekweekte tenen, eenjarige loten van een soort 
waterwilg. Oren, rand en bodem waren de onderdelen, die het meest 
te verantwoorden hadden, en dus ook het eerst om reparatie vroegen. 
Sommige gardeniers wisten langs de weg van het ,,al doende leert men" 
deze herstellingen zo netjes uit te voeren, dat een mandenmaker van 
beroep het hun weinig zou verbeteren. Wie minder tijd of geringer 
aanleg had, behielp zich op meer primitieve wijze. Zo werd een nieuwe 
bodem b.v. geïmiteerd door twee tenen kruislings onder een korf te 
spannen en daarop een laag stro te leggen. 

Hier merken we een tikje van wat men tegenwoordig „autarkie" (zich 
zelf redden) noemt, een kunst (als we dit woord hier mogen gebruiken) 
welke vroeger ook in vrijwel ieder landbouwbedrijf werd beoefend, maar 
die in de opgaande tijd langzamerhand te loor is gegaan. Zal, nu het 
hoog getij verlopen is, de geschiedenis zich ook hier gaan herhalen? 
Zonder de wenselijkheid hiervan in het geding te brengen, kon het wel 
eens een gebiedende noodzakelijkheid worden voor hen, wien het wezen
lijk ernst is om, zonder in alles „op in oar to longerjen" zich een weg 
door het leven te banen. 

Maar keren we tot onze aardappelen terug. Wanneer de manden 
„broeiklaar" waren, werden ze met van de „sprúten" ontdane aard
appels gevuld en geleidelijk naar de broeiplaats gebracht. 

In het grootbedrij f kwam de vroege aardappelteelt absoluut niet voor; 
dit was het onbetwiste domein van de gardenier. Hield deze er een 
kleine stal met vee op na, dan werden de oude manden met aardappelen 
opgestapeld in de koegang of op een ledige koestal. Het was soms een 
hele heksentoer om die oude slappe manden vier à vijf hoog op elkaar 
te plaatsen. We l werden ze door middel van tenen onderling nog vaak 
aan elkaar verbonden, maar het bleef dikwijls ,,in nuvere keakelbrêge" 
en een catastrophe was niet altijd buitengesloten. Vóór dat men de ene 
mand op de andere plaatste, werd een drietal talhouten .— elk maakte 
meest wat kachelhout voor de winter (autarkie!) >— in driehoekvorm 
op de aardappelen van de onderste mand gelegd, om het groeien van 
de spruiten in de er boven geplaatste korf zoal niet te beletten, dan toch 
te belemmeren. 

W a s de gardenier niet meteen ook veehouder, dan vond hij voor zijn 
aardappelen allerhande andere broeiplaatsen als: hok, kelder, zolder, 

144 



achterhuis, enz. In vele hiervan moest vaak kunstmatige verwarming 
worden aangebracht om de gewenste temperatuur te verkrijgen. Dit 
geschiedde meest met gloeiende kolen van turfvuur, die dan in een 
comfoor in de broeiplaats werden gebracht. 

Soms zelfs kwamen de aardappelen in de „hurdshoeke" (hurd = 
haard) terecht, waar ze geen extra-kosten voor verwarming vroegen, 
omdat ze zich hier behagelijk konden koesteren in de warmte, die het 
haard- of kachelvuur in de woonkamer verspreidde: comfortabel was 
nog een onbekende in het vocabulaire van de kleinbedrijver. W a s op 
advies van moeder de vrouw de gehele „poterzaak" in de „hurdshoeke" 
door middel van een kleed aan nieuwsgierige ogen onttrokken, dan 
mocht men dit zeker aanmerken als comfort in embryonale vorm. 

Hoe dat broeien (voorkiemen) in die grote manden, vaak nog op
gevuld met een strooien bodem, verliep, laat zich denken. Het was toch 
niet mogelijk om te controleren hoe het er binnen in de korven uitzag. 
De ervaring had al geleerd, dat de aardappelen in de veestal niet lang 
behoefden te verblijven, maar in weerwil hiervan zag het er in de tijd 
van het poten midden in de manden soms bedroevend uit. Zwarte 
spruiten kwamen welhaast in iedere korf voor, maar het gebeurde ook 
wel, al was dit dan ook uitzondering, dat, wanneer de bovenste laag 
er af was, alle spruiten zwart zagen. Beschikte men over voldoende 
poters, dan werd wel alles, wat zwart was, in de voor gegooid, ten
minste zo heette het, maar wanneer het poten niet het werk was van 
eigen grote mensen, dan ging het soms zo'n gangetje en kwam er niet 
zelden een „skroeide" aardappel in het pootgat terecht. Een actieve(!) 
gardenier zorgde er ook nauwlettend voor, dat aardappelen met te 
„fijne" spruiten uitgeschift werden, maar dit was dan vaak ook de 
enige selectie. 

W e steken thans echter wel wat al te snel van wal, want vóór het aan 
het poten toe was, kwam er nog wat anders te kijken, waarvan we in 
een volgend hoofdstuk hopen te vertellen. 

II. 

Aan het slot van ons vorig hoofdstuk waren 'we reeds aan het vroege 
aardappelen poten en het land... „wie noch net ienris om", d.w.z. gespit. 
W e hopen er thans weer de goede volgorde in te brengen. Het land 
voor vroege aardappelen bestemd, eiste een degelijke voorjaarsbewer
king, dat had de practijk al lang bewezen. „Húdzjen" was uit de boze, 
tenzij de geaardheid van de bodem geen diepe bewerking in het voor
jaar toeliet. Rugjebouw en frezen waren eertijds nog niet in de mode, 
maar omdat die ook thans nog geenszins het spitten, dat vroeger alge
meen was, hebben verdreven, achtten wij het onnodig op dit laatste 
thans verder in te gaan. Alleen willen we dienaangaande nog al enkele 
mededelingen doen, omtrent de ongelijke benamingen in de soms vlak 
naast elkaar gelegen dorpen. Zo zal men het uitdiepen der voren, welke 
bewerking gewoonlijk aan het spitten voorafgaat en verricht wordt met 
het „bislein skepke", in het ene dorp „paedsjoelen" noemen, en in het 
andere „fuorge-útsmite". De spade heet in het ene dorp „leppe", in het 
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andere „lodde". En .—• dit mogen we er hier ook wel even bij ver
melden — zo heetten de Buskers aardappelen op de ene plaats zes-
weekse (zoals we in ons vorig hoofdstuk hebben gezegd) en op de 
andere, waar men blijkbaar nog minder onder de bekoring van de 
opkomende Amerikaanse humbug was geraakt, rzef/enweekse. Maar dat 
daargelaten, was het „paedsjoelen" alias „fuorge-útsmiten" gedaan, dan 
wachtte nog de bemesting. En al wat veranderd is, dit niet, dat twee 
gewassen in één jaar — op vroege aardappelen volgde ook toen reeds 
een navrucht — ieder jaar ook een degelijke bemesting nodig hebben. 
Kunstmest was nog onbekend en daarom zat er niet anders op dan 
natuurmest aan te wenden. De enkelen, die er enig vee op nahielden, 
gebruikten in de eerste plaats de eigen gewonnen mest, zogenaamde 
„rûge dong" (mest met stro vermengd) in tegenstelling met de „fier
dong", die nagenoeg geheel uit zuivere koemest bestond, en welke men 
voor de vroege aardappelbouw boven de eerste prefereerde, gedachtig 
aan de leer ,,wy ha leaver dong, dy't troch de kou giet, as der by lans". 
(De vakkundige lezer weet wel, wat dit betekent, en de andere moeten 
het maar ,,uit-puzzlen".) Die „fierdong" werd meest betrokken uit de 
lage streken van Frieslands greidhoek. Hoewel mestverkoop overigens 
vrijwel bij ieder huurcontract verboden, streng verboden was, werd dat 
in die lage landen gewoonlijk toegestaan onder voorwaarde, dat voor 
het deswege ontvangen geld terpaarde werd aangekocht, welke daar 
voor een betere instandhouding van de bodemproductiviteit werd ge
houden. 

De speciale „dongskipper" (de meeste kleinlandgebruikers hadden 
ieder hun vaste leverancier) kwam 's winters bij zijn klanten langs, 
hoeveel vrachten zij in het voorjaar wensten te ontvangen. Men rekende 
gewoonlijk per vracht of per scheepston. Nu deed zich hierbij de eigen
aardigheid voor, dat de schipper ze niet per vracht of ton kocht, maar 
per ,,skêr" (schar), dat is de hoeveelheid mest, welke een koe, die 
„âldernôch" is, in een winterhalfjaar levert. Dat zijn van die handels-
usance's waar een gewoon sterveling niet bij kan. Ontvangt de tegen
woordige koopman zijn anthraciet ook niet per gewicht en levert hij 
ze niet af per hectoliter? Als men ons vraagt: „Waarom?", dan zijn we 
„sprakeloos". Het vroegere graanmeten en -wegen gaf iets in soort
gelijke trant. 

Nu laadde het ene schip in verhouding tot zijn bruto-tonnen-inhoud 
meer dan het andere, dat werd algemeen erkend, maar iedere schipper 
wist je, zonder Einstein natuurlijk, haarfijn te vertellen, dat zijn schip 
relatief (hij gebruikte nog het woord „betrekkelijk") veel laadde. 

Buiten deze „voorkoop" kwam er in de tijd van het spitten gewoonlijk 
nog genoeg vrije mest aan de markt. W a s deze duur dan had de schip
per daarvoor altijd dezelfde reden, en wel deze: de mest was schaars, 
haast alles ging naar de Hollandse bollenvelden. 

Een normale hoeveelheid mes't op één pondemaat nodig, was zo on
geveer de vracht van een schip van 17 ton. In. het kleine dorp, al zo 
vaak aangehaald, was dat pl.m. 200 kruiwagens, maar in Berlikum deed 
men daar veel vaker over tot 240 maal toe, wat ons nu niet een ver-
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bijsterend hoge dunk kan bijbrengen omtrent de krachtvoederwaarde 
van het beroemde „Berltsumer spek" (uien). 

W a s de tijd van levering daar, dan werd de mest naar het land 
vervoerd en daar tijdelijk aan een hoop opgeslagen of wel direct over 
het land gebracht. Dit laatste was natuurlijk het verkieselijkst in ver
band met waardevermindering door uitsijpelen. Het over het land 
brengen geschiedde steeds per kruiwagen langs de voren, waarin 
„dongdealjes" (kruiplanken) waren gelegd, en waardoor het mogelijk 
was twee akkers tegelijk mede te nemen. Hadden die twee hun „gerak" 
dan „plankforlizze", waarbij natuurlijk, daar twee akkers tegelijk wer
den bediend, één voor werd overgeslagen. Na het kruien volgde het 
„dongstruijen" (fijn uitspreiden) en daarna het spitten, zoals we dat 
nu nog kennen. Een verschil met later bestond nog in de breedte der 
akkers. Algemeen had men niet smaller dan „fiiflofsekers". Hierop zijn 
later de „fjouwerlofs" (vier planten in de breedte) gevolgd, die thans 
bezig zijn, zonder verdere tussenschakel, naar ruggebouw te voeren. 

De werktuigen hebben langzamerhand ook verandering ondergaan. 
Algemeen werd vroeger bij het poten de „tichte" pootstok oftewel 
„drúfstôk" gebruikt, die later voor de „boarstôk" heeft plaats gemaakt. 
De spade voor het spitten en de greep, ten dienste van het uitgraven 
der aardappelen, werden vroeger uitsluitend door de dorpssmid ge
maakt; later zijn ze massa-producten van de fabrieken geworden. 

Had het spitten een aanvang genomen, en was de tijd er voor daar, 
dan werd ook al spoedig met het poten begonnen. Menige vrouw van 
een gardenier is er dan mee op uitgegaan, om dat werk te verrichten. 
Niet de ganse dag, daarvoor had ze geen tijd en dat was ook niet 
nodig, zo'n groot veld werd er niet met de spade per dag omgelegd, 
maar meest na het eten. Eerst in de morgenuren het gewone huiswerk 
doen en eten klaar maken. Dan haastig middagmalen en haastje-repje 
het eetgerei schoonmaken (dit bleef ook wel eens staan tot de avond), 
om vervolgens naar het land te aardappelpoten. Vooral in de crisis van 
de tachtiger jaren der vorige eeuw kwam dit nog al eens voor. Of dat 
was, zoals het behoorde te zijn? Wij beantwoorden die vraag onvoor
waardelijk met: „geenszins", In een geheel andere kwaliteit hebben wij 
ettelijke malen in het openbaar de mening verkondigd, dat de plaats van 
de getrouwde vrouw is in de huishouding, dat huishouden een vak is, 
evengoed als welk bedrijf of beroep anders ook, dat het in geen enkel 
opzicht bij welk ander ambt ook behoeft achter te staan, en dat het de 
gehele vrouwelijke persoonlijkheid eist. Nergens zijn wij op dit punt 
bestreden. 

Maar. . . (wij spreken nog steeds van de „doetiid" en niet van de 
„nou-tiid"), nu kon men wel met nog zoveel krasse woorden uit
bazuinen, hoe de wereld er uit moest zien, en met nog scherper woorden 
uit nog groter mond eisen, hoe men het in de wereld wilde hebben, 
daarmede was die wereld nog niet, zoals men haar begeerde. En dan... 
dan kwam de ongelijke mentaliteit, de verschillende wijze van denken 
en voelen bij de mensen aan de dag. De een meende uit het blote feit, 
dat hij bestond en waaraan hij zelf niet schuldig was, het recht te ont
lenen op een menswaardig bestaan. Deze laatste uitdrukking is in de 
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vorige crisis zo niet geboren, dan toch tot een gevleugeld woord ge
worden. De ander meende, dat daar een tegenprestatie tegenover stond, 
als voelde hij iets van des dichters woorden: ,,Ik wil mijn tol betalen 
voor het recht een mens te zijn". 

Maar onder die kleine mensen waren er ook, die geen grote mond 
opzetten, die evenmin filosofeerden, maar wat deden. Wat? Al hunne 
krachten inspannen, om het zo moeilijk deelachtig te worden mens
waardig bestaan zich door eigen eerlijke, zij het dan ook harde arbeid 
te verwerven. En dáár trok de cordate vrouw één lijn met haar man, 
dáár aanvaardde zij het harde lot haar man zoveel zij kon in diens 
harde strijd om het bestaan terzijde te staan, dáár trok zij met hem 
het veld in. Wij kunnen er thans nog meerderen van dezulken aan
wijzen. De vorige crisis is hun tot een leerschool geweest, de daarop
volgende opgaande tijd heeft hun het hoofd niet op hol doen slaan, 
maar ze gingen een reserve vergaren: ze wisten immers hoe het kon. 
En thans? Het zijn geen kapitalisten geworden, heus niet, daar is het 
bedrijf niet naar, maar ze hebben toch zoveel gereserveerd, dat, als geen 
meedogenloze wereldordening hun afhaalt, wat ze in moeizame arbeid 
vergaderd hebben, dan zullen ze ook deze crisis weerstand bieden. Kon 
men zulke oudjes eens in hun avonduren bespieden, dan zou men ze 
vaak nog horen redeneren over die oude tijden en over de moeilijke 
strijd om het bestaan. Maar ondanks alle lijden, dat hun deel is geweest, 
zullen bij het terugdenken aan dat verleden die oude ogen nog tintelen 
van levensgeluk, dat niet steeds te vinden is op de paden, waar de 
mensen het zoeken: 

Wol him, dy 't yn syn libbensjountiid noch mei nocht, 
Kin delsjen op hoe 't hy syn libbenstaek folbrocht. 

III. 

Wie hart voor zijn werk heeft, zal ook verlangend uit zien naar de 
resultaten er van. Dat was vroeger zo en dat is nog zo; alleen het 
percentage dergenen, die er zo'n hart op na houden, kon in de loop der 
jaren wel eens gewijzigd zijn. Toch zouden we de vrouw, van wie we 
in het vorige hoofdstuk spraken en die het veld mee inging om aard
appelen te poten, later in het voorjaar op een mooie avond zeker terug 
kunnen vinden op de akker, die zij mede beplant had. Zij zou met volle 
belangstelling de jonge aardappelplanten uit de grond zien opkomen, 
en met kennersblik de oningewijde er opmerkzaam op kunnen maken, 
dat zelfs aardappelpoten accuratesse vraagt. 

Na een niet al te lange tijd van opgroei, brak dan een periode aan 
van leven tussen hoop en vrees, met het oog op de beruchte aardappel-
ziekte, waar men toen nog machteloos tegenover stond. Van besproeien 
wist men niet, en de opbrengst kon dus zeer wisselvallig zijn. 

W a s eenmaal de tijd van oogsten daar, dan geboden de financiële 
omstandigheden niet zelden, dat dezelfde vrouw weer mee het veld 
inging. Doch laten wij hierop niet verder ingaan, maar bepalen we ons 
bij de oogst alleen. Na het graven met de ouderwetse smidsgreep, dat 
bij een weerbarstige bodem „mannenkost" was, werden de aardappelen 
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opgezocht in twee korven (de reeds vroeger genoemde „ierdappelsikers-
kuoren"), één voor-de grote en één voor de kleine. De grote werden 
direct gemeten in de houten aardappelton van l/i H.L. inhoud, die bij 
elke aardappelleverantie dienst deed. De grensmaat tussen grote en 
kleine kende nog geen passepartout met alle mogelijke maaswijdten; het 
geroutineerde zoekersoog gaf die maat aan. 

De kleine kwamen over het „simmersou" oftewel „healgounssou", een 
zeef, waarvan de „rechters" (men kende nog geen zeven met vierkante 
mazen) een tussenruimte hadden, ongeveer gelijk aan de middellijn van 
een halve gulden. (Het halveguldenstuk behoort met het healgounssou 
ook al tot de geschiedenis.) W a t door bedoelde zeef viel, was kriel en 
bestemd voor veevoer; wat er op bleef werd als „middelsoort" verkocht. 
De naam „drieling" was nog een onbekende. 

Men had dus tweeërlei maten voor de consumptiewaar, t.w. grote en 
middelsoort, terwijl van een geregelde handel in plantgoed geen sprake 
was. Waren beide soorten gemeten, dan werden ze overgestort in tenen 
manden, die een inhoud hadden van een ^ H.L. ton met de traditionele 
,,kop" er bij; dit was dan een „kuorfol", de technische term, die alge
meen bekend en algemeen gebruikelijk was. ledere korf of mand werd 
toegedekt met aardappelloof, dat van de worteleinden ontdaan was. 
Dit laatste gebeurde om bij het opstapelen beschadiging der vruchten 
te voorkomen, zolang deze nog niet vast in de huid zaten. „Felje" was 
hier de technische term. Aflevering in zakken had eerst plaats, wanneer 
het „feljen" voorbij was. 

En nu komen we tot de eigenlijke handel. Oorspronkelijk ging deze, 
voor zover het de producten uit de noordwesthoek van Friesland betrof, 
over de markten te Leeuwarden en te Harlingen, van welke de eerst
genoemde verreweg de belangrijkste was, en waarbij we ons in de 
verdere beschouwingen zullen bepalen. Van het gebied der vroege aard-
appelteelt was Berlikum het centrum, waarom zich enkele andere dorpen 
groepeerden. 

Dinsdags en Vrijdags waren de marktdagen te Leeuwarden, van welke 
de laatste ver overheersend was. Maandags en Donderdags werden de 
geoogste vruchten van het veld in de zoeven genoemde manden per 
schip •— zogenaamde snikschepen of snikken •— naar de stad vervoerd. 
Men had voor deze streek te Leeuwarden twee marktplaatsen, t.w.: 
Ie. De Berlikumermarkt — nog onder deze naam bekend — waar de 
Berlikumer gardeniers en kooplieden hunne uitstallingen hadden, en 
2e. De Deinumer Zuupmarkt. Deze is uit de namenclatuur der Leeu
warder straten verdwenen; ze omvatte eertijds het gedeelte van de 
smalle zijde der Nieuwestad, tussen Kleine Kerkstraat en Nieuwe Steeg. 
Hier had men de stapelplaats der gardeniers uit Wier, Beetgum, Beet-
gumermolen en Engelum. 

Een deel van de gardeniers verhandelde zelf zijn aardappelen. Deze 
mensen hadden hun eigen korven; op de ene zijde hiervan prijkten de 
initialen hunner respectieve namen, aan de andere zijde had ieder zijn 
eigen, zelf gekozen merk. Dit alles om „verdwaalden", die vaak voor
kwamen, gemakkelijk terug te vinden. Vele van deze gardeniers gingen 
's morgens om een uur of vier, vijf, in grote voermanswagens, meest 
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bespannen met twee paarden, naar de stad. Anderen zagen er, uit 
zuinigheidsoverwegingen, niet tegen op, om marktdag op marktdag per 
pedes apostolorum naar Leeuwarden te lopen — een wandeling soms 
van uren — om daarna met hun handel te beginnen. 

Andere verbouwers lieten hun producten aan de man brengen door 
kooplieden, die er zelf een snikschip meest op na hielden. Deze manier 
was voor de gardenier zeer gemakkelijk, in meer dan één opzicht. Hij 
had dan geen verzuim met de handel, kreeg geen vrachtrekening van 
de „fearskipper" en had geen bedrijfskapitaal nodig voor zijn manden, 
want daar zorgde de schipper-koopman voor. En dit bedrijfskapitaal 
vroeg wegens slijtage en verlies van korven (deze waren allemansgading) 
een hoog afschrijvingspercentage. Of deze „gemakken" soms niet eens 
heel duur door de gardeniers betaald werden? Hierop geven we liever 
geen antwoord, al weten we heel goed, dat filantropie in de handel 
nooit een bijzonder courant artikel is geweest. 

De handel in Leeuwarden had plaats ôf met wederverkopers daar ter 
stede, ôf met kooplieden en schippers uit grote plaatsen van de naaste 
omtrek. Wij noemen in dit verband: Akkrum, Grouw, Gorredijk, 
Heerenveen, Joure, Zwolle, Meppel, Groningen, enz. 

W a s de gardenier zelf verkoper, dan wist hij wat er gebeurde. Niet 
alzo de verbouwer, die zijn producten in handen gaf van de koopman-
schipper. „In handen gaf", ja, want van een vooraf verkopen was nooit 
sprake; de koopman-schipper kreeg ze mee in „consignatie" zou men 
nu misschien zeggen. De uitbetaling aan de verbouwer gebeurde een 
week na aflevering. Tot zolang wist de gardenier niets van wat hij zou 
ontvangen. W^at hij kreeg was afhankelijk van wat de koopman had 
gebeurd en wat deze voor zijn verschillende diensten berekende. 

Hoe dat ging? Hierop moeten wij het antwoord schuldig blijven, al 
zal men ons nu nog de „kertieren" kunnen wijzen, waar de kooplieden-
schippers (naar het algemeen zeggen) samen kwamen, om de uit te 
betalen prijzen in onderling overleg te bepalen. 

Of de gardeniers hiertegen in opstand kwamen? W a t zouden die 
stakkers? Zij hadden geen korven, vaak geen geld om korven te kopen, 
en misten elke handelsroutine. Zo goed waren ze overgeleverd aan 
hunne vertrouwensmensen, dat velen vóór elke marktdag eerbiedig kwa" 
men te vragen, hoeveel manden ze voor die dag mochten graven. W a s 
de koopman soms ook nog slokje-verkoper (vergunning deswege was 
nog niet nodig) dan had men een heel of half gedwongen jenevernering 
nog op de koop toe. 

Een onhoudbare toestand, zal men zeggen, en we geven dit gereed 
toe. 

De eerste verandering kwam hierdoor, dat de kooplieden, die te Leeu
warden hun mkopen deden, het veld ingingen, om zelf van de garde
niers te betrekken. Sneek en Bolsward zijn wellicht de plaatsen geweest, 
die hierin voorgingen. Hierdoor verdween wel één der „oneconomische 
tussenschakels", maar een grote vooruitgang voor de gardeniers was 
dit nog niet. Die kooplieden gingen begrijpelijkerwijs uit van het idee: 
„hoe krijgen wij het goedkoopst onze aardappelen". W a t de gardenier 
er voor kreeg, ging hun minder aan, of het moest zijn: „hoe minder, 
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hoe liever". De gardenier, die gewoon was zijn aardappelen in consig
natie mede te geven, deed dit nu nog even lief, met als gevolg, dat zijn 
positie weinig of niets verbeterde. En toch voelt elk, dat die bom een
maal moest barsten. Dat echter niet de gardenier, maar de koopman de 
lont aanstak, vereist nog wel enige nadere verklaring. 

Doordat de kooplieden van buiten meer en meer het veld ingingen 
en de Leeuwarder markt passeerden, ging deze laatste zienderogen 
achteruit. Sommige kooplieden werden hierdoor ernstig in hun bestaan 
bedreigd. Daar kwam echter nog heel wat gewichtigers bij, dat de 
Leeuwarder markt nog meer zou doen verlopen. In Holland had men 
veilingen opgericht, waaruit zich een levendige exporthandel in vroege 
aardappelen op Engeland ontwikkelde. Deze exporthandel sloeg ook 
naar hier over. Verder werd Duitsland hoe langer hoe meer een in
dustrieland, waardoor ook op dat land een dergelijke exporthandel 
mogelijk werd. 

De jonge koopman, wiens eigen zaken in Leeuwarden gingen tanen, 
en die in de exporthandel op Engeland en Duitsland voor zich het 
morgengloren ener nieuwe bestaansmogelijkheid zag, riep vergaderingen 
van belanghebbenden op in Berlikum en „omkriten", en verkondigde 
daar de wantoestanden in de vroege-aardappelhandel en hoe daarin, 
via publieke veilingen verbetering was te brengen. Hij kreeg een ge
willig gehoor, al vond hij in de beginne tegenover zich degenen, die nog 
goede klanten in Leeuwarden hadden en op de markt aldaar nog stevig 
in het zadel zaten. Toch waren de toestanden over het algemeen te rot 
en te vermolmd, dan dat zijn overtuigend woord niet zou zegevieren. 
De eerste vergadering werd gehouden 4 Januari 1899. Daar werd een 
voorlopige commissie benoemd, die met de voorbereidende werkzaam
heden zover vorderde, dat zij 24 Februari daaraanvolgende een tweede 
vergadering opriep, waarin tot de oprichting ener nieuwe vereniging 
werd besloten. Onder leiding van de toenmalige Burgemeester van 
Menaldumadeel werd de constituerende vergadering gehouden 9 Maart 
1899. De 23 Mei daaraanvolgende werd de Koninklijke goedkeuring op 
de Statuten verkregen en Donderdag 15 Juni 1899, des voormiddags 
9 uur, hield de „Vereniging tot verbetering van de Aardappelhandel" 
te Berlikum haar eerste aardappelveiling, die een nieuw tijdperk in
luidde. 

Als het getij verloopt moet men de bakens verzetten. 
Dat was vroeger zo, dat is nog zo!! 

Wol 't goede goed wolle, 
En doch it mei moed, 
Foar heal wurk bin' holle 
En hannen to goed. 
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IERDAPPELÔFLEVERJEN MEI DE TONNE. 

I. 

Niets is op deze aarde bestendig, 
Niets blijft van vernieling verschoond, 
En alles geniet maar een tijdlang, 
W a t met ons de wereld bewoont. 

Dat is it earste fêrs fan in út it Dútsk fortaeld selskipsliet, skreaun 
troch in dichter, op hwa, as wy it wol ha, al langer as 100 jier lyn, syn 
eigen wurden tapast waerden: hy stoar yn 1819. 

It liet is niet allinne tapasselik op minsken, né, alhiel torjucht seit 
de dichter: „Niets is op deze aarde bestendig". Sels de ierdappeltonne 
is dat net west, al hoe sekuer er yn-in-oar set wie, en fan al hokker 
best hout er ek makke waerd. Forsliten yn 'e tsjinst binne alle tonnen 
lykwols net, hwant krekt hast as yn it léste setsje fan 'e greate oarloch 
de foarstelike kroanen der sa mar hinne rollen en de foarsten sels fan 
har foetstik rekken sa is ek de ierdappeltonne foar in lange rek fan 
jierren sa mar op in stuit ûnttroand wurden. En mei de ierdappeltonne 
syn greatens en hearlikheit, is, troch dat de wûnderlike minskegewoan-
ten oare foarmen oannommen ha yn it stik fan ierdappelôfleverjen, ek 
in lyts stikje libben nei syn groatsje gien. Fan dat libben, dat him ôf-
spile om- en by dy tonne, wolle wy, ûhder de skimmel fan in forgetten 
hoekje wei, hjir it ien en oar ophelje. 

De gloarje-tiid fan 'e tonne yn de léste healhundert jier ha wy 
hawn, doe 't de greate boer him al tige op it bouwen fan ierdappels 
>— altyd allinne mar lette soarten -— talein hie, en hy fait sahwat gear 
mei de qloari^ fan de Frientsjerter ierdapoelhannel. Net dat wv hiirmei 
sizze wolle, dat de gloarje nou hielendal ôf is fan de ierdappelhannel 
yn Frjentsjer, mar de âlde akkedeemjestêd is nou net mear sa de setel 
fan de negoasje as foarhinne. 

Foaral yn 'e hjerst (Oktober) koe it drok rinne. De measte minsken 
sloegen dan har winteriten op (en wy soene hast wol sizze, dat men 
doe yn 'e stêd op dat punt minder by de! dei libbe, as nou faeks it gefal 
is) en de boer moast sinten brüke foar de hier, dy 't alderheljen foar de 
helte bitelle waerd. Dy sinten moasten, sa net alhiel, dan dochs foar 
fierwei it greatste part, út 'e ierdappels komme. 

Moarns foar dei en foar dauwe, of leaver sein: „noch folie earder" 
•— hwant yn 't lést fan Oktober wurdt it moarns net bitiid dei, en 
dauwje docht it om dy tiid fan 't jier hielendal net — stieken de ierd-
appelskippers mei de snikke de wrâld yn, om in fracht op to heljen. 
Meast wiene dy mannen twaresom op sa'n snikke, dy 't sa'n goeije 
300 kuorfollen lade koe (in spoarwein-fol dus). Wie de snikke nei 
langer of koarter reis op it plak dêr 't laden wurde moast, fêst set, dan 
naem ien fan de skippers de tonne ôf op 'e holle, ôf meast mei in sek 
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oan 't ear (it ear fan 'e tonne fansels) oer 't skouder, en gong dan 
mei tûzen haesten de boer op. Dy man mei de tonne wie de saneamde 
„ûntfanger". Wie de ûntfanger hwat haestich .— en haest hiene de 
measten yn oerfloed, hwant se foeren gewoanlik by de fracht —• en de 
boer hwat koart oanboun — en om sokke boeren to finen hoefde men 
gewoanwei ek gjin lantearne to brûken as hjerstmis it waer net om 't 
lyk woe, of it gemaek net mei 't sin fan 'e boer oerienkaem — dan 
wiene dy twa (boer en ûntfanger) soms al keutelmaets foar dat it 
wurk oangong. 

In lyts stikje fan in petear sille wy hjir folgje litte: 
,,Hjir wiene wy, boer!" 
„Ja, dat sjoch ik!" 
„ W y soene ierdappels lade foar " en dan folge de namme fan 

'e keapman. 
„Kom, dan sille wy de boel ré meitsje." 
„Kinne wy se der foar iten yn?" 
En nei dizze fraech hie it syn útfallen hwat biskied as de skipper 

krige. Meast kamen de lju moarns as seis ûre — de tiid hwerop it 
folk fan 'e boer it lân yn gong .—• al lang efter de rêch wie. Dat wie 
gjin niget, fan Frjentsjer ôf wie soms in hiel ein to farren en dan noch 
faek by tsjuster en ûnlijich waer. En dat naem de boer harren dan ek 
net kwealik, mar dat se der yn 't skoft oankamen en dan alles yn 
ienen hingjen en bârnen wie, en alles hailje-travailje barre moast, dát 
koe de boer wol ris hoannich meitsje. Hwant earst it folk it lân út wei 
helje, dan de boel klear siikje, as sekken, sou ensf., de weinen útride en 
de hynders ynslaen, as it spul riden wurde moast, nei 't lân ta reisgje 
en de heap ûntbleate, as de hjersthûd der al om siet, en al dy „grap-
makkerijen" mear, dêr rekke de earste ûre fan 't moarnskoft mei forlern. 

W y wolle mar oannimme, dat foar dizze kear it antwurd fan 'e boer 
de goede kant út gong, hwat meastal it gefal wie, hwant beide hiene 
gewoanwei earder mei 't wetter foar de dokter west, en nidige 
hounen bite elkoar net gau. 

W i e alles klear om to bigjinnen mar safier wie 't dalik net, 
en it barde ek noch al ris, dat de ûntfanger foar dat it oan gong, 
earst noch ris hanbûtse moast of op in oare menear to kennen joech, 
dat it suterich en skrousk waer wie, dat it skipperjen kjeldlijen wie, 
en al sa hwat mear. Dat alles wie dan safolle as it „foarspul" fan 'e 
kommeedzje, dy 't dêrmei ta útering kaem yn dizze fraech: „ha jimme 
ek hwat ûnder de kurk?" Net dat de man der mei sizze woe, dat er 
dalik al oan 'e „finale" ta wie, mar wol bitsjutte dat safolle, dat er 
leafst net al to lang wachtsje woe mei de holle efkes efteroer to haw-
wen foar it ynnimmen fan it middel, dat sa skoan hjitte to wezen 
tsjin kjeld, wjirmen, winen op 'e mage en hwa wit. hwat al net mear. 

Wie ienkear alles klear, dan kaem as „gerjuchtichheit" it lytse 
houtene bûkemantsje —' lyts, hwant hy wie mar in goed âlde jellen 
heech, en krekt in heale mudde great, mar al hiel fol — yn 't formidden. 
Dat bûkemantsje — de measte fan ús lezers sille him har noch wol 
herinnerje -— wie de ierdappeltonne, it wezen mei it strakke wezen, dat 
nou net mear yn wezen is, of it moast wêze earne yn in forgetten hoekje. 

153 



lenkear, jierren foar it ein fan syn „officieel" bistean, waerd fan heger-
hân it bierfetsje-model syn bûkje ûntnommen. 't Waerd doe in rjucht-
oppe miette yn 't fetsoen fan de destiids bisteande graenmietten. Mar 
dy hat it, gelokkich meije wy wol sizze, net lang úthâlden; dy sette 
it bloed noch mear nei de holle („kop" paste hjir faeks noch better) — 
dy 't er fan natuer wol niet hie, mar hwer 't de ûntfanger wol foar 
soarge, dat er der kaem — as syn foargonger, en joech dêrom noch 
mear oanlieding ta kribbekeurichheit. 

Wie ienkear de tonne syn plak oanjown, dan kamen oan wearskanten 
derfen to stean „de man oan it sou" en „<le ûntfanger", de iene rjuchts 
en de oare lofts, al nei gelang de earste handich wie; dêr hie de oare 
him nei to skikken. Dizze twa: „de man oan it sou" (dat meastal de 
boer sels wie, to minsten as er him folop boer fielde) en „de man by 
de tonne", de niisneamde ûntfanger, dat wiene de beide ljue, dy 't de 
baedrollen spielen. De oare wiene mear „figuranten". 

Forstiene dy twa elkoar, en wiene beide de lear tagedien, „avan-
seare is de boadskip", dan forroun it saekje meast sûnder folie heibel. 
Dat avansearen stelde oan beide mei-ien de eask to witten fan „nimme 
«n jaen" dat wol sizze 

Mar dat fortelle wy yn it folgjende haedstik. It komt dus yn twaën, 
bwat hielendal yn 'e ierdappelôfleverders menearen leit, soe 'k sizze, 
emmers twa skepfol is in soufol, en mei twa soufollen wie de tonne fol. 

II. 

Wij zijn hier verheugd bij elkander, 
Dat vriendschap ons nimmer begeev', 
Zolang wij het leven genieten; 
O, dat het toch immer zo bleev'! 

Dat is wer in oar fêrs fan itselde liet, dêr 't wy it foarige haedstik 
mei bigoun binne. It soe yn inkelde gefallen miskien net ûntsjinstich 
west ha, dat men dat fêrs earst ris ophelle, foar dat it earste soufol de 
tonne yngong. Der skynden lykwols noch earnstiger bitinken to wezen, 
om soks net to dwaen, hwant wy ha se noait en nearne sjongen heard, 
krekt foar dat it ôfleverjen bigoun. 

Us foarich haedstik slute mei it sizzen, dat, om to avansearen beide 
partijen, boer en ûntfanger, witte moasten „fan nimme en jaen", dat 
wol sizze, dat in „grouwe tonne" en in „pripper" oer en wer sa nou 
en dan talitten waerden. As lykwols de ûntfanger altyd it Onderste út 
'e kanne ha woe of, letterliker, it boppeste op 'e tonne, of as de boer 
him der ider kear mei in „appel-tontsje" ôf socht to meitsjen, dan 
bienen je gewoanliks gau de poppen oan 't dounsjen. Net dat dan de 
tonne dalik op 'e kop kaem to stean (dit wie safolle as de oankondi-
ging, dat it wurk stop set waerd) né, dêr wie it sa gau net oan ta. 
Mar wol seach dan de iene de oare, safolle as er koe, to „grazen" to 
rnimmen. De souwen mei de lange skerpe hoeken hiene ek noch in oare 
bidoeling, as de ierdappels maklik yn 'e tonne glide to litten. En de 
krusen yn 'e broeken fan de ûntfangers, dy 't nei algemien boere-
oerdiel meastal gans in bytsje oan 'e wide kant wiene, hiene ek noch 
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in oare betekenis as deroan by in gewoane manlju's broek takind waerd. 
Sa wie to minsten de frijwol algemien gongbere miening. En as de ûnt-
fanger mei dat krús fan 'e broek en syn earmen de kop fan 'e tonne yn 
it „fetsoen" brocht en derby de ierdappels foar in ûnyngewijde ûnge-
murken, in triuw meijoech yn 'e tonne del, dan moast de saekkundige 
erkenne, dat sels by dat wurk „talint" to pas komme koe. Ungelokkich 
as de boer, hwannear de üntfanger de kop fan 'e tonne nei syn ge
dachten sahwat klear hie, syn hannen útstiek nei de ierdappels, dy 't 
him hwat al to fier oer de rânne fan 'e tonne hongen. Dan koe der 
soms in rare forsteuring komme yn 'e „Babelse toerbou", foaral as de 
ierdappels hwat droech wiene en rôlje woenen. De forstandhâlding 
tusken boer en üntfanger waerd dêtroch gewoanlik net better, mar 

beide wiene wol hwat wend, en de iene moast de oare hwat yn 
stokken hâlde. Lykwols it koe ek fan kwea ta erger komme, en sa ha 
wy der ris by sitten, dat in âld-bouboer oan 'e stamtafel fan in herberg 
to Ljouwert oan inkelde stêdsljue en in stik of hwat maten út 'e 
greidhoeke dea-gemoedereard fortelde, krekt as it niks wie: „Ja, mins~ 
ken, dêr by dy tonne koe 't 'er heil om seil oan wei gean. Dêr ha 'k wol 
koarjedommen bilibbe Se ha my al ris yn 'e sleat " It leste 
wurd, dat de boer brûkte is net geskikt om hjir printe to wurden, mar 
elk sil wol bigrepen ha, dat de boer yn 'e sleat tolânne kaem. En hwer 
't de boer it sels fortelde, kin men min oan de wierheit twivelje. 

ït is ek ris bard, dat in poatige boer oanstalten makke, om in nei syn 
sin hwat al to bigearlike üntfanger op 'e kop yn 'e tonne to triuwen. 
Foardat er him lykwols goed by de lurven hie, ûntsprong de skipper, 
dy 't it gefaer oankommen seach, noch krekt de douns en naeide haestich 
út nei it skip, hwer 't er tsjin syn maet sei: „ik kom dêr net wer, dou 
moatst 'er mar hinne, se kinne my dêr wol dea meitsje." 

Sels op ús plaetsje kin de ynwijde in „fijn" stikje „praktyske polletyk" 
sjen. 

De üntfanger hâldt de tonne skean, krekt as wol er de boer syn wurk 
makliker meitsje. Mar de bybidoeling kin elk âld bouboer, en dy is 
dizze: foar dat de twadde soufol yn 'e tonne komt, wurdt de tonne 
rjucht set, en by dit rjuchtsetten kin it earste soufol moai bihutselje. 

In âlde, gehaeide üntfanger koe sok ding ris in kear by in jong 
boerke, dy 't noch net yn 't salt bibiten wie, mei sukses prebearje, mar 
in âlde bidrevene boer soe gau sizze: „hark ris heite, wy binne net 
oan 't turfmietten". (By turfmietten moast de tonne skodde wurde, dat 
wie wisânsje). 
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W y sille hjir net fierdei fortelle, hwat foefkes (en hjirút kamen 
meastal de Ongemakken fuort) de boer en de ûntfanger oer en wer to 
baet namen, de iene om mei sa min mogelik ierdappels de tonne fol to 
krijen, de oare om krekt it tsjinoergestelde to birikken; in ynwijde wit 
dat wol en in bûtensteander kinne wy dat op pompier d8chs net 
dúdlik meitsje. 

Mar hwat útwaechsen oan de wisânsje fan doe sieten, dêr wolle wy 
noch al it ien en oar fan sizze. „Tarra" is in wurd, dat letter yn 'e 
moade kommen is. De modder waerd der, sa goed as in great soufol 
it taliet, út sille, de spruten\ út 'e rüchte wei ôfskuord, de bûnte 
ierdappels, foar sa fier men se seach, der út socht, mar griene, gryp-
stekkerige en slakkebiterige gongen, as se har ûngemakken net al to 
slim hiene, mei fuort. 

Wiene der hwat to folie bûnte yn, dat waerd it spul yn 'e snikke 
ûnder it leegjen wei noch troch sjoen, en foar dat ôffal moast de boer 
wer goede leverje. (Tusken twa heakjes moatte wy hjir opmerke, dat 
it hjir in inkelde kear foar de boer wer „mantsje, pas op" wie, oars 
koe er wol ris foar bûnte út in foarige fracht goede leverje moatte). 

Dat ierdappels mei modder, dy 't er net ôfsilje woe, en mei sike 
plakjes, dy 't min to sjen wiene „foardelich" ôfleverjen wie, dat wiene 
beide partijen iens. Der stiek gjin skande yn, sa wiene doe de bigripen, 
al waerd 'er heechstwaerskynlik by 't akkedearjen oer de priis wol 
rekken mei halden. 

De tonnen, dy 't brûkt waerden. koenen ek net altyd it itichmerk 
wer krije. Sa waerd der wolris forteld fan in keapman, dy 't alle jierren 
in nije itige tonne kocht, en dizze dan fan binnen útskave liet; mei hwat 
bidoeiing kin men hast wol neigean. 

De boppeste rânne fan it tsjokke iken hout fan de tonne wie soms 
sa foar 't uterlik tige mei 't mês ûnder hannen nommen, Waerd der 
troch de boer in oanmerking oer makke, dan hiet dy tonne ôfsliten 
to wezen troch it sou. Hoe wier as dit wie litte wy mar yn 't midden, 
dochs bliuwt it feit der fan oer, dat de kop fan 'e tonne dan folie 
better ta syn „rjucht" komme koe. 

Ek ha wy wol ris fan boaijem-delsetten heard. Sels is it ús ris oer
kommen, dat de hiele boaijem út 'e tonne rûgele; dat saekje wie grif 
ek net ,,kausser". Sont dy tiid ha wy as ûnforbiddelike eask steld mei 
eigen tonne ôfleverje to wollen. 

Frege men soms: „hoe koe in ûntfanger faek sa bigearlik (dat is hjir 
it technyske wurd) wêze; de boer focht foar him sels, mar de ûnt
fanger hie der sels neat mear of minder om?" dan moat men by de 
biantwurding dêrfan twa dingen net út it each forlieze. Yn de earste 
pleats moast de ûntfanger thús wer útmiette ûnder de eagen fan syn 
keapman, en twadens wiene de rjuchten en plichten fan wurknimmer 
en wurkjower doe hwat oars forpart as tsjinwurdich. 

En dan barden der, nei 't de boaze wrâld sei, as de fracht yn wie 
op de weromreis wol ris dingen, dêr 't ek it bilang fan 'e skipper by 
in grouwe miette yn útkaem. Neffens dy forhalen waerden dan by in 
seupeldershúske hwat kuorfollen út it skip en yn 'e hûs sjoud en dêrfoar 
kaem dan, as „tsjinprestaesje" hwat oars út it hûs wei yn 'e snikke, 
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en sa redenearre de boaze wrâld fierder sa kaem de sîokjebaes 
oan goedkeape ierdappcls, en de skipper oan goedkeap guod tsjin 
wjirmen en winen op 'e mage, 

Hjirút blykt al wer, dat de wrâld doe net hielendal „droech" wie. Yn 
it bigjin fan ús foarich haedstik ha wy der ek al op sinspile. Ja wy meije 
noch wol in stap fierder gean en sizze, dat der in tiid west hat, dat it 
ôfleverjen sûnder drank net gean koe Forgeat de boer om ,,tidich" ris 
„om to bringen", dan herinnere meastal yn byldspraek, de skipper der 
wol oan. Dan kaem „de swarte man" (foar de froulju mocht sa de 
kachel hjitte, by de tonne wie it de swarte jeneverflesse) foar 't ljocht, 
en it „wipperke". Hwat dit léste foar in ding wie? W y hearden ris, dat 
in boer dat wurd oan in stêdman fortaelde mei „luurke-glaasje" d.w.s. 
in gleske lyk as in Ijurk oan syn kouwe hingjen hat, om der út to drin
ken. Litte wy it omsette yn: „in romer, dêr 't de poat ôfmist". Mei dat 
luurke-glaasje waerd elk syn taks tametten (yn it selde gleske, wol to 
forstean) en sadwaende waerd hjir omtrint oan de easken fan de 
hygiëne foldien, as by it bargeslachtsjen mei it gebrûk fan de famylje-
romer. Allinne waerd it spul hwat rjuchtfeardiger ompart. Dat omparten 
en ombringen duorre sa lang ta de swarte man soldaet wie. 

lerdappeltorme, hjirmei rfimme wy ôfskied fan dy. As „gerjuchtich-
heit" hat de wrâld al lang mei dy ôfrekkene en nimmen winsket dy 
torêch. Aste prate koeste, soest miskien sizze: „minsken, ik ha ek mei 
jimme ôfdien en soe net graech nei jimme weromkeare, omdat jim' 
altyd jim' eigen tokoartkommingen (om mar gjin slimmer wurd to 
brûken) op my ôfskouwe woenen. Ik hoopje, dat myn opfolger (de 
baskule mei wichten) jimme riper meitsje sil foar de „wereldvrede", en 
dat, as yn it forfolch it ierdappelôfleverjen dien is, jimme allegearre 
mei-in-oar úthelje it léste fêrs fan it liet, dat hjir al faker oanhelle is: 

„En komen wij weer bij elkander, 
Op onze te wandelen pâen, 
Dan knopen wij vrolijk het einde, 
Aan 't vrolijk begin weder aan," 
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P L O E G E N . 

Een van de alleroudste landbouwwerktuigen is ongetwijfeld de ploeg. 
Reeds heel vroeg heeft men het blijkbaar ingezien, dat het omzetten en 
omwoelen van de grond in het belang van de plantengroei was. En het 
is wel merkwaardig, dat in het ver verleden in verschillende delen van 
de wereld, die onderling vrij zeker niet met elkaar in aanraking kwamen, 
overal de ploeg werd aangetroffen. In het oude Egypte werd de eerste 
tijden de ploeg door mensen getrokken, maar reeds spoedig zijn deze 
door huisdieren vervangen. In het oude Israël waren dit meest ossen, 
al zou men uit een enkele uitspraak van de bijbel kunnen opmaken, dat 
ook ezels voor dat werk gebruikt werden. Dat bij de oude Joden de 
ploegschaar reeds van ijzer gemaakt was, blijkt uit het eerste boek van 
Samuël (1 Sam. 13 : 20). En wanneer we verder een Romeinse 
ploeg uit de dagen van Virgilius (omstreeks het begin van onze jaar
telling) zien afgebeeld met een tweewielig voorstel, en wij vergelijken 
daarbij de oude Friese ploeg, die sommigen onzer zich nog weten te 
herinneren, dan kunnen we niet anders zeggen, dan dat de ploegen-
bouw in al die jaarhonderden bijzonder weinig vooruitgang heeft 
getoond. 

In onze jeugdjaren zien we echter verandering komen, het eerst met 
de verschijning van de Amerikaanse of arendsploeg, waarbij het „foar-
stel (voorstel, op wielen) werd vervangen door een „sjoel". Eiste het 
ploegen met de sjoelploeg in sommige opzichten meer kunstvaardigheid 
dan dat met de wielploeg, toch werd het bewerken der smalle akkers 
er beter door gediend. 

Omdat deze smalle akkers, eenmaal het eigendommelijke en uitzon
derlijke van de Friese landbouw, ook hier op verdwijning aangewezen 
schijnen te zijn, is het misschien niet ongewenst iets van het ploegen 
van zulke smalle akkers te vertellen. Wij willen hier één van de vele 
verschillende manieren van ploegen iets nader beschrijven, en wel die, 
waarbij het te ploegen land op zulke smalle akkers (dus met voren) ligt 
en weer direct als zodanig voor een volgend gewas klaar geploegd zal 
worden. Wij rekenen er hierbij op, dat de lezer weet, dat de ouderwetse 
ploeg de losgewerkte grond maar naar één zijde, en wel naar rechts, 
kan verplaatsen. 

Eerst legt men enige „earstfuorgen" (letterlijk: eerste voren) direct 
echter niet veel, omdat de eerste akkers als het ware „proefwerk" zijn. 
Bij dit leggen van een „earstfuorge" snijdt de ploeg een voor van de 
te ploegen akker af en werpt de los gemaakte aarde in de oude, be
staande voor. Daarna wordt van een andere akker in een volgende voor 
weer een „earstfuorge" gelegd, waarbij dus van het andere eind van 
het land af wordt begonnen. Zijn er zo enkele „earstfuorgen" gemaakt, 
dan wordt op bijna soortgelijke wijze van een andere akker op iedere 
„earstfuorge" een nieuwe voor geploegd. Dit heet „rêgjen" (ruggen = 
rug maken) en in werkelijkheid ontstaat dan ook in de oude voor een 
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verhevenheid, welke niet ten onrechte „rug" genoemd wordt, en die 
straks het midden zal zijn van de nieuwe akker. Bij herhaald ploegen 
zullen dus „voor" en „rug" (of wel het midden van de akker) regel
matig hun plaatsen verwisselen met als gevolg, dat men nu eens îiele 
en dan weer halve akkers aan de zijden van het land aantreft. 

Uit dat nú van het ene eind en dàn weer van het andere eind van 
het land af te beginnen, zowel wat „earstfuorgjen" als „rêgjen" betreft, 
volgt, dat van de ene akker steeds twee „earstfuorgen" worden ge
nomen, en van de andere twee voren voor de ruggen. 

Voor een leek rijst nu dadelijk de vraag: „waarom maakt men niet 
direct rug voor rug. Dat zit hierin, dat de ploeg bij „rêgjen" wel niet 
veel, maar toch iets anders moet „staan" dan bij „earstfuorgjen". Wilde-
men nu rug voor rug leggen, dan moest op ieder eind van het land de 
ploeg „verzet" worden, wat onnodig tijd vermorsen zou betekenen. 
Wij zullen iets dergelijks zien bij het „ekerploeijen" (letterlijk = akker-
ploegen) d.w.z. het uitelkaar ploegen der akkers nadat de ruggen ge
legd zijn. Hoeveel voren er dan nog van één akker te ploegen zijn, 
hangt af van de breedte der akkers, maar dat aantal voren moet even 
zijn, dus een zeker aantal „omgongen" (omgangen) bedragen. Onder 
„omgong" wordt dus verstaan „twa lânsgongen"; „lânsgong" wil zeg
gen: één ploegvoor in de lengte van het land. Had men een oneven 
aantal „lânsgongen" dan zou, afgescheiden nog van andere technische 
bezwaren, de nieuwe akker niet goed komen te liggen. 

Stel nu dat we met ouderwetse akkers te doen hebben, dus met 
zulke, waarop, als de voren wat heel breed waren en de akkers dus ook, 
zes aardappelplanten in de breedte kwamen te staan, of, meer normaal, 
vijf planten. Zo'n akker wordt in vijf omgangen geploegd en wel als 
volgt: de eerste omgang vormt, zoals we gezien hebben, de rug. Steî 
nu verder dat er voor het „proefwerk" drie ruggen zijn gelegd, dan. 
kan men twee akkers ploegen. Na het „rugleggen" wordt eerst op 
ieder van de twee akkers een omgang geploegd, alweer om onnodig 
ploeg „verzetten" te voorkomen. Heeft men later meer akkers tegelijk 
onder handen, dan worden eveneens al die eerste omgangen direct 
achter elkaar geploegd. Hierop volgen de tweede omgangen, waarbij 
op soortgelijke wijze wordt gehandeld. Van die ouderwetse akkers 
blijven na die twee omgangen op iedere akker nog vier voren te ploegen 
over; men spreekt dan van een „fjouwerfuorge" (letterlijk = viervoor). 
Van deze vier voren wordt nu, als regel, niet meer op iedere akker een 
„omgong" geploegd, doch een „lânsgong", — alweer met het oog op 
onnodig ploeg„forsetten" (-verstellen). Wij zeggen: „als regel", want 
als er van de „fjouwerfuorge" één voor afgespoeld is en er dus een 
„trijefuorge" (drievoor) overblijft, en deze zo breed is, dat de linkse 
paarden er nog op kunnen lopen, dan kan in dit geval dadelijk wel 
weer een „omgong" worden gedaan. 

Na dit „omgong" blijven er nog 'twee voren over, die de naam „kleau" 
( = kloof, wat ook Se Bildtker er tegen zegt) dragen. Deze naam staat 
ongetwijfeld in verband met het Friese „kleauwen" ( = Ned. kloven, 
splijten). Met de volgende ploeggang wordt toch die „kleau" in tweeën 
gekloofd, waarbij het grootste deel wordt afgeploegd, terwijl men een 
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zo smal mogelijke voor laat zitten, dit is de „stryk". Eerst worden 
weer achtereenvolgens de „kleauwen" geploegd, en daarna alle „stri-
ken". Hier doet nog een andere beweegreden dan alleen ploegverstellen 
een duit in 't zakje. Voor een goede ligging der akkers moeten aan de 
ene akker twee „kleauwen" en aan zijn buurman twee „striken" ge
ploegd worden en dit kan men bereiken door eerst alle „kleauwen" en 
daarna alle „striken" te ploegen. Loopt bij alle andere voren ,,de sjoel" 
op de te ploegen akker, bij het „striken" kan dat niet meer, en dan 
vindt zij haar weg op de bodem van de vpor, dfe door de „kleau" ge
vormd is. De „stryk" wordt zodoende vrij wat dieper uitgeploegd, dan 
de bodem van de „kleau" en het deel van die bodem, dat niet mede 
uitgeploegd wordt, heet „kleau-balke". 

Zijn alle akkers geploegd en vindt men aan de zijden van het land 
halve akkers, dan moet men •—• ter finale afwerking —• „der noch om-
hinne" d.w.z. om het land heen ploegen. Hierbij worden de ,,heal-ekers" 
(halve akkers) „ôfhelle" (letterlijk = afgehaald) en de onbewerkte 
vertrapte einden van het land ook geploegd. Zijn er hele akkers aan 
de kanten, dan bepaalt het laatste ploegen zich enkel tot het bewerken 
van de einden van het land: dit heet „halsfuorgjeije" en de laatste 
voor heet „halsfuorge". 

Wij hebben gezien dat die oude akkers in vijf omgangen werden 
geploegd en toch droegen zij de naam „trije-omgongs-ekers"; dit komt, 
omdat bij het tellen de „rêggen" en „kleauwen" niet meegerekend wer
den. - - De latere „fjouwerlofsekers" (akkers voor vier aardappel-
planten) werden een ,,om gong" smaller en hun naam werd dan ook 
„twa-omgongers-ekers". Zonder verdere tussenvorm •— want als zo
danig mogen we de heel sporadisch voorkomende „trije-lofs-ekers" ze
ker niet noemen .— is men verder tot „rugjebouw" overgegaan. / 

Hier hebben we in het kort één manier van het ploegen der smalle 
akkers behandeld, maar er waren allerhande andere, als b.v,: „Skoffelje" 
(schoffelen). Hierbij werd licht geploegd zonder dat een rug gelegd 
werd. Het gebeurde vaak wanneer land met diepe voren weer tot land 
met diepe voren geploegd moest worden, en had, naast onkruidver
nietiging, meestal de betekenis, de ligging van het land geschikter voor 
het laatste ploegen te maken. 

„Op heal-ekers ploeije" (op halve akkers ploegen). Dit deed men in 
de herfst nogal eens met klaverland, dat in het volgend voorjaar op
nieuw geploegd moest worden. 

„Mei de rêch op 'e midden" (met de rug op het midden). Hierbij 
werd de rug op het midden van de akker gelegd, wat in de herfst ook 
nog al gebeurde met land, dat in het volgende voorjaar weer om moest. 

„By de eker op ploeije". Dit was eigenlijk slechts een andere naam 
voor het zo even genoemde. 

Deze laatste drie manieren van ploegen hadden, naast andere be
weegredenen, steeds ten doel een droge ligging te bevorderen 

Bij het ploegen in het voorjaar van klaverland werd nogal eens, met 
het oog op het goed onderbrengen van de klaver, tweemaal over één 
voor geploegd: eerst een lichte bovenvoor en daarna een diepere onder
voor. —̂- Het eerste heet dan „skile" (letterlijk — schillen). Later werd 

160 



met gebruikmaking van een kleine „voorschaar" dit dubbele werk in
eens verricht; men noemde dit: „skile en ploeije tagelyk". 

Over ,,boei-om~gear-ploeije" hebben we reeds bij „vlasbouw" verteld. 
Verder hoorde men nog allerhande benamingen als b.v.: „ploeije op 

ierdappellânsfuorge", op „siedfuorge", op „winterrêst", enz., allemaal 
woorden, die meest een nadere aanduiding gaven der bestemming van 
het geploegde land, maar waarbij de wijze van ploegen, uitgezonderd 
de diepgang, niet veranderde. 

Ook het inspannen der paarden voor de ploeg heeft in de loop der 
jaren nog al enige wijzigingen ondergaan. En waar door de ruggebouw 
en de vlakkeland-cultuur het ploegen met vier paarden dreigt te ver

dwijnen, menen we daar ook nog heel in 't kort iets van te moeten 
vertellen. 

Bij het ploegen van smalle akkers met vier paarden liepen steeds 
twee paarden naast elkaar, dus twee voor en twee achter, of men kan 
ook zeggen achter elkander, twee rechts en twee links. De rechtse liepen 
in de voor en heetten daarom „efterynske" en „foar-ynske", al naar 
gelang hun plaats achter of voor was, terwijl de linkse, die op de akker 
gingen, onderscheidenlijk „efter-opske" en „foar-opske" werden ge
noemd. 

De achterste paarden trokken aan de „dûbele sile" (houten trekzeel 
voor twee paarden), direct aan de ploeg bevestigd, terwijl de „foar-
silen" voor de twee voorste paarden door middel van een zware, ijzeren 
ketting (ploechs-parse) aan de ploeg verbonden waren. Met ,,halsjokken" 
van „sylbeage-guod" (draagzelen van hennep), gehangen over de halzen 
der achterste paarden, werden die „foarsielen" op de vereiste hoogte 
gehouden. W a t de poten van de twee achterste paarden van die ellen
dige „foarsilen" en de nog ellendiger „ploechs-parse" te verduren hebben 
gehad, vooral bij het wenden, steekt niet zo nauw. De uitvinding van 
de „lange" of „trochrinnende stringen" (doorlopende trektouwen), 
"waardoor evengenoemde foltertuigen naar de gruwelkamer werden ver
bannen, is dan ook een daad geweest, die, als ze van de zijde van 
„Dierenbescherming" was gekomen, de naam van de uitvinder had 
kunnen vereeuwigen. 

Het ploegen met vier paarden op die smalle akkers eiste voor de 
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ploeger een hulp, t.w.: een stuurman voor de paarden. Deze droeg de 
titel: „ploechdriuwer" en daar het werk meest door een jongen ge
beurde, werd het ploech-driuwers-jonge. Van een nietig schepseltje —-
hij begon zijn loopbaan meest als kleine dreumes met het besturen van 
twee paarden •— kon hij door jarenlange „studie" en routine uitgroeien 
tot een merkwaardige figuur. De „krychsmans-wurden", welke voor het 
merendeel in geen enkel woordenboek te vinden waren, maar die 
rijkelijk aan de mond van de ploeger konden ontvloeien, als de paarden 
bij het „striken" begonnen te „kringen" of bij het „halsfuorgjeijen" 
soms in dronkemanspas schenen te lopen, waren meestal voor de 
„ploech-driuwers-jonge" bestemd. Deze leerde, misschien wel instinct
matig, alras van zijn „bedrijf" een „beschut" bedrijf te maken, en ging, 
wat op zijn rekening kwam, weer verhalen op de paarden, in de vorm 
van zweepslagen en onmogelijke verwensingen. 

In een lang najaar, ten tijde van de grote graanbouw, toen het ploegen 
„hjerstmis" (in de herfst) vooral met het oog op onkruidbestrijding, 
veel groter betekenis had dan thans, werd dat wekenlange ploegdrijven 
voor die jongens zo tot een gewoonte, dat verschillende allure's zich 
soms des nachts in hunne geest herhaalden. Zo is ons een geval bekend, 
waarbij zo'n jongen droomde, dat hij nog aan het ploegdrijven was, en 
eensklaps onder allerhande, vreselijke verwensingen, ongenadig op zijn 
slaapgenooc, zijn jongere broer, begon te beuken. Diens geringere 
physieke kracht en het onbewuste van de „aanval" bevorderden ge
lukkig een spoedige, en niet op revanche beluste vrede! 
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BARGESLACHTSJE. 

Novimber —• Slachtmoanne. 
Alles is foroare, en as it fan it dwaen en litten yn ús hoeke ôfhong, 

dan boe men Novimber ek net mear dy öynamme jaen, Dizze sil wol 
foartkommen wêze út it gebrûk fan in hopen wolstelde ljue, om yn 'e 
hjerst, as de fette kij út it lân moasten, in greater of lytser part fan in 
kou yn 'e pikel to setten. 

Nou slachtet men it hiele jier troch. De tonge fan de lju is fynder 
wurden. Alle wiken — de stêdlju sizze faeks: alle dagen -~ frisk fan 
'e slachter, dat is lekkerder, as it fleis, dat wiken lang yn 'e pikel sitten 
hat. En dan wol it gemak de minsken ek noch bisonder oan. Men is 
ommers fan al de drokte fan it sels slachtsjen ôf, as de slachter it fleis 
bringt op 't aedtsje. Hwat sizze wy dêr: „it aedtsje", mar dat is ommers 
ek al lang foroare; it aedtsje mei 't wyt kleedtsje is al lang fan 'e 
slachter syn skouder ôf, de greate fleiskoer stiet nou foar op 'e fyts. 

Sa is der dan wer in stikje âld libben út it boerelân, to minsten yn 
ús hoeke, forstoarn, en it hat miskien syn goede side om noch ris efkes 
by dat âlde libben, by dy âlde menearen stil to stean. Dat kin ek dizze 
goede side ha, om de tiere lju fan nou, dy't in hopen tiden net mear 
witte, hwat se ite wolle, ris in bytsje ta neitinken to bringen, as se 
hearre hoefolle de minsken it nou rommer ha as yn in great part fan 
'e léste helte fan de foarige ieu, in tiid dus, dy 't net sa bisondere fier 
efter ús leit. 

Men koe doe, krekt as nou ek, de minsken yn soarten fordiele, de 
iene wie wolstelder as de oare, mar men koe it ek sa ha, de iene naem 
it der rommer fan as de oare. Wolsteldens en der-fan-nimme dutsen 
inoar net hielendal, mar better as nou. 

In wolstelde boer soe bygelyks al moai grif in stik fan in deade kou 
yn 'e pikel sette. En buten kouwefleis waerd 'er ek noch faek barge-
slachte: ien, twa of trije, al nei gelang de húshâlding tige great of 
minder great wie. Lytse boerehúshâldingen moast men doe mei de 
lantearne siikje. Men moat jin de tastannen fan doe hwat oars foar-
stelle as dy fan nou. In stik sawn acht bern kaem folie foar, tsien wie 
hielendal gjin seldsumheit, ja, men koe sels in foarbyld fine, dat twa 
buorlju mei har beiden tritich bern hiene. Nou wolle wy it measte net 
nimme, mar rekkenje mar in stik of seis. Dan kamen der faek by, 
hwant it wurk op 'e buorkerij waerd foar fierwei it greatste part dien 
troch hwat binnen de muorren fan it boerehûs wenne, de greatfaem en 
de lytsfaem, de greatfeint en de lytsfeint, en as 't moai gong, ek noch 
m milfeint. Tel nou mar op. As dy foar in great part fan it jier fan 
spek en fleis forsjoen wurde soene, dan moast der hwat wêze. 

By de arbeidersminsken seach it der frij hwat minder út en it mocht 
in útsondering hjitte, as der doe in húshâlding wie, dy't it sa goed hïe, 
dat it in bytsje op aerdich like. Fleis •— kouwefleis —• kamen dy 
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minsken noait to priuwen, en dat bigearden se ek net. Spekite — in stik 
fan in dea baerch yn 'e panne •— dat wie ien fan har idealen, en grif 
it ideael fan de mage fan de measten. Mar dy sloven priuwden noait 
spek, en as se it al rukten, dan wie it in oar sines, en dat makke de 
tastân neat better. Se moasten it stelle, alle dagen al wer oan, mei 
winkelsmoar — potfet neamde in oar it — raend fet, meast fan bûten-
lânske ôfkomst. 

Tusken dy twa utersten yn, oan 'e iene kant de wolstelde lju, dy 't 
fleis yn 'e kûpe en spek yn 'e skoarstien hiene, en oan 'e oare side de 
earme minsken, dy 't fan dat alles foarby moasten, stie noch in oar 
diel fan 't minskdom, hwerta bihearden in great part fan de hierde-
boeren en de gernieren. ït tal fan dizze lésten groeide noch al hurd oan, 
iendiels troch de greate húshâldingen fan doe, sadat se har sels sterk 
formannichfâldigden, mar oan 'e oare kant ek troch dat der noch al 
ris ien him út de arbeidersstân ta gernier omheech wraksele. Dizze lju 
founen it ien fan har earste plichten om to sjen hjertmis in baerch op 
't hok to krijen. Wie de húshâlding hwat greater en woe de pong it 
lij e, dan wie twa noch moaijer, en by in hierdeboer, dy 't ek d • boaden 
yn 't gesinslibben opnomd hie, waerden soms trije krolsturten oplein. 

Sadwaende wie der hjir yn dy jierren libben yn 'e brouwerij yn it 
slik fan bargemesten. Hjerstmis, asä it útwurk bigoun to lichten, kamen 
de lânbargen, dy 't de gernier op 'e merk to Ljouwert of dalik fan de 
boer-fokker kocht, op 't hok, en om nijjier hinne waerden al de earsten 
slachte. De oaren har libben waerd ta djipper yn Jannewaerje en ek 
wol ta Febrewaerje sparre. Novimber wie doe dus al hielendal gjin 
Slachtmoanne mear. 

Hoe 't it fierder mei it spek gong? As de bargen slachte wiene, kaem 
it spek op in stiennen flier, meast yn 'e kelder. Dêr waerd it de oare 
deis fierder biwurke, de siden bihimmele, it woars^spek der ôfsnijd, it 
binnenst fyn slein, foar safier as dat nedich achte waerd, en fierder 
alles yn 't sâlt set. De iene knappe dat saekje sels op, dy 't him net 
fortroude brûkte dêrfoar de slachter, dy 't lang net altyd in birops-, 
mar faek in gelegenheitsslachter wie. 

Wie de tiid fan it yn it sâlt stean forroun, dan kamen de siden yn 
de skoarstien om to druijen en rikke to wurden. De woarsten mei soms 
de bilstikken, ribben en noch wol ris mear fan it binnenst forhuze nei 
de koken of wol nei de keamer, om dêr by de kachel droege to wurden. 
De woarsten kamen oer in izeren roede oan 'e balke to hingjen, en it 
oare spul hong men oan spikers, dy 't yn 'e balke keild wiene. 

En dan spekite fansels, hwant dat wie ommers it ideael. Earst 
moast it binnenst der oan gelove, mar dat wie rij iten troch de knoarre 
bonken, dy 't der yn sieten, en wie dat op dan... alle dagen bret spek. 
Moarns seande ierdappels mei bret spek en mostexstip mei brij efternei, 
en jouns opwaerme ierdappels mei brij. Spek kaem der jouns net altyd 
by to pas, of de hongerige jongesmagen mochten ris in stik brea mei 
rau spek krije. 

Foar de fariaesje kaem der wol ris hwat oars op 'e tafel, lyk as earte 
of beantsjes of potstrou, mar dêr moasten dobbelstiennen spek oer of 
spek der by natuerlik. 
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As wy dat alles neigeane, is it siker wol lyk as wy yn it bigjin seine: 
„alles foroaret". Ek de minske-magen, soene wy wol sizze, hwant der 
is hast gjin mage mear, dy 't bret spek fordrage kin. Oft dat froeger 
oars wie? Och, de minsken hiene doe safolle fiven en seizen net as 
nou. En der waerd ek net nei frege as men it forneare koe: opite of 
foarby, en dan learde it wol. 

Dat dat ïvige spekiten net altyd de sounens bifoardere soe best wêze 
kinne, hwant der wie hjir destiids in dokter, dy 't sizzen hiem hie: 
de boeren ite har winterdei siik oan spek, en maeitiids wer soun oan 
keallefleis en sûpenbrij. Ja, dat keallefleis wie maitiids foar 'n party in 
moaije ôfwikseling. 't W i e fleis fan nochteren keallen, dy 't men sels 
fongen hie, en slachte, en soms ek... slûke. Hie men sels gjin fé op, dan 
brocht de dongskipper (ek al sa goed as fan 'e baen) jin in heal keal, 
slachte en wol, thús fan in greîdboer foar in daelder... ien daelder (dat 
is ek foroare). 

Alles foroaret, wy herhelje dy wurden noch ris, en 't is der foar de 
minsken yn 't algemien in hiel ein op foarútgien. Dat fine wy tige moai. 
Jammer allinne mar, dat de tofredenheit fan it minskdom faek krekt de 
oare kant út groeit as de wolstân. As dat bargeaerd noch altyd in ge-
folch is fan dat spekiten foar 't âlde gat wei, wol der by ús lykwols net 
yn, om 't de neiteam fan de lju, dy 't gjin spek hawwe woene of it net 
krije koene, der neat minder mei bihept is. 

Dat folie bargeslachtsjen yn Desimber en Jannewaerje, yn de tiid dus, 
dat ide minsken, dy 't lân brûkten it net drok hiene, brocht ek wer syn 
fortier mei. 

W y hoopje yn in folgjend haedstik ris to fortellen fan sa'n dei barge
slachtsjen, dat sa'n foech feest hjir en dêr wie, en dat men sels de 
namme jown hie fan sintvarken, W y wolle nimmen argewaesje jaen 
en dêrom skriuwe wy it mei in lytse letter. 

II. 

W y geane yn gedachten in goed healhondert jier op ús libbenswei 
tobek en bidarje dêrmei likernôch yn 'e oergongstiid fan swevelstokken 
nei stjonkende fosforlusifers, dy 't meiien sahwat de skieding oanjowt 
tusken raepoalje en piteroalje, en dy 't ek net safier ôf leit fan de grins 
tusken it fjûr-op-'e-hurd en de potsjekachel. 

W y binne op in tuskenbeidene buorkerij, 
Yn 'e dizenige skimer fan in goare, skrouske wintermoarn kroasket 

de feint, mei ûnder de iene earm in takkebosk en ûnder de oare in bosk 
strie, nei de stookhutte, dy 't op it hiem net fier fan de sleatswâl ôf 
stiet. Op 'e flier fan 'e hutte leit er syn frachtsje del, tichteby de greate 
stookpôt, dy 't yn 'e hoeke fan 'e hutte ynmitsele sit, en dy 't yn ge~ 
woane tiden tsjinst docht om der féfoer — meast ierdappels *— yn to 
sieden, mar dy 't nou de foarige jouns fol wetter tôge is, nedich foar 
it bargeslachtsjen. Is er syn frachtsje kwyt, dan wurdt de doofpot 
helle —• it lid der ôf —• dêr 't in mannich hiel- en healtrochbârnde 
stealen yn lizze to rikken en to stjonken. Dat saekje leit er mei de 
tange ûnder de pôt en op dy gleonte komme it strie en de prikken. 
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Mei folie belangstelling stiet er to sjen as der hast in loge útkomt. Mar 
earst komt der reek, en yn 'e goede hope, dat de brân der einlings wol 
ris yn slaen sil, keart de stoker werom nei de skuorre, om mear brânje 
to hel jen. 

„Bârnt it fjûr al?" freget de boer. 
„Ja, boer, folgens Ulespegel al," andert de feint, „hwant dy seit, 

dêr 't reek is, is ek fjûr, en reek is der genôch." 
As de fcint mei nije brânstof oansetten komt, is yn dy tuskentiid it 

fjûr bigoun to bârnen, mar de hiele hutte is noch altyd fol reek. Dat is 
gjin taf al of ôffal foar dizze dei. O heden né, hwant fan de 100 kear, 
dat der by de boer slachte wurdt, wol grif 99 kear de skoarstien fan 
'e hutte net lûke. Dat komt iendiels omdat winterdei mei dat mistige 
waer der faek gjin trek yn 'e loft sit, en oardiels is de skoarstien boud 
sûnder rekken mei lûken to halden. 

Hat de feint him forgewisse, dat it fjûr net útgean sil en hwat er 
op 'e brânsteapel tôge hat, dalik net forbârnd is, dan giet er wer oan 
syn gewoane wurk. Nei in hoartsje komt er wer ris sjen of it fjûr al 
forfallen is, en om der nije brânje op to goaijen. 

Sa giet dat de hiele moarn. Einlings begjint it wetter to razen; dat is 
al in stik bûter yn *e brij, hwant it bitsjut hwat om sa'n oardelhondert, 
twahondert mingels wetter oan 't razen, to krijen. Mar razen is noch 
gjin sieden. 
Der wurdt dy deis bytiid iten, en as dat dien is, komme de slachter 

en syn help mei wite skoartbroeken (seilboksen seit men yn oare kon-
treijen) oan en in rieme, dêr 't in kokerfol slachtmessen oan bingelt, 
om 'e mil, der op los setten. Dan giet de reis, sa machtich as men is, 
nei 't hok, dêr't de bargen lizze. De slachter hat in spantou yn 'e hân, 
giet yn 't hok, kardet de baerch hwat (dat moat wol, om it beest noflik 
to stimmen, al sjogge wy der al hwat Judasachtigs yn) en dan krijt de 
baerch it tou ûnder om 'e iene efterste poat. Is dat klear, dan komt it 
skut foar 't hok wei en giet de reis nei de doar, de slachtdoar, dy 't 
tichte by de stookhutte op in pear skammels opsteld is. Gerjochtpleats 
kin men dit plak min neame, hwant mei it rjocht fan de baerch wurdt-
hjir gjin rekken halden. 

Dy reis nei de doar giet net altyd even flot, dêrfoar is in baerch nou 
ienris in baerch; hwant it beest hat der gjin binul fan, hwat se mei him 
foar ha, oars soe dat ek noch oars to forklearjen wêze. 

Hwat der bart as it dier ienkear op 'e doar leit, dêrfan fortelle wy 
it earste diel leaver net, en fierder sille wy ûs ek net ynlitte mei de 
hiele technyk fan it slachtsjen, omdat dy boppe ús pet giet, mar inkelde 
dingen kinne wy min oerslaen. 

Is it broeijen ienkear safier foardere, dat it skraebjen oangiet en it 
dún bigjint to stouwen, dan stiet de âldste jonge fan 'e boer al klear 
om dat by-in-oar to fandeljen yn in âld koer; de boarstels, dy 't fierwei 
de measte wearde ha, wurde kreas apart halden. Hwat dêrfoar to lânne 
komt, is bûsjild foar him en syn lytsere broer. Dat is in moai fortúntsje, 
hwant it bûsjild kaem yn dy dagen frijhwat krapper om as tsjinwurdich. 

De baerch, dy 't sûnder it to wollen, syn eigen leedbidder is en tige 
sa goed foar it buorrenomsizzen soarget, as de beste omropper, soarget 
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dêrtroch meiien dat bilangstellende buorlju mei de goede kennissen, 
dy 't al fan ien en oar ôfwisten, gau opdaegjen komme. Der moat 
„skreaun" wurde. In stik kryt giet roun. De iene skriuwt syn taksaesje 
(yn âlde pounen) hjir, de oare der op in biskûle plak, en mear as ien 
docht it yn 'e klep fan syn pet. 

As it mês yn 'e rêch set is, seit de slachter syn miening oer it gewicht. 
De slachter skriuwt net, mar seit it, en it is syn „privelegie" om net 
earder syn taksaesje to sizzen, as er sjoen hat hoe tsjok it spek is. Dat 
mei gjin ien fan de skriuwers. Hat de slachter it sein, dan komme ek 
de oaren mei harren sifers foar 't ljocht. Mei de earste baerch rinne dy 

sifers faek even fier út-in-oar as op in forkeaping fan lân by it bi-
skriuwen fan it earste perseel. 

De greatste káns fan winnen ha trochstrings de slachter, dy 't fak~ 
man is, en de boer, dy 't deis by it fé omgien hat. Hwat de boer yn 
fakkennis by de slachter ten efter stiet, dat forhelpt in ein duites tou 
mei knopen. Dy knopen jowe de miette fan it tou oan yn saneamde 
„stientsjes", wite of blaubûnte tegels, dy 't op allerhande plakken fan 
it binhús oan 'e muorren to finen binne. Miet in baerch 9 stientsjes 
efter de foarste poaten, dan stiet dat sahwat gelyk mei in gewicht fan 
200 poun skjin oan 'e heak, 10 stientsjes mei treddelhondert poun, en 
11 stientsjes jowe sûnder mankearjen 300 poun skjin spek. En yn dat 
gewicht sitte de measte spallings; âlde bargen wurde bast noait foar 
eigen gebrûk slachte. 

By it fierdere forrin fan it slachtsjen —• as it binnenspul der út 
nommen wurdt — komme de mage en de terms yn in skjin ierdappelsou 
tolânne mei in sûkerskjinne dweil der ûnder en der oer en forhúzje 
foar in toarntsje nei it bûthús. Dat spul moat yn 'e waermte bliuwe, 
oars soe strak it termskieden minder redsum gean. 

As 't oan de bonge ta is, dan stiet de âldste jonge fan 'e boer al 
klear mei pypstâlle en byntjern, om him yn ûntfangst to nimmen. Is 
dy bonge ûntlêstige fan hwat der nou net mear yn heart, dan giet it 
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op in blazen, sadat èn de wangen fan de jonge èn de bonge beide 
alhiel bol stean. Dat bart yn 'e hutte as it dêr net tofolle rikt en oars 
yn 't bûthús, hwant dat ding moat net bot ôfkuolje, om 't er dan lang 
sa goed net opblaze wol. Mar it bliuwt swier wurk en de feint syn 
pûster moat op 't lést de jonge sines to help komme. De feint rôllet ôf 
en ta de bonge op 'e knibbel, dan wurdt er liniger, en dan wer blaze, 
blaze, ta ek syn pûster bilies jowt. Dan komt it byntjern der om, in 
strûp wurdt yn 't tou makke en dan is it de jonge syn eigendom, sines 
allinne. As er letter by de kachel opdroege is en de jonge syn aerdich-
heit der al lang ôf hat, wurdt er it folgjende jier brûkt op 'e kanne-
grauwene krukjes mei ynleine augurchjes, dy 't altyd in skoane re-
meedzje west binne, om, by 't iten fan glei spek, de mage gongber to 
halden. 

Meastal binne der mear jonges by sa'n slachterij, hwant dêr is sok 
spul in hiel forjaertsje foar. Mar dat moat dan tusken skoaltiid, hwant 
se moatte trijeris nei skoalle. Woansdeis ek. Dat spekiten yn dy tiid 
hie grif op it úthâldingsformogen fan de lju, dy 't meast mei de holle 
arbeidzje, noch net sa'n minne ynfloed. 

Lyk as der by oare gelegenheden wol ris net ien fan de aldersnoadste 
jonges útstjûrd waerd om boarfet of de golskjirre of in oar tinkbyldich 
ding to heljen, sa wurdt ek hjir prebearre om sa'n ien mei de milt op 
reis to krijen nei in skearbaes, dy 't, sa 't it hjit, tige nedich oan in 
nije skearrieme ta is, en dêrfoar brûke se, al wer sa 't it hjit, leafst in 
bargemilt. Net altyd rekket der ien op reis, en as dat al lukt, komt de 
milt noch hast noait by de skearbaes, mar mear yn *e> sleat tolânne, 
omdat oare jonges de nije keapman ûnderweis wol op 'e hichte helpe. 

Is al it binnenspul der út, dus ek it fleis, dat de aparte namme fan 
„binnenst" draecht, dan giet it op in weagen. Dat bart wol op gewoane 
skealjen, mar mear op in ingster, in evener mei twa üngelikense earmen. 
Oan 'e koartste earm hinget in skealjen en oan 'e langste kin in gewicht 
hin-en-wer skoud wurde. Op dizze earm stean sifers, en as de evener 
horizontael leit, jowt it sifer, dêr 't it gewicht by tolânne kommen is, 
oan, hoefolle pounen der op 'e skealjen lizze. 

Earst wurde de siden woegen, ien foar ien. De bilangstelling fan 'e 
hearen takseteurs, de „skriuwers" is dalik al great, ommers sa'n side 
forklapt al hwat fan it mogelike gewicht fan 'e hiele baerch. De siden 
binne nammentlik eikmes sahwat de' trêddepart fan 't hiele gewicht, en 
riezel, skilsmoar, binnenst mei kop en poaten, mar mei útsondering fan 
lever en hartslach, dy 't net mei woegen wurde, sahwat de oare trêdde
part. Dan blykt foar inkelden al, dat se har stûr of har dûbeltsje of 
hwêr 't it mar om gong, wol klear siikje kinne. 

Is einlings de earste baerch oan 'e kant, dan giet it mei nûmer twa 
itselde paed lans. De buorlju en de kornútsjes fan 'e boer geane yn 'e 
tiid fan it skraebjen yn 'e hûs om in bakje thé; de slachter en syn help, 
dij 't it dêrfor to drok hawwe, hwant de boel moat foar tsjuster oan 
'e kant en de dagen binne koart, krije harren poarsje by de slachtdoar. 

Yn de tuskentiid komt der in nij man op it toaniel: Levy, de joad. 
Hwat dy moat? 
Yn in folgjend haedstik wolle wy fierder fortelle. 
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III. 

Yn 't foarige haedstik binne wy eindige mei de fraech, hwat Levy 
woe... 

Nou folget it antwurd: Levy komt om it dún en de boarstels... 
Oft hy dan rûke kin, dat er earne bargeslachte wurdt? Och né, mar 

hy wit wol, dat it yn 'e tiid fan it slachtsjen is, en dan komt er hwat 
faker as gewoanlik. En hoe 't er fan dit slachtsjen ôf wit? Dat giet 
ienfâldich. As Levy yn 't doarp komt, freget er de earste de beste: 
„wist' ek hwat?" Hwant al hat Levy syn Joadsk accent biwarre, hy 
praet syn Frysk oars krekt sa goed as de beste. En it giet tige 
famyljaer ta: Levy neamt elk ,,dou". 

Hwat Levy mei dat: „witst' ek hwat?" sizze wol, wit elk wol. Elk ken 
Levy en Levy ken elk, en as der hjir oait ien Joad populair west is, 
dan is it Levy. Allinne de hounen binne allegearre luik op him. 

Dêr komt Levy dan oansetten. De âldste soan fan 'e boer hat him al 
fan fierren oankommen sjoen. Dy wit, dat Levy om dún en boarstels 
komt, dat hy dy forkeapje mei, en dat de sinten, dy 't dêrfoar tolânne 
komme, foar him binne en syn lytsere broer, dy 't ek al safolle fielt 
foar 't ierdske slyk, dat er net fier ôf is, om to harkjen hwat syn broer-
keapman dêrfoar tolânne bringe sil. 

Foar dat Levy oer de negoasje praet, freget er fést oan ien fan de 
omstanners: „hast' ek in pypfol tabak foar my?", hwant Levy syn tabak 
is altyd op. 

En as de brân yn 'e piip is, dan kin de handel bigjinne. As Levy 
freget, oft der hwat is, komt de jonge mei de koer mei dún oansjouwen. 
W y komme dan it folgjende to hearren: 

„Fan hoefolle is dêr?" 
„Fan twa bargen." 
„Fan twa?? Hwat in bytsje! Binne d'r ek boarstels?" 
„Nou, dat siz ik Jo." 
Dan komme de boarstels foar 't ljocht, en de handelslju forfolgje: 
„Och, jonge, hwat skeelt dy, dat binne gjin boarstels," 
„Hwat prate Jo, dat dat gjin boarstels binne, der binne noch noait 

better west." 
„Nou, hwat fregest' der foar." 
„Fiifentweintich sturen." 
„Fiif-en-twein-tich sturen?" 
Levy sjocht as in snijer, en, krekt as er it mient, makket er rjochts-

omkeard, as sil er fuort. Mar hy keart him dalik werom en forfolget: 
„Hâld de hân ris op; hjir, ik sil dy ynienen mar genôch biede, trije 

sturen." 
Hjir merke wy it forskil tusken Levy en in goed Fries, hwant dizze 

léste biedt altyd de helt, mar Levy hâldt earder op. 
Trije sturen liket de jonge fansels neat. En dan stekt Levy, skynber 

mei tûzen haesten ôf. Mar och, de jonge ken Levy wol en syn menearen 
even goed. 

Levy rint net botte fier en dan is er der al wer. 
„Nou, hâld de hân ris op", is 't dan wer, en it bod wurdt ta twa 
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dûbbeltsjes forhege; de jonge slacht ek hwat ôf. Mar fan akkedearjen 
komt noch neat. Dan stekt Levy op 'e nij ôf, fierder noch as de foarige 
kear, mar hy komt even goed werom. De handel wurdt fierder fuortset. 

„Nou sil ik dy oer de kop biede, dou krijst' dochs noait genôch, hjir, 
in kwartsje." 

De jonge is nou mei syn easkjen ek al ûnder de goune. 
Mei alderhande machtspreuken en krêfttermen prebearret Levy de 

jonge fan 't stik to bringen en syn fraech to forleegjen. 
Nei in drokte, as gong it om in boerepleats, wurdt einlings de keap 

sluten. 
Levy syn greate baelsek, dy 't er mei in pear touwen oer de skouders . 

op 'e rêch draecht, komt fan 'e rêch ôf, it dún wurdt earst ynladen en 
dan de boarstels, dy 't kreas apart halden wurde, al hieten it earst 
hielendal gjin boarstels to wezen. As Levy syn pong mei rinkjes út 
de bûs hellet, de knop der ôf docht en bitellet, dan grommelt er noch 
hwat nei, mei it earnstichste gesicht fan 'e wrâld: „fiers to djür, fiers 
to djûr!" 

Mar is alles ôfroun, en hat ien fan 'e omstanners him op 'e nij oan 
in pypfol tabak holpen, dan skitterje syn lytse donkere Joade-eachjes, 
en stekt er foar goed ôf, rikkende as in kalkoven. 

Ek de jonges sjogge blier, se kinne sinten parte, sturen sels, en dat 
bart net alle dagen. Oft se genôch foar har spullen krige ha? Dat wit 
alJinne Levy. 

En dochs leit der hwat „echtens" yn, om de jonges sels dizze 
negoasje dwaen to litten. It is — hwer 't dat lije kin -— in setten fan 
it oankommende geslacht mei beide skonken yn it werklike libben, dêr 't 
se in oar stik libbenswysheit opdogge, as in boekewjirm yn in boekekas. 

Yn de lange tiid, dy 't de negoasje duorre hat, is de twade baerch 
al aerdich avensearre. De thédrinkers binne allegearre al tiden op it 
appèl en it „skriuwen" is al lang foarby. De taksaesjes rinne nou safier 
net út-in-oar as de earste kear, ek de domsten binne nou hwat weiwiis 
wurden. 

Is ek de twade baerch oan 'e kant, dan forhúzje de measten fan it 
selskip wer yn 'e hûs, om de... potsjekachel sille wy mar sizze, oan ' 
Trimmende, dat wy by in boer binne, dy 't fjûr-op-'e-hurd ôfskaft hat, 
al is de greate ûnbidige skoarstienmantel noch net yn in saneamde 
„Ingelske" foroare. 

W y wolle foar in lyts hoartsje dit selskip forlitte, om noch efkes 
yn 't bûthús by it termskieden to sjên. 't Is al skimerich wurden, sadat 
de baklampe der by moat. Mar och, dat ding jowt in petiterich ljocht. 
Mei 't lampetankje wurdt de kous •— opdraeid lampeketoen •—• hwat 
ta de túte úthelle. Sadwaende komt der al hwat mear ljocht, mar ek 
mear walm, en de helderens fan it ljocht nimt net ta yn forhâlding fan 
'e langte fan de stookwisp. Mar as 't net kin, sa 't moat, dan moat it 
mar sa 't kin. It termskieden, foaral fan 'e léste baerch, krijt dan ek 
wol ris in klap foar 't gat. Mar der is noch neat wei, as der al in kromke 
skilsmoar oan 'e terms sitten bîiuwt. De lytse terms wurde, foar safier 
as dat nedich is, letter brûkt by 't woarstmeitsjen, en de greate mei 
<ie mage hâldt de slachter apart. 
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Yn skimerjoun komt der in âld arbeidersminske oan knoffeljen mei 
in amer. Yn dy amer komme de mage en de greate terms. Dizze wurde 
thús troch 't âld sloof tige by tige reinige en dan komme se, nei dat se 
se noch stoofd hat boppe de gluorre fan it sjudfjûr yn har brander, by 
har yn 't fetpântsje op 'e tafel. Dat is it earme minske har... „Ersatz", 
har „surrogaat" foar... spek... As de âlde siel noch in gebradentsje 
derby presint krijt, dan bigjinne har de eagen to skitterjen. 

Fan dy tastannen bigeare wy neat werom, oars net as dy skitterjende 
eagen. Is it termskieden dien, dan komt ek dyjinge, dy 't dat for-
rjochte, yn 'e keamer -mei yn 't rountsje. Dy 't noch hwat thé ha wol, 
krijt noch in bakje, en allegearre sitte se to dampen fan „het edel kruid, 
dat uit verre landen komt". In inkelde hat in lange pyp oan mei syn 
namme der op; dat is lykwols útsondering. Dêr waerd letter mear mei 
pield. Mar dêrom binne d'r wol mear, dy 't mei de lange strie yn 'e 
holle sitte. It binne allegearre lykwols saneamde „birookte" pipen, dy 
smoke lekkerder as nije, nei de algemiene smaek. Fan sa'n „birookten" 
wurdt earst in eintsje fan 'e stâlle ôfbxutsen, mei dat ôfbrutsene eintsje 
de ûntstiene skerpe kant hwat ôfskrabe, en dêrmei is oan de easken fan 
de hygiëne fan dy tiid foldien. 

Om 't dat ôfbrekken gau ris foarkomme kin, binne inkele pipen al ta 
in swetserseintsje ynkoart. Ek guodden hâlde harren mar oan har eigen 
burdbârnderke. 

Is de thé op, dan komt de slok op 'e tafel. Der wurdt net frege, hwat 
der brúkt wurde sil. Alle kwalen binne hjir gelyk, de resepten dus ek, 
en alle medesinen kinne út ien kruk komme. Sûker of bitter der yn is 
net nedich, yn Skidam witte se wol, hwat der yn moat. Elk krijt ek net 
syn poarsje tametten yn in aparte romer, né, sy drinke, elk foar bar, 
meiinoar út de greate famyljeromer. Dat is noch ris in romer, dêr 't 
men mei twa eagen yn sjen kin. Krige men yn dy dagen sa'n nútsdop, 
lyk as de kasteleinen nou taepje, dan soe men gau freegje, in bynt-
jerntsje oan 'e poat to knopen, om, as men by forsinning de romer 
mei'trochslokte, dy werom troch 't kielsgat to heljen. 

Men sit lang yn skimerjoun. Dat sit gesellich, en de mûle kin men 
lang fine. En dan wurdt der hwat ophelle oer bargemesten, hoe 't de 
bisten fretten ha, hoefolle moal en ierdappels der troch gien binne, hoe-
folie se deis groeid binne, of se goed of minder goed slachte ha, en ek 
hoe knap in party in baerch takseare kinne; foar dyjinge, dy 't dizze 
dei de sinten yn 'e bûse stutsen ha, kin it op dat punt sprekken lije. 
Dy 't der lústerjend by sit, sil merke, dat er ek bargemesterslatyn is, 
krekt sa goed as jagerslatyn. 

As de lamp op komt, kin men de reek wol snije. 
Bûtenspoarichheden, dy 't nearne nei roaiden, ha wy, yn forbân mei 

de flesse, noait opmurken. Elk priuwde út de greate romer nei „bi-
hoefte" en as der al ien wie, dy 't by it ôfskie-nimmen net op in kryt-
streek lans rinne koe, dan wie it gewoanlik dyjinge, by hwa 't de romer 
wer forneard wurde moast; dat fornearen barde hast altyd by deselde 
man. 

Nei de slok waerd meast ôfskie nommen. Wol kaem it in inkelde 
kear foar, dat it feest bisluten waerd mei in waerm miei, hwerby al in 
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stik fan 'e earste baerch yn 'e panne wie, mar dat kaem net faek foar 
en is al gau yn ûnbrûk rekke. 

W y wolle ús teltsje slute, net mei bargemesters- mar mei echt latyn: 
O tempora, o mores! 

W y fortale dit net, en sizze ek net of it slacht op 'e doe- of de 
noutiid. 

„lenfâld is 't kenmerk fan 't wiere", 
Dêr sil men net folie oer tsiere, 
Mar ienfâld yn alles bitrachtsje, 
Dat kin men komselden forwachtsje. 
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V A N R O E D E E N P O N D E M A A T . 

I. 

De tijden veranderen en wij veranderen mede. Onze levenservaringen 
behoeven maar over slechts enkele tientallen van jaren te lopen, om de 
juistheid daarvan te erkennen. Maar we hebben een goede vriend, die 
zich van de veranderingen niet het minste aantrekt, al is hij reeds 
beduidend de tachtig gepasseerd. Toch ontkomt hij er ook al weer niet 
helemaal aan; maar terwijl wij doorgaand de werking van de schaaf, 
breekijzer en allerhande andere modeleerwerktuigen van vadertje tijd 
gevoelen, stelt hij zich maar eenmaal per jaar deswege beschikbaar. 
Heeft de reformatie zich ook aan hem voltrokken, dan komt hij om
streeks nieuwjaar bij ons aanbellen. Hij heeft dan een nieuw pakje aan, 
warm van de naald. Vroeger was dat altijd confectie, maar sedert hij 
zich een zelfstandig bestaan wist te verzekeren, gaat hij steeds in maat
kleding. Ook het inwendige is dan voor een vol jaar up to date bijge
werkt. Willen we dat binnenste bestuderen, dan is daar geen levens
gevaarlijke operatie voor nodig, noch een kijkglaasje, zoals Momus dat 
eenmaal begeerde. O jee nee, hij legt zo maar hart en ziel voor ons open. 

Die goede vriend is Dr. Staring's Friesche Landbouw Almanak. Zijn 
inwendige vertoont niet vaak grote veranderingen. De meeste onder
werpen schijnen zich zelfs een blijvende plaats verzekerd te hebben. 
Hiertoe behoort o.a.: 

„Herleiding van de pondemaat tot kadastrale maat". Als men ons 
de vraag doet: ,,Is deze „Herleiding" daar nog altijd op haar plaats", 
dan kunnen we die helaas niet anders dan bevestigend beantwoorden. 

Men heeft hier weer een van die typische voorbeelden, welk een 
taai leven oude, ingeburgerde gebruiken hebben. In weerwil van ka
dastrale maat en metriek stelsel, trots het wettelijk verbod voor de 
vele officiële personen om in officiële stukken zelfs de naam ,.pondemaat" 
te gebruiken, leeft niet alleen die naam voort, maar is, in het wezen der 
zaak, de maat zelve nog steeds de maat, waarnaar de huur- en koop
prijzen der landerijen bijna zonder uitzondering worden berekend. 

Dit pondemaat (voor ons is, overeenkomstig het Friese spraakgebruik 
pondemaat onzijdig) is, zoals ieder thans wel weet, vastgesteld op een 
grootte van 36% are, en al mogen b.v. notarissen in officiële stukken 
het woord „pondemaat" niet gebruiken, dat zij zich ten gerieve van een 
publiek, dat het anders begeert, inplaats van „per pondemaat", waar dit 
pas geeft, bedienen van de uitdrukking „per 36% are", wat op hetzelfde 
neerkomt, daartegen zal wel niemand iets vermogen. 

W a t de zaak nog interessanter maakt is, dat de landgebruikers hier, 
onder de grootte van een pondemaat lang niet allen eenzelfde opper
vlakte verstaan. En daarom achten wij het van belang om ook deze 
zaak hier eens nader onder de ogen te zien. Wij beginnen met het 
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pondemaat van 36% are. Starings almanak noemt echter de grootte 
36,7436 are. Daar begint het lieve leventje al. Vanwaar dat verschil? 
Dat is spoedig opgelost. De 36% a r e z rJn e en naar-boven-afronding van 
de meer nauwkeurige grootte, welke Starings almanak aangeeft. Maar 
Starings almanak is ook nog niet precies. Die laat, denkelijk voor het 
gemak, een aantal cijfers achter het getal weg, wat te minder hindert, 
omdat de weggelaten cijfers toch eigenlijk geen practische waarde heb
ben. Een juistere grootte is 36.74363358816 are. 

Of dit nu dan juist de ware grootte is? Hier trekken wij aan de schou
ders. De kans is groot, dat die vraag bevestigend beantwoord moet 
worden, maar er blijft voor ons nog altijd enige twijfel over, omdat wij 
niet met absolute zekerheid kunnen zeggen, dat de lengte van de maat, 
welke aan de grootte van het pondemaat ten grondslag ligt, door 
directe meting is verkregen en niet door berekening. W a r e het laatste 
het geval, dan zouden zeer waarschijnlijk meerdere cijfers verwaarloosd 
zijn geworden bij het zo even genoemde getal. 

Laten wij voor het gemak aannemen, dat directe meting heeft plaats 
gehad. De lengtemaat, welke hiervoor dienst heeft gedaan is de roede, 
of om de naam juister uit te drukken: de Friese Koningsroede. 

Wanneer die meting geschiedde laten wij hier buiten beschouwing, 
daar komen wij later nog wel eens op terug. Genoeg zij het hier te 
vermelden, dat die lengte bepaald op 3.91278 meter. Diensvolgens is 
een vierkante roede groot 3.91278 X 3.91278 = 15.3098473284 M2 . 

Wanneer wij nu verder weten, dat een pondemaat gelijk is aan 240 
zulke vierkante roeden, dan zal een eenvoudige vermenigvuldiging ons 
laten zien, dat de grootte van een pondemaat is 36.74363358816 are, 
het cijfer dat wij hierboven noemden. 

Maar nu begint de „geschiedenis" eerst, want wat zegt de gardenier 
hiervan? Als men een gardenier vraagt, hoeveel vierkante roeden er 
in een pondemaat gaan, dan is de kans bijzonder klein, dat hij het juiste 
getal, 240, noemen zal. 

Hoe komt dat? Vermoedelijk zo: ook de gardenier is natuurlijk wel 
bekend met het pondemaat van 36% are, maar de onderverdeling gaat 
in het algemeen aan hem voorbij, omdat hij voor zich zelf er een ander 
pondemaat op naboudt. Bij de berekening der huur- en kooprijzen 
heeft de omzetting plaats van de kadastrale maat in pondematen naar 
de vaste maatstaf van 36% are. Maar daarbij worden ook sloten, 
wallen, voorakkers enz. in rekening gebracht. Hieraan heeft de gar
denier echter niets en het gevolg is, dat hij zal zeggen, die 36% are 
is ,,ús pounsmiet" (ons pondemaat) niet, wij rekenen naar „metten lân" 
(gemeten land, land dat bebouwd wordt) . Dientengevolge zal men, 
wanneer men te Berlikum of Wier aan een gardenier naar de grootte 
van een pondemaat vraagt, vermoedelijk ten antwoord krijgen: ,,2OO 
vierkante roeden" terwijl men grote kans loopt, dat ze te Menaldum 
en Minnertsga van die 200 weer 180 maken. Nogmaals een verschil 
dus van 20 vierkante roeden. Dit verschil is echter meer schijn dan 
werkelijkheid. In eerstgenoemde twee dorpen wordt gebruikt de even-
genoemde Friese Koningsroede (althans naar het heet) onderverdeeld 
in 13 voet en 2 duim, terwijl in de beide andere plaatsen een roede, die 
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ongeveer 14 zulke voeten meet meer in zwang is. Zet men beide roeden 
in het vierkant en vermenigvuldigt men de verkregen uitkomsten met 
respectievelijk 200 en 180 dan lopen de aldus verkregen maten niet ver 
uit elkaar. W a t er dan nog aan de 36% are tekort schiet is voor sloten, 
wallen enz. Met zou haast kunnen spreken van een netto- en een 
brutopondemaat. Maar er komen nog meer verschillen naar voren, om
dat de roeden, die er nog zijn in eenzelfde dorp ten opzichte van de 
lengte, zelden overeenstemmen. Bij een onderzoek voor enige jaren 
vonden wij in een dorp, waar de Koningsroede de maat heette te zijn, 
roeden van 3.87 tot precies 4 meter. De eigenaar van het laatste instru
ment redeneerde aldus: ,,een roede is 4 treden, een trede is een meter 
en een pondemaat is 200 vierkante roeden, dus ,,ús pounsmiet" is 32 
are! ! 

Gelukking ziet men niet vaak meer van deze „roedelopers" in het 
veld. Hun aantal is, als ze er nog al zijn, onbeduidend. Anders was de 
kans groot, dat er opnieuw een warreboel ontstond, als in vroeger 
jaren. Maar hierover in een volgend hoofdstuk. 

II. 

In het vorig hoofdstuk hebben wij gezien, dat de grootte van het 
pondemaat, zoals die is aangegeven in Starings Almanak, nog slechts 
een benadering van de juiste grootte is. De herleiding van hectares tot 
pondematen op de volgende pagina geeft evenzeer slechts een bena
dering. Maar tussen die twee „benaderingen" is toch nog onderscheid; 
want wanneer de lengte van de roede (3.91278 m.) door directe meting 
is verkregen, dan is de cijferreeks, die de juiste grootte van het ponde-
maat aangeeft, begrensd. Maar omdat de herleiding van hectares tot 
pondemaat is verkregen door deling van de grootte van het pondemaat 
op de grootte van de hectare, komt men hier voor een deling te staan, 
die niiet opgaat, en die dus bij strenge doorvoering een eindelozer cijfer
reeks te zien zou geven. Deze reeks is in Starings Almanak echter niet 
verder voortgezet dan de practijk haar eisen stelt. 

'Bij verder indenken in deze zaak rijst al spoedig de vraag, hoe men 
aan de lengte van die roede, tot in honderdsten van een millimeter 
nauwkeurig, is gekomen. Wij willen trachten hierop een antwoord te 
geven. 

Er komen tijden in de wereldgeschiedenis voor, die alles op zijn 
grondvesten doen sidderen. Zulk een tijd is ook de Franse revolutie 
in het laatst der 18e eeuw en vervolgens geweest. Uit die tijd dagtekent 
het metriek stelsel, dat een grondige herziening van de warwinkel in 
maten en gewichten beoogde, en uit die tijd dateert ook de oorsprong 
van het kadaster. Zo kwam er, in verband met beide evengenoemde 
zaken, in de tijd der Franse overheersing, van Franse zijde naar hier 
het bevel om de bestaande landmaten te vergelijken met de „toise", een 
Franse maat, welke de lengte had van 1.949036 meter. Al zat er een 
machtige arm achter, toch liep ook toen alles niet altijd even vlug, want 
eerst in 1812 werd een desbetreffende commissie voor Friesland be
noemd. Deze commissie ging de lengte van verschillende bestaande roe-
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den en verdere haar ten dienste gestelde gegevens te dien opzichte na, 
en uit die bemoeiingen is voortgekomen, dat de lengte van de roede op 
de meergenoemde lengte van 3.91278 meter werd bepaald. Of dit cijfer 
door directe meting, dan wel door berekening op de een of andere 
wijze is verkregen, staat voor ons niet absoluut vast, omdat wij daar
voor geen afdoende bewijzen hebben kunnen vinden. Voor directe me
ting pleit, dat men toen reeds in honderdsten van een millimeter nauw
keurig kon meten; er tegen is aan te voeren lo. dat de commissie ijzeren 
roeden kreeg toegezonden, welke bij temperatuurswisseling nog al aan 
uitzetting en inkrimping onderhevig zijn en 2o. dat de toegezonden 
roeden niet van gelijke lengte waren. 

W a a r verder de naam Koningsroede vandaan is gekomen? Ook daar
omtrent hebben wij geen absolute zekerheid maar de kans lijkt ons groot, 
dat die naam, met het oog op de toestanden hier te lande in die tijd, 
dagtekent van na 1813. Wij hebben de Koningsxozàz eerst na genoemd 
jaar ontmoet, voorheen heette ze standaardroede. 

Hoe we aan de naam pondemaat en haar grootte en onderverdeling 
zijn gekomen, levert nog meer moeilijkheden en onzekerheden op, 

In het algemeen zijn veel namen van oude maten ontleend aan de 
namen van lichaamsdelen .— we denken hierbij aan duim, palm, voet 
enz. — waarbij de lengte van de maat enige overeenkomst vertoont 
met èèn der afmetingen van het gelijknamige lichaamsdeel. Maar daar
mede komen wij hier niet veel verder. Bij intuïtie voelt echter ieder 
wel, dat „pondemaat" met „pond" verwant is, en dit kan ons, ook wat 
de onderverdeling aangaat, misschien op de goede weg brengen. Maar 
daarvoor moeten we terug tot enkele eeuwen voor onze jaartelling en 
wel naar de Romeinen. Deze hadden voor hunne munten (eerst in ko
per, daarna in zilver en nog later in goud) al de namen: „libra (pond) 
uncia (ons) en denarius (penning)" waarbij men had: 1 pond = 12 
unciae = 240 denarii. 

Op de vraag, of bij al deze namen ook in meerdere of mindere mate 
de namen van lichaamsdelen betrokken zijn, daarop moeten wij, als niet-
latinist het antwoord schuldig blijven, al menen wij te weten, dat uncia 
= duim is en dat dat woord nog voortleeft in unciaalletter, een druk-
letter van een duim hoogte. 

Niet alleen had men bij de Romeinen in zake de munt deze namen 
en onderverdeling, maar eveneens was het pond de eenheid van ge
wicht (pondo =geldsom, pondus = gewicht) ja er is zelfs enige reden, 
dat ze ook het pond als vlaktemaat hebben gebruikt. Door alle eeuwen 
heen heeft zich bij verschillende volken de naam „pond" met zijn 12 
maal 20 onderdelen gehandhaafd. Wij herinneren hierbij alleen maar 
aan pond Vlaams, pond Sterling en Troy-pond. Hoe verder verschil
lende maten gelijke namen hebben gedragen, daarvan hebben we nog 
de voorbeelden in mud en schepel (landmaten in Drente) ja zelfs werd 
in West-Friesland „snees" als landmaat = 1/42 ha. gebruikt. 

Nu is het wel eigenaardig, dat de naam pondemaat, voor zover we 
hebben kunnen nagaan, nergens anders voorkomt dan in Friesland en 
misschien enkele daaraan grenzende gebieden. En nu begint de nieuwe 
puzzle, hoe we hier aan die naam zijn gekomen. Absolute zekerheid 
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hebben wij hier ook al weer niet, maar vermoedens bestaan er wel, 
vermoedens, die, we hebben het hier boven al gezegd, alle in het woord 
,,pond" hun oorsprong vinden. Gewoonlijk wil men het zoeken enerzijds 
in de waarde van de grond, anderzijds in de grondrente, cijns of pacht, 
in die zin, dat de grootte van het land werd bepaald naar de „ponden" 
die het waard was, of naar de „ponden" welke het aan cijns had op te 
brengen. Wij achten ons niet bevoegd in deze een uitspraak te doen, 
noch in de ene noch in de andere richting. Maar ieder kan op zijn 
vingers natellen, dat zo'n maat, al een heel onnauwkeurige maat moest 
zijn, te meer nog, omdat er verschillende ponden gangbaar waren, o.a. 
zelfs Keulse en Engelse. En we kunnen ons ook voorstellen, dat dit 
een warwinkel gaf, groter, veel groter nog, dan er ooit door de ver
schillende lengten der roeden kan komen. En aan deze mening geeft 
nog voedsel de wetenschap, dat oudtijds het woord „ponden" een werk
woord was, dat „schatten" betekende, terwijl met „ponder" een taxa
teur werd aangeduid. Wij komen hier op de zijweg, die leidt naar de 
zogenaamde „verponding", de voorloper onzer grondbelasting, maar 
het ligt buiten het bestek van ons werk om die zijweg op te gaan. 

In het begin hebben we gezegd, dat er in de geschiedenis meermalen 
dingen zijn voorgekomen, die de wereld op haar grondvesten deed 
schudden, en die tengevolge hebben gehad, dat veel van wat verouderd 
was, óf van de hand werd gedaan óf in een nieuw kleed gestoken. In 
het groot dus (en gelukkig met langer tussenpozen zouden we ons bijna 
vermeten te zeggen) wat wij in de eigen huishouding met een jaar
lijkse schoonmaak in het kleine ondervinden. Zo'n periode is ook eni
germate geweest het tijdperk der kruistochten. De ene geschiedschrijver 
kent aan dit deel historie in hare gevolgen ten opzichte van maat
schappelijke toestanden meerdere betekenis toe dan de ander, en nie
mand zal het als zodanig op een lijn stellen met de Franse revolutie, 
maar dit neemt niet weg, dat het een merkwaardig tijdperk is geweest, 
alleen al hierdoor dat het zowel direct als indirect een machtige invloed 
heeft uitgeoefend op de afschaffing van lijfeigenschap en hofhorigheid. 
En als dan ook in het laatst der 13e eeuw het einde der kruistochten 
er is, dan beroemen de Friezen er zich op vrije Friezen te zijn. Treft men 
later nog al eens lijfeigenschap in Friesland aan dan betreft dit mensen 
van vreemde oorsprong, maar geen Friezen. Deze tijd nu lijkt ons uiter
mate rijp om ook eens enige orde te brengen in de wanorde, welke er 
tot die tijd ten opzichte der landmaten heerste. Dat het woord „ponde
maat" uit die tijd afkomstig is, kan moeilijk aan ernstige twijfel onder
hevig zijn, te moeilijker, omdat wij die naam in het begin der H e eeuw 
voor het eerst in officiële stukken aantreffen. 

Hoewel wij met absolute zekerheid niets weten, lijkt ons de meest 
waarschijnlijke gang van zaken deze, dat de Friezen met hun nuchtere, 
practische zin, die het „pond" als gewicht en munt reeds kenden, en 
tot zekere hoogte de grootte hunner landen ook reeds in ponden uit
drukten, aan deze laatste een vaste eigen afmeting (maat) hebben ge
geven, onafhankelijk van waarde of cijns. Dat hierbij de gebruikelijke 
onderverdeling 1 pond is 12 ons is 240 penningen werd gevolgd, lag 
voor de hand, en die vinden we dan ook terug in de Friese woorden: 
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1 poun(smiette) is 12 einze is 240 peinje — oudtijds de gebruikelijke 
namen — waarvan de eerste enige nadere verklaring behoeft. Toen men 
het pond kende als gewicht, munt en maat, was, om die alle te onderschei
den, een nadere aanduiding wel noodzakelijk. Pondtwert (pondewaarde) 
was als Nederlands woord wel bekend: pounswicht leeft nog steeds 
voort in het Friese spraakgebruik. W a t lag nu meer voor de hand, 
dan om het nieuwe „pond", of, om het op zijn Fries te zeggen „poun". 
te noemen: „pounsmiette"? Bij alle drie woorden wordt de klemtoon op 
het laatste der samenstellende delen gelegd, waaruit wij menen te mo
gen opmaken, dat daarin de kracht der onderscheiding werd gelegd. 

Dat men van het Friese „pounsmiette" in het Nederlands niet ponds-
maat maar pondemaat heeft gemaakt, lijkt ons een taalverknoeiing, als 
er op dit punt wel onhebbelijker zijn uitgehaald. 

Litt. : Blink, Gesch. v. d. Boerenstand en de Landbouw in Nederland. 
Swanneblommen 1920. 
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VISITES. 

De economische toestanden hebben door alle tijden heen een merk
waardige invloed op de samenleving uitgeoefend. Wij zouden niet 
gaarne beweren, dat ze altijd overheersend zijn, al lijkt het er soms 
machtig veel op, maar hun invloed is toch meestal zeldzaam groot. Wij 
merken dit in onze merkwaardige tijd dagelijks, wij zullen het evengoed 
moeten erkennen wanneer wij de geschiedboeken opslaan, en wij komen 
al ' evenmin tot een andere conclusie, als we onze eigen herinneringen 
van lang vervlogen tijden raadplegen. De ontwikkeling der economi
sche toestanden in het begin der tweede helft van de vorige eeuw is 
hiervoor een der vele welsprekende getuigen. Zij toch voerde tot meer
dere algemene welvaart, die een gehele ommekeer in de samenleving 
langzamerhand bewerkstelligde, welke andere gebruiken en meerdere 
behoeften met zich meebracht. 

Een van de vele was.. . uitgaan, wel niet in die verbijsterende mate 
als we thans vrij algemeen zien gebeuren, maar toch merkwaardig af
wijkende van wat de voortijd op dat punt te aanschouwen had gegeven. 
Door modderwegen loopt men thans en liep men vroeger voor z'n plezier 
niet ver, en lopen was toch in het grootste deel van het jaar het aan
gewezen middel voor bijna de gehele plattelandsbevolking om zich te 
verplaatsen, 's Winters kon sterk ijs verademing brengen, want dan 
had de natuur een weg gelegd, die per schaats vlug en gemakkelijk was 
te passeren. Vandaar dan ook, dat ijsvermaak toen een geheel andere 
betekenis had dan in de tegenwoordige tijd. Een paar schaatsen was 
een levensbehoefte, net zo goed als thans een fiets. Konden het geen 
Warga'sters zijn, dan goedkope Duitse of desnoods half versleten oude 
met hak- en toonleren(l) van touw. Trouwens bij dat ijsvermaak 
speelde de economie ook al weer een rol, want als in een lange winter 
de „Boalserter brêge (brug over de Harlinger trekvaart) fol lege pongen 
(ledige geldbeurzen) hong" dan was de pret er af. 

Voor de boer was er 's zomers ook enig snel (!) verkeer mogelijk met 
de „faitonne" (phaëton), een rijtuig op vier wielen, oorspronkelijk 
zonder, later met kap. Dit was de voorloper van de „kapwein" oftewel 
„fordekte wein", een meer luxueuze verschijning, die later bij de meer
dere welvaart in de mode kwam. Eerst waren de wielen hiervan nog 
hoog, met het oog op de nog vaak te passeren modderwegen, later meer 
laag bij de grond, maar altijd was de wagen... open. Dit bracht weer 
mee, dat men zich in haast ieder jaargetijde behoorlijk moest toedekken. 
In het ouderwetse „fordek" kreeg men een paardedek om de benen, 
eenzelfde, meest oranjekleurig, dek, als ook bij het paardrijden gebrui
kelijk was. Later kwam hiervoor het leren „skoatskleed" of „spatkleed". 
Verder moest de „rydjas", welke naam toen de „overjas" droeg, tegen 
te grote afkoeling waken. 

De betere reisgelegenheid, tengevolge meerdere verharde wegen, 
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en de verhoogde welvaart bevorderden ook het familiebezoek, te meer, 
omdat boerenfamihe's uit de aard der zaak gewoonlijk nog al verspreid 
wonen Langzamerhand leidde dit, buiten het gewone bezoek, tot grote 
familievisite's eenmaal m het jaar Deze hadden meestal plaats m de 
minst drukke tijd van de zomer, welke viel tussen de hooi- en de graan
oogst 

De op bezoek gaande boer en boerin (men ging naar die familie
visite's er gezamenlijk op uit) hadden vooraf al heel wat te doen Het 
rijtuig moest een extra reiniging ondergaan, het „gereid" en „hoofdstal" 
of „haedstel" (het paardetuig) werden fijn gepoetst het ,,blyn sulver" 
(Berhjns zilver), dat er aan zat m de vorm van „kaeijen" en „gaspen", 
glimmend gewreven, terwijl de , leije" (leidsels), als deze wit was met 

„pnpierde (pijpaarde) of een andere kleurstof spierwit gemaakt werd, 
enz 

Ook aan de kleedij werd meer dan gewone zorg besteed De boer 
trok zijn beste pak aan, de „koarte broek ' (kuitbroek) vocht voor haar 
bestaan (voor deze was het ook al een overgangstijdperk) en zij wist 
zich het langst te handhaven bij degenen, die op het stuk van „kuiten" 
het goedgunstigst door de natuur bedeeld waren Op de „flappe" (klep 
van de broek) prijkten de „smgenetten", die met een zwaar gouden 
ketting verbonden waren aan het gouden horloge, dat m de „tialoazje-
bûse ' achter de broeksband een veilige schuilplaats vond 

De boerin verscheen natuurlijk niet minder m haar beste plunje met 
„fansels" het breed gouden oorijzer met de „floddermûtse" op, en vaak 
getooid met „sydsulver" en „bûgel' . 

Bij het ynslaen" kwam de knecht te pas Het paard moest toch 
glimmend gepoetst worden, en bij het inspannen mochten de visite-
gangers hun beste kleren niet bemorsen Hoogstens bepaalde de dienst 
van de boei zich bij het „sturtopbmen" (staart-opbmden) van het paard, 
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een kunst, die niet iedere boerenknecht behoorlijk machtig was. Dit op-
binden bestond in het leggen van een knoop in de lange haren, met 
een vernuftige nabewerking, die het losgaan van de knoop moest voor
komen. 

De ontvangende familie had het nog drukker. De kleding eiste van 
dezen wel niet zoveel zorgzaams als van de bezoekers, maar er was 
anders zoveel. De landerijen waren nodig in een behoorlijke conditie 
te verkeren, want men moest toch, als het weer het maar enigszins toe
liet, eens „buorkje", d.w.z. het veld in, om vee en veldvruchten te be-
ziçn. En het heem moest vooral uiterst netjes in orde zijn; daar kwam 
men eerst aan, daar kreeg men de eerste indrukken, en die mochten 
natuurlijk niet ongunstig zijn. 

Koestal en schuur ondergingen eveneens een bijzondere reiniging, 
terwijl de boerin zorgde, dat voor iedere deur, die naar de woonver
trekken leidde, een hagelwitte dweil kwam te liggen, zó wit, dat men 
moeilijk zonder gewetenswroeging zo'n dweil aan haar bestemming kon 
doen beantwoorden, dat wil zeggen: er zijn voeten op afvegen. 

W a s het familiebezoek afgelopen, wat meestal één, maar bij grote 
familie's ook wel eens twee dagen vroeg, dan werd het opgevolgd door 
visite's, waarbij de vooraanstaande dorpsgenoten werden uitgenodigd. 

Al deze visite's konden natuurlijk enerzijds het familieleven en. waar 
het de eigen dorpsgenoten betrof, de gemeenschapszin bevorderen, en 
dit hebben ze ongetwijfeld ook gedaan. Een enkele maal ontstond er 
wel eens „kribbekeurichheit", met soms als gevolg, dat men bij een 
volgende gelegenheid er op bedacht moest zijn, dat „die" niet naast 
„die" en „die" niet naast „die" kon zitten, doch dit waren uitzonde
ringsgevallen. En hiertoe moest men ook rekenen een bezoek in de 
winter, waarvan onze illustratie een voorbeeld geeft. 

In den beginne waren die visite's eenvoudig. Men kwam na de eten 
bijeen en dronk dan eerst een kop thee met een „slypstien" (extra 
dikke klont). De mannen begonnen dadelijk met het lurken aan de 
onmisbare „lange strie" (Goudse pijp). Deze werden tot de dag van 
het bezoek gezamenlijk bewaard in de „pipestander", waarin de gehele 
pijpenfamilie in staande houding een plaats kon vinden. Ieder had zijn 
pijp met de eigen naam gewaarmerkt, en wanneer in de dagen van het 
„húshimmeljen" of tengevolge van andere oorzaken sommige „stook-
stokken" „gesneuveld" waren, dan werden de ledige plaatsen aange
vuld uit de „pypkoer". Deze had in complete vorm een inhoud van een 
gros (144 stuks) met een rijk bewerkte „Brêgemanspiip" bovenop. 

Na de thee gingen de mannen te „buorkjen", dus het veld in, terwijl 
de dames het huis bezichtigden met wat er voor nieuws bij de garderobe 
mocht zijn gekomen. De wandeling der dames bleef meestal beperkt tot 
een promenade rond de woning. 

Na deze opfrissing keerde men in het rooksalon terug, om onder de 
bekoring te komen van de „fles" met zijn „kostelijke" inhoud. De familie
romer behoorde voor deze gelegenheid al gauw tot de geschiedenis, 
ieder kreeg het „gewenste" toegemeten in een eigen romer. Voor de 
mannen was dit gewoonlijk jenever in de vorm van „klare", „klare met 
suiker" of met bitter, en dan gewoonlijk pommeransbitter. Voor de 
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enkelen, die in plaats van jenever brandewijn begeerden, stond een 
fles met een zodanige inhoud klaar. En dan had de gastvrouw de keurige 
gewoonte een lintje om de hals van de brandewijnfles te binden, dan 
wist men dadelijk van de inhoud af en behoefde niet een of meerdere 
gasten de neus over de fles te laten gaan, wat te minder gewenst was, 
omdat op dit punt de smaak van de heren vaak beter ontwikkeld was 
dan de reuk. De vrouwen kregen ,,in swiet froulju's-slokje", wat 
meestal bestond in ,,annys" of iets dergelijks. 

Werden de dameshoofden onfris, wat nooit aan onmatig alcoholge
bruik kon worden toegeschreven, maar door de vele tabaksrook geen 
verwondering behoefde te baren, dan ging ,,it snúfdoaske" rond. Dit 
was een klein zilveren doosje, waarin een heel fijne spons zat, be
vochtigd met het een of ander reukwater, meestal „âldekloanje" (eau 
de Cologne), een enkele maal ook wel „lodderein" (eau de la reine). 
Heel onschuldig dus, weinig kostbaar tevens, terwijl het reukwater on
getwijfeld aseptische eigenschappen had, want van kwade gevolgen, 
voortvloeiende uit het gemeenschappelijk gebruik, hebben we nooit 
gehoord. 

Na de „slok" kwam de koffietafel; een boterham met koffie en een 
,,swart klontsje". En hiermede was het feest afgelopen. De knecht of 
de jongens van de boer hielpen bij het ,,ynslaen" (inspannen) en zagen 
meest allen even begerig uit naar het traditionele „feifje" (kwartje) 
verval. 

Dit ging alles goed, zolang men de eenvoud wist te bewaren, maar 
toen de welvaart al door stijgende werd, kreeg het een met het ander 
een zeer bedenkelijke zijde. Voor alle tijden schijnt geschreven te zijn: 
het zijn sterke benen, die de weelde dragen. 

In alles leidde die meerdere welvaart tot onderlinge wedijver, die 
langzamerhand oversloeg tot naijver in zijn ongunstige betekenis. De 
beugel van de gouden oorijzers werd hoe langer hoe breder, tot de 
opening eindelijk tot speldeknopgrootte was ingekrompen. De gedreven 
knoppen werden vervangen door bewerkte, en de welvarendste dames 
of die het 't best aandurfden, kwamen eindelijk pronken met „juwielen 
fearren" (juwelen veren), meestal zeer tot ergernis natuurlijk van wie 
het niet konden betalen of er het geld niet voor over hadden. 

Ook in kleedij trachtte men elkander de loef af te steken. ' 
De boeren deden evengoed mee aan die „edele" wedstrijd, o.a. door 

met hoe langer hoe mooier rijtuigen voor de dag te komen, en hierbij 
kon een „meer gezegende" het niet altijd laten de spot te drijven met 
eens anders uit de mode geraakt voertuig. 

Ook de tafel ontkwam niet aan het wisselend lot der tijden. Van 
alles werd er opgezet aan verschillende soorten van brood, vlees en 
banket. 

De „slok" kon in die wedloop natuurlijk evenmin achterblijven. Voor 
de dames kwamen, in de plaats van het eenvoudige drankje, allerhande 
likeuren, met even zovele mogelijke en onmogelijke namen. En voor de 
mannen, die zo maar geen afstand van hun heerlijke jenever en brande
wijn deden, moesten er veelsoortige bitters komen, rijk afgewisseld in 
kleurschakering en smaakmengeling. 
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Kortom, men wist geen maat meer te houden; de een wou voor de 
ander niet onder doen en meende vaak, dat zijn eer en fatsoen zulks 
gebood, en zodoende begaf men zich, vaak onbewust, op het ramp
zalige pad, dat ten verderve leidt. Elke overdrijving toch draagt een 
kiem van vernietiging .—• het eerste en het meest die der eigen ver
nietiging — in zich. En toen de crisis der 80er jaren van de vorige 
eeuw kwam, volgde voor degenen, die zich niet tijdig aan de gewijzigde 
omstandigheden wilden of konden aanpassen, de debacle, welke velen 
naar een nieuw vaderland, ver over de wijde oceaan, deed zoeken. 

Het zijn niet die visite's geweest, welke het kwaad veroorzaakten; 
die waren niet anders dan één der vele symptomen van de wrede 
kwaal, welke de gehele maatschappij teisterde, en wier harde slagen, 
als zo vaak, het meest op de boerenhoofden neerkwamen. 

Heeft het mensdom, uit wat toen is afgespeeld, iets geleerd? 
In het algemeen zeker niet. 
Zal, wat thans de wereld beroert, het opkomend geslacht tot een 

waarschuwing zijn en tot een lering tevens? 

Wij hopen van harte, 
Maar vrezen met smarte! 

183 



EEN W I N T E R A V O N D THUIS. 

In een onzer vorige hoofdstukken hebben we een ouderwetse boerderij 
een koninkrijkje op zich zelf genoemd, waarin de boer zo iets was als 
de vertegenwoordiger van het absolute koningschap 

Thans willen we het vorstelijk verblijf van zo'n mimatuurkonmg eens 
wat nader bekijken Ons plaatje geeft de reproductie van een der 
vorstelijke vertrekken, waarin de koning omgeven is van zijn hofhou
ding, of, om alle beeldspraak over boord te gooien waar we de boer 
zien temidden van zijn gezm De schilder heeft zich tevreden gesteld 
met een minimum aantal personen, en ook wij nemen hiermede gaarne 
genoegen omdat m een klem bestek alles beter tot zijn recht kan 
komen dan bij een krioelende mierenhoop waarop menig boerengezin 
van vroeger vaak geleek 

Het is winteravond In de schuur is het werk afgelopen en m de 
stal evenzeer De dagtaak is achter de rug en de warme avondmaaltijd 
achter de knopen Men zit nog wat gezellig bijeen tot de tijd van het 
, ôffuorjen , dat is de laatste verzorging van het vee even voor bedtijd 

Er wordt nog koffie gedronken 
,Geen thee7" vraagt misschien een nieuwsgierige van thans 

Neen, geen thee, koffie' 
De boer leest de krant, van a tot z, want de leesstof is schaars en 

het krantenmeuws zeer beperkt, zodat, wat er komt, goed benut wordt. 
De „greatfemt" (grote knecht) kan niet nalaten eventjes om het 
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hoekje van het nieuwsblad te turen, wat nog evenmin tot de onwel
levende manieren wordt gerekend, als het met gedekten hoofde aan 
tafel verschijnen. 

Trouwens die nieuwsgierigheid is maar van korte duur, want als 
straks zijn jongere collega (de lytsfeint) z'n „schoorsteen" ook rokende 
heeft gekregen aan een kool uit de „fjûrpôt" (vuurpot), die op de 
haard staat, dan zullen ook zij met hun beiden wel wat uitvinden om 
de tijd te korten. 

Maar over het dambord -— hoe groot hun liefhebberij voor het dam
men ook mag zijn .— kunnen zij deze avond, voorlopig althans, niet 
beschikken, omdat moeder de vrouw zich daarop met haar oudste spruit 
bezighoudt. 

„Vrouwen dammen?" vraagt misschien iemand. 
O, ja zeker. Van al de vele spelen, waarmede de tijd gekort en 

veraangenaamd werd, bekleedde het damspel eèn eerste plaats, vooral 
onder de ouderen, en daaraan deden de vrouwelijke leden van het 
gezin, al was door de vele huiselijke bezigheden haar tijd voor amuse
ment meest zeer beperkt, even gaarne mede als de mannelijke. 

En nu heeft dit dammen van moeder en kind een meerzijdige be
tekenis. De kleinste kinderen zijn reeds naar hunne respectieve slaap
steden verhuisd, en nu moeder eindelijk na een moeizame dag „te zitten" 
is gekomen, wil ze ook nog wel eens een klein verzetje hebben, terwijl 
met een partijtje dammen zoonlief enige afleiding krijgt om „slûch" 
(slaperig) worden te voorkomen. Maar van veel inspanning houdt 
moeder niet en veel tijd heeft ze ook niet. Dus het wordt niet een 
spelletje van „langst hâlde" (gewone manier van dammen), maar van 
„earst kwyt" (eerst kwijt), waarbij elke partij zijn best doet zijn 
„houtjes" (schijven) zo vlug mogelijk kwijt te raken. Moeders ge
dachten zijn echter niet doorlopend bij het spel, maar meer nog bij 
haar werk. Met de dreumes is dat anders en zodoende wordt moeder, 
die in het eerst aan steeds won of althans kon winnen, al deed ze het 
niet altijd, langzamerhand door de kleine snaak overvleugeld. Als ze 
hare partij' verloren ziet, vóór het spel ten einde is, dan neemt ze het 
dambord van hare knieën, schudt het een paar maal heen en weer, 
zodat er geen schijf meer op haar plaats staat, en dan zegt ze: „nou 
wol 'k noch ris" (nu wil ik nog eens). En als ook het tweede spelletje 
•— men strijkt vlug en er is spoedig een partij aan kant — dezelfde 
gang gaat en weer voor moeder op verliezen staat, dan is een opnieuw 
door elkaar schudden der damschijven het teken, dat zij zich weer ge
wonnen geeft. 

Nog een partijtje en dan wordt het bedtijd voor de kleine dammer. 
En als moeder dan weer een niet voordelige zet doet, schuift ook de 
jongen fout; moeder moet toch ook een partijtje winnen, zo denkt de 
kleine man. Maar moeder, die de toeleg doorziet, roept: „né, sa wol 
ik net, dou litst it my winne" (zo wil ik niet, je laat mij winnen). 
De jongen lacht en verandert dan de zet, maar verbetert hem niet. 
En dan lachen beiden: de een blijde met zijn lieve moeder, de ander 
blijde met haar schrander kind. 

Dit is één „episode" uit het ongekunstelde en toch in het diepste 
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wezen zo rijke leven om de eenvoudige huiselijke haard in de lange 
winteravonden. 

Morgenavond gebeurt er iets anders. 
Maar het is niet altijd en zelfs niet in hoofdzaak spel wat de geest 

bezig houdt. Daarvoor zouden allen en speciaal de moeder geen tijd 
hebben. Er is geen gelegenheid en ware deze er al geweest dan zou 
ze misschien het geld niet beschikbaar hebben, maar in ieder geval het 
zeker beneden zich achten, om om het haverklap nieuwe kousen en 
sokken en flodderige confectiejurkjes te kopen. Zij wil alle brei-, naai-, 
stop- en verstelwerk zoveel mogelijk zelf doen en dientengevolge moeten 
de meisjes al gauw in de richting van meehelpen worden opgeleid. En 
dan moet het ons verbazen, dat men nog zoveel tijd wist te vinden 
voor kunstnaaldwerk, waartoe we zeker mogen rekenen het „letter-
naaien", dat toen zo algemeen beoefend werd. Ettelijke ,,letterdoeken" 
(in iedere boerenwoning zag men ze als omlijste schilderijen aan de 
wand) legden in die tijd getuigenis af van de werkzaamheid en vaak 
ook van de kunstzin der vervaardigsters. 

„Meisjeshanden moeten nooit ledig zijn," dat werd in huis geleraard, 
en op school was een onzer schrijfvoorbeelden: „Ledigheid is des duivels 
oorkussen". 

Met de jongens ging het in een soortgelijke richting. Betrekkelijk 
lang naar de lagere school gaan gebeurde bij boerenzoons nog al vaak, 
maar verder leren of voor een ander vak studeren, daartoe kwam het 
alleen bij hoge, hoge uitzondering. Vaak ontbrak de gelegenheid daar
toe, vaak het geld, vaak beide tezamen. Dus volgde gewoonlijk een 
spoedig meehelpen en opgaan in het bedrijf van vader, en daar was 
werk in overvloed. Zelfs vond men op menige boerderij een schaaf-
bank met allerhande timmergereedschap, waardoor men in staat was — 
zij het dan ook op primitieve wijze — voor verschillende kleine her
stellingen de timmerman buiten de deur te keren. Maar door oefening 
wordt de kunst verkregen en merkwaardige dingen op het gebied der 
knutselkunst kon men in die tijd tegenkomen. Een er van was wel het 
„skermmantsje". Dit was een uit hout gesneden pop, meest opgeschil
derd als soldaat, met beweegbare armen, die ieder een nagebootst houten 
zwaard omklemden. Het werd op een paal geplaatst en daar door de 
wind in draaiende beweging gebracht, waarbij het met zijn zwaarden 
om zich heen sloeg. Men trof het vaak aan in de boomgaard bij de 
boerderij, waar het dienst deed als vogelverschrikker. 

Zo zien we, dat ieder zijn bezigheid had of... zocht. De eerste leus 
was: „der moat hwat dien wurde" (er moet wat gedaan worden). De 
nijvere mens wil iets doen en gelukkig dan degene, die opgeleid is in 
de leer zelf nuttige arbeid te zoeken, want wie niet het goede doet, 
doet het verkeerde. 

Ook de geest in het huisgezin was — in algemene zin gesproken — 
destijds een geheel andere dan nu. Men leefde nog niet in wat men 
thans vaak gelieft te noemen: ,,de eeuw van het kind". Het „vrijheid, 
gelijkheid en broederschap" der Franse revolutie was versleten, en het 
„geen heer, geen knecht" uit de late tachtiger jaren van de vorige eeuw 
was nog niet tot een gevleugeld woord geworden. Het gezag had in 
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het huisgezin en in het bedrijfsleven, ja, in de ganse maatschappij, een 
heel wat ruimere betekenis dan het in latere jaren heeft gekregen. 

Zelfs het religieuze leven bewoog zich in geheel andere en veel minder 
uiteenlopende banen. 

Zo zouden we verder kunnen doorgaan, maar vooral soortgelijke 
schrille tegenstellingen met de huidige toestanden ontmoeten. Dien
tengevolge zou voor ons tevens de kans hoe langer hoe groter worden, 
om steeds verder in herhalingen te treden, en daarom achten we thans 
de tijd gekomen, dat we de pen neerleggen en onze „Schetsen uit het 
oude boerenleven en -bedrijf" besluiten, echter met deze opmerking: 

W a t kan de wereld in een zo betrekkelijk kort tijdsbestek, als een 
mensenleeftijd is, toch veel veranderen. En het is ongetwijfeld de weten
schap met haar meesterknecht de techniek geweest, die daarbij een 
overwegende rol heeft gespeeld. 

W a t heeft zij veel gedaan om ons leven te vergemakkelijken en te 
veraangenamen. W a t heeft zij veel tot stand gebracht, dat ons levens
geluk kon verhogen. Is dit ook werkelijk het geval geweest? 

Bouwt de wetenschap — wegnemend wat niet meer ter zake dienende 
is en wijzigende wat verandering van node heeft .—• niet steeds voort 
op hetgeen vroegere geslachten hebben gewrocht? 

En onze levenswijsheid? 
Schept niet iedere generatie de zijne, na eerst die van hare voor

gangster tot een puinhoop te hebben gemaakt, zonder er zelfs naar 
om te zien of in die puinhoop ook nog waardevol materiaal is te vinden? 

Zal er op deze wijze niet hoe langer hoe groter wanverhouding komen 
tussen wetenschap en levenswijsheid? 

Wij geven geen antwoord op deze vragen, kunnen dat antwoord 
zelfs niet geven. Evenmin begeren we het van een ander; we brengen 
de vragen slechts in alle bescheidenheid onder de aandacht van het 
opkomende geslacht, dat bezig is een nieuwe, zijn levenswijsheid op te 
bouwen! 
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JANNEWAERJE. 

By de âlde bouboer. 

Hjir bringt de skilder ús hwat oars, 
Mar al wer hwat út d' âlde doas; 
De âlde doas?... Ja wis! al kinne 
W ' oan alles sjen, dat wy hjir binne 
By 'n bouboersspul, dochs is d'r hwat, 
Dat nou al lang syn tiid hawn hat. 
Dat is?... Miskien riedt ien: ,,it kret", 
Mar dochs is dat 't foarnaemste net, 
•'t Foarnaemste is de kante fint, 
Dy 't efter 't swiere frachtsje rint, 
't Is Jan, de âlde, trouwe feint, 
En hoe 't it stoarmt of hoe 't it reint, 
't Boesgroentsje is los, de pet fan 't hier, 
Sa skrept er moarns al wit hoe ier, 
En as de sinne krüpt yn 't nest, 
Dan hat er faken noch gjin rest; 
't Is Jan, dy 't nea bitinken hie, 
Hoe 't mei syn plicht en rjochten stie, 
Mar dy 't syn wurk die sa 't it hearde, 
En sa as ek syn boer 't bigearde. 

Dy bouboersfeint... hy is net mear, 
Mar stie er strak forjonge klear, 
Dan wie er grif wer sûnder pet, 
Mar foar syn piip... in sigaret. 
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FEBREWAERJE. 

Yn de tiid fan it koukealjcn. 

De boaden gongen út 'e wei 
Op 't fjouwerkant... mar d'âlde boer 
Sjocht efkes noch de rigel oer, 
En dan giet grif de biezem mei. 

Hwant 't kouwefé har gauw ris noac 
En roait net altyd like best 
De groppe, dat is wol in lést, 
Mar meitsje 'n koubist ris sa snoad. 

De b'rinne stiet der efkes by, 
't W y t mûtske op, de skerldoek foar, 
Sa makket hjir it ien mei 't oar, 
In nuver moaije harmony. 

D ald bûnte is hast oan 't kealjen ta, 
Hy leit noch rêstich, mar hy het 
In jaer sa great hast as in kret, 
En dérom moast er 't dek op ha. 

En freget men ús hjirby nou, 
Hwer 't beide har bitinkens lizze, 
Dan sil grif ider dalik sizze: 
„Dy binn' allinne by de kou". 

Men kin it sjên út hiel har wezen; 
En sa is 't libben, by har kij, 
As op de hiele buorkerij, 
Meast libjen tusken hope en frezen. 

Hwerom gong de boerinne mei? 
Wel, 't is wer yn de keallestiid, 
In tiid fan spanning faek en striid, 
En dat giet har ek even nei. 

De âlde Iju'tsjes reisgen wei, 
It wurk ûntfoel har warbre hannen, 
Mar nei it oard, dêr 't sy bilânnen, 
Dêr stjûr' wy har ús groet'nis' nei. 
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MAERT. 

Maeitiid by de bouboer 

Hpr sil m kenmg ut to riden, 
Mar 't is m kenmg fan alear, 
Hy rydt noch even goed by tiden, 
Mar is g;m greate kenmg mear 

De kunst bigoun him nei to meitsjen, 
En dy kaem mear as hy yn tel, 
Sa moast er fan syn foetstik reitsje, 
Syn kroan foei foar syn fuotten del 

Licht freegje sy, dy 't dat net wisten: 
,,Hwat kenmg kaem men hjir to nei?" 
't Is de natuerdong fan us bisten, 
De kunstdong naem syn almacht wei 

Al is syn kioan der hmne rôlle, 
En wurdt er nea in kenmg wer, 
Dochs sil er net ta 't plebs forfalle, 
Mar bliuwt er m patriciër 
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APRIL. 

Siedzje, 

Siedzje, siedzje siedzje! 
Is April yn 't lân, 
Dan stiet by de bouboer 
Alles yn 'e brân 

Siedzje, siedzje siedzje, 
Net mear ,,út~de~hân", 
Ek net ûnderploeije, 
Dy tnd ha wy hawn. 

Siedzje, siedzje siedzje, 
Eart, beane, hjouwer, 
Al dy fruchten siedzje 
W y nou mei de houwer. 

Siedzje, siedzje s'edzje, 
Is de groun net wiet, 
Dan houwt elk fan uzen 
Deis grif m pounsmiet. 

Siedzje, siedzje siedzje, 
Mar.. . ús sankje is út, 
Hwant de sied-masme 
Jage 't lân ús út. 
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MAEIJE. 

ït bûthús komt îeech. 

Frij en blij! 
Sa tmke ek de kij, 
Elk foarjier op 'e nrj, 

Mar frijheit freget goede seden, 
Is der in kou net mei tofreden, 
Dan makket him de boer sa wus, 
Troch middel fan m biezemrns 

Leit dêr foar 't mmskebern rmskien 
Ek noch m sek're learmg yn7 
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JUNY. 

De hantsjemieren. 

W y bmne m pear hantsjemieren, 
Mar net fan ït Poepelâns skaei, 

Us widze dy stie hjir yn Fryslân, 
Dochs bm' wy as Poepen sa taei. 

Moarns ier bin' wy al yn 'e wapens, 
W y lizze net lang op it ear, 

De sein e wurdt jouns altyd harre, 
Dan binne wy moarns sa mar klear. 

De moarntüd dêr moat wy 't fan hawwe, 
It meanen giet dan op it best, 

Oerdeis mei de waermte dan krûpe 
W y efter de skûle yn 't nest. 

Hwant dan, mei de barnende sinne, 
Dan pikket it faek dat 't hwat docht, 

Men kin wol foar 't âld gat wei strike, 
Mar strike is dan om 'e nocht. 

't Wurk is oars al swier en kerboestich, 
De seine is nedich goed glêd, 

Hwant as wy jouns let wer nei mem gean, 
Dan leit fan ús elk grif in mêd. 
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Moarns earst gau in slach of hwat meane, 
Dan liz' w' al it broekje 'r by del, 

W y binne dan linich, al komt ek 
De sinne ús neijer oan 't fel. 

W y switte sa'n dei soms mear ôf as 
In potskipper libbenslang die, 

En 't soe hast om dea gean as men dan 
De kofje foar 't drinken net hie. 

l i s wurk dat is swier en wy meije 
Sa'n dei wol in skoan mannemiel, 

Al ite wy net lyk as froeger 
Us âld Poepen Hans en Michiel, 

Us mage dy hâldt syn fatsoen wol, 
By 't Poepefolk wie dat hwat oars, 

Dy ieten om 't libben en krigen 
In mage as 'n âld poepehoas. 

De Poepen dy bin' yn har lân bleaun, 
Sy krigen der wurk yn 't fabryk, 

En wy — üngelokkige minsken — 
Us saekje waerd troch en troch siik. 

Hwant hynders foar greate masinen, 
Dy kamen mar lyk op ús oan, 

Doe trúz'le ús saekje der hinne 
En is it koart dêrop bistoarn. 
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JULY. 
HAEI-MOANNE. 

Ungetiidzje. 

'k Liet Piter, ús âld ûngetider, 
Dit trefhke prmtsje ris sjen, 

Hy sei: ,,ja, sa wrotten wy eartiids, 
En sa wrotte noch wol ús bern." 

„Dochs is d r m bulte foroare; 
Yn 't lân hat d' âld harke hast dien, 

Dêr moasten wy eartiids mei keare, 
En skodzje en swylje menen." 

„En siet yn ra toug'nge rite, 
It hea yn 'e groun hast forremd, 

Men skuorde jm hast út 'e hken, 
En dochs waerd 'er suver net emd." 
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„Nou giet alles mei de masine, 
Der sitte se op as in hear, 

Mar arbeidzje, sa 't wy dat moasten, 
Dat kinne en wol' se net mear." 

,,Strak giet foar de golle yn 'e skuorre 
De foarke ek noch koart en klien, 

Sy hise of blaze it hea nou 
Omhegen, en sa mar is 't dien." 

„En noch ha wy stellich it ein net, 
'k Leau fêst: by de bern fan ús bern 

Giet grif alle wurk automatysk, 
Dan hoeve s' oars neat mear as.. . sjen." 

'k Sei: „Piter, hwat bist foarútstribjend, 
Mar hast' er noch net fan fornomd, 

Hoe as it yn 't ein mei de boeren 
Hjir op ús âld ierdbol noch komt?" 

„Se meitsje út gêrs dan yn ienen 
Fleis, môlke en bûter en spek, 

Dan krij' wy 't dorado foar 't minskdom, 
En.. . bin se gjin boeren mear brek." 
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AUGUSTUS. 

Rispinge. 

Juîy of Haeimoanne hiet ït foarhmne, 
Dêr merkt men oan hoe 't de tiden forrinne, 
Hwant nou is July it haeijen meast dien, 
Haeimoanne jowt sa gjin pas mear nei 'k mien; 
As men foar „Brânmoanne" tofolle skrikt, 
Liket my „Headollesmoanne" geskikt, 

Ek kin Augustus gjin Rispmoanne bliuwe, 
't Is al sa goed as wy foartoan mar skriuwe, 
Dat is de „Moanne fan greate fekânsjes", 
't Past wol sa goed by de nije wisânsjes; 
Rispje is net mear it haeddoel fan 't libben, 
Frrj~ha en neat-dwaen wurdt leaver nei stribbe. 

Sa prottelt Janboer by 't sichtsjen en switten, 
En wol jim' 't ein fan syn kleihetsje witte: 
„Toalf uren wrotte en sneins mar heal frij, 
Dat is ús lot elke dei wer op nij; 
W y hat net earder fekânsje en rest, 
As wy... de holle dellizze op 't lest." 
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ïerdappelje. 

Septimber is de tiid fan ierdappeldollen, 
Dat wie foar fyftich jier ek krekt as nou, 
Mar, sûnder oer masinewurk to praten, 
Merkt men it ûnderskied mei doe al gau. 

Sjoch mar ris nei de frou, dy 't leit to siikjen —< 
Hwat troude frou giet nou noch mear nei 't lân? -— 
Dan sil jim' sjen, hwat dy wit út to finen 
Tsjin al to skelle en felle sinnebrân. 

't Tipdoekje hat se stiif om hals en nekke. 
Sa bliuw' dy leeljeblank as wie se faem, 
In baes „piba" biskermet noas en wangen, 
Hwant 't soe hwat wurde, as dêr de sinne yn kaem. 

It minske hâldt fan moaije blanke „teinten", 
It blank is ommers 't moai fan 't „blanke ras". 
De negerinnekleur komt nei har miening 
Foar kreaze froulju net yn 't minst to pas. 

En dan har „taille"... ja, da's hwat to sizzen, 
Sy wit — en hâldt net fan ,,de slanke lijn". 
Tsjinoer de meagre skreitsen en skreminkels 
Fynt sy har taille wûnderbaerlik ,,fijn". 

En ik... moast ik hwat fan dat alles sizze, 
Dan hie *k dêrmei net folie drokte, hwant 
Nei myn bigripen leit by ider minske 
,,It wiere moai" net oan de bûtenkant. 
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OKTOBER. 

De Kij komme op 'e stal. 

Oktober... 't is de tsiende fan de moannen, 
Mar 't is gewoan de noffelikste net, 
Hy slacht by tiden om mei wyn en wetter, 
Krekt as er dy mar foar it krijen het. 

De greiden kwytse jin dan ûnder 'e fuotten, 
De jister wurdt in drek- en modderpoel, 
En hwer 't de boer syn foet ek bûtendoar set, 
Dèr is 't in wiete en in smoarge boel. 

De kij bigjin' to fretten mei fiif bekken, 
Of stean to klom'rjen yn de ûnderwâl, 
Mar lokkich is hjir goede helpe mooglik, 
Dy is to finen yn de droege stal... 

Sa giet ie troch, de iene hjerst nei d' oare; 
Komt lang om let Novimber yn 't fizier, 
Dan krijt it bûthús wer syn útfanhûzers, 
Foar meastal likernôch in foech healjier... 

Ek poeke is wer op 't appèl as jimmer, 
Mar d' amers bin' him neijer as de kij, 
Dochs kin men sjen, al is 't mar oan syn sturtsje, 
Hy tinkt: „der is noch net hwat yn foar my." 

Mar 't sin is tige, en dat is gjin niget, 
Hy krijt gjin Ebels en gjin Welter om 'e doar, 
Hwat hat sa'n domme kat dochs al in bulte 
Op al dy wûndersnoade minsken foar! 
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NOVIMBER. 

Stoarm. 

Hjir stiet d' âld mole, sa 't wy sjogge 
— De twade lânhear foar de boer — 
In bulte fan syn maten sneuv'len, 
Skieik bliuwt er mar alhnne oer. 

In ktmstener sil him brwond'rje, 
Om 't moais, dat hy oan 't lânskip jowt, 
In boer sjocht net troch kunst'nerseagen, 
En 'k leau, dat dy him oars biskout. 
As de Novimberstoarmen bylje, 
Dan km er 'm yn 'e gaten ha, 
Hwant as de wyn útsjit dan moat er, 
Wae r of gjm waer, der grif nei ta. 
Earst stilstean en dêrop forkruije, 
En dan op nu... de kop 'er foar, 
Dan km er wer de stoarm trotsearje, 
En bhuwt er yn ït goede spoar. 

't Km yn de maetskippij ek stoarm je 
En da's meast net sa gau wer oer, 
En sokke stoarmen treffe faken 
It earst en ek ït meast de boer. 
Dan moat de boer htm sels forkruije, 
Syn holwurk moat wer yn 'e wyn, 
Oars slacht er mooglik sels oan 't mealen, 

En fljocht noch troch de fang miskien. 
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WINTERDEI OP 'E ROMTE. 

Stil en forgetten, fier fan doarp en minsken, 
3n ynpakt yn in skjinne snièn pij, 
[owt hjir de skilder ús in wintersk byld fan 
lis Fryske gea, ús Fryske buorkerij. 

Uwer is de kleur en fleur fan bou en greide' 
rlwer bleau de swietrook fan it blommich gea7 

Dch, 't folge 't paed fan al it stoflik ierdske, 
3n 't waerd tadutsen mei it smetleas kleed der dea. 

Sa soe men sizze, mar, wy minsken, binne 
Vlei ús gedachten gau ris buten 't spoar, 
Dat sil ek hjir wer blike, as wy efkes 
De muoite nimme en kypje's troch de doar. 

Dan sjogg' wy dêr i e n drokte en beweging, 
't Fé wurdt forsoarge en de têrsk dy giet, 
Wyls t yn it mulhûs ek de warbre húsfrou 
Net mei forklomme hannen by har arbeid si 

Is jouns de deitaek yn dit lytse rykje, 
Folbrocht, dan hokket alles om de hurd, 
It hiele húsgesin komt yn it rountsje, 
Hwerby noch femt noch faem ea skoud're wu 

Hjir, fier fan 't wrâldsk gedoch en ûnder snie 
[bisk 

Bloeit faek in blomke, moai, as men 't hast nea 
[sjo< 

De rook is seldsum fyn de kleuren binne tean 
As fan de moaiste blom, dy't oait it foarjier broi 

Dat blomke fielt him hjir, foaral by jountiid, tierich, 
Hoe mear men 'er nei sjocht, hoe mear as it jin seit, 
Dat blomke, faek forballe út it great-stedske libben, 
Dat kweekt men hjir, en 't hjit- de echte húshkheit. 
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NEIWINTER. 
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Is winter, en it bliuwt mar winter, 
Hoe faek sitt' w'al net yn 'e snie; 

lar och, dat soe noch gean, as nimmen 
It minder as de minsken hie. 

e earme skiepkes y n " e greide, 
Dy binn' der lykwols oars oan ta, 
s sy der midden op 'e romte, 
Neat t' iten of to biten ha. 

s sy d' oerbleaune toarre bosken 
Net mei de poat bleat skraebje kinn', 
an krije grif dy earme sloven, 
It winterdei mar tige min. 

h der gjin hok om yn te skûljen, 
Dat giet noch, hwant natuer skonk h 

In pakje klean, dat tige tsjinnet 
By fûle kjeld ta'n skoan forwar. 

Gjin iten lykwols, dan wurdt 't minder 
Mar hwa lit 't fé oan 't needlot 'oer? 

Dat mocht foarhinne soms ien lappe, 
Mar dat docht nou gjin ink'le boer 

Né dan wurdt 't rib de greide yn tôge. 
Dat rib komt fierder fol mei hea, 

Al brûkten s'eren ek wol beanstrie, 
As middel tsjin de hongerdea. 

Mar hwa 't syn fé, al binn' 't mar skiepkes, 
Net helpt sa 't heart, hwannear it lijt, 

Is ek net wurdich, dat hy ienkear 
Syn skiepkes op it droege krijt. 
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't MISKENDE BERN. 

In buorkeri] is in húshâlding yn 't great, 
De berntsjes binne der machtig yn tal, 

De iene docht mear as de oare, mar neat-
Neat-dwaen, sa'n ien is der net ien fan al. 

Elk hat der syn plak en hy docht der syn nut, 
Mar ien wie men lange tiid suver mei oan. 

Dy wie noait hwat wurdich, en elk sei, „it wurdt 
Der mei nea in grevel, dat flarde is bidoarn". 

Sa liet men se rinne yn 't wyld, en gjin ien 
Seach ea nei 't skepsel yn meilijen om, 

Neat kinne en neat wolle, wie 't praet algemien, 
Mar 't algemien oardiel is ek wol ris dom. 

Hwant doe 't op in kear ien in ûndersiek die, 
Nei 't kinnen en wollen fan 't neat wurdich bern, 

Doe kaem, oei 't dan alles goed ûndersocht wie, 
Dat oardiel út gans oare eagen to sjên. 

It blykte, dat men 't hiele bern net iens koe, 
En sa krige 't neat as forachting ia lean, 

Mar 't kinnen wie tige, en ek hwat se woe, 
Dêr moasten de measten ten efter by stean. 

Sa kaem dan in ein oan 't gehún en genar, 
Men liet se nou ek net mear rinne yn 't wyld, 

Men bouwde aparte fortrekken foar har, 
En it oardiel, sa hurd oars, waerd nou sa mar myld. 

't Bern wist suver sels net, hoe as se it hie, 
Nou waerd se hast sa mar yn ienen forwend, 

Wyls t altyd to foaren, hwat of se ek die, 
Har lot jimmer west wie: troch elkien miskend. 

Sa hienen de minsken har minskeskou makke, 
En dat is se altyd noch, ta dizze stoun', 

Dêrom ha se dan ek in went foar har makke, 
Hiel ticht en hiel tsjuster en ûnder de groun. 

Allinne as 't maeitiid wurdt, wol s'út to riden, 
Mar wer yn in weintsje, hiel tsjuster en ticht, 

De reis giet dan meast nei de fennen en mieden, • 
Dêr stapt se dan út mei in skrutel gesicht. 

En hwer 't se har fuotsjes set, is 't oft se tovert, 
Dêr fleane de gêrskes en 't grien út 'e groun, 

Wyls t sa mar de maeitiid it ierdryk forovert, 
Syn blommepracht struijend de miede yn 't roun. 

Ik ha om 't portret fan dit wûnderbern frege, 
En woe it in plakje dan jaen op dit blêd, 

Mar hoefolle wurden 'k dêr ek oan bistege, 
't Portretsje-to-krijen, dat siet my net glêd. 

Sy sei: „goede freon, och hwat sil dat bitsjutte, 
Ik pas ommers net yn 'e deistige wrâld, 

Dy wol dochs oars neat as in oar stees binutte, 
Mar sels ek hwat dwaen, och dat lit harren kâld!"" 
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, Derby komt myn jurkje is efter de moade, 
En t manteltsje is hjir en dêr al hwat feal, 

Sa rmt yn us tud sels gjm mkele boade, 
En sa op portret7 ne, doch ik net heal " 

„ t Portret fan myn wemtsje, dat sil 'k jou forearje, 
Set dat yn jou boekje, mar lit my mei rest 

De pronk rige wrâld mei ït luit'rend prebearje, 
Myn hbbensdoel bhuwt doch yn lenfâld dyn best I 

e 
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SIMMERJOIIN-OERTINKEN. 

ïear de boeren midden yn har drokte sitte, 
rol' de measten net fan lézen folie witte, 
tiken is dan by de ûngetnd of 't wjudden, 
de boeken is 't foar har dan net to hurden. 

Mar is lenkear de ïûchste drokte oan de kant, 
Dan tinkt elk graech ris nei oer hwat folbrocht is, 

[hwant 
It diene wurk, al wie 't soms «och sa swier of mm, 

Jowt m foldien gefoel en tige nofhk sin. 
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lenkear komt foar us elk, dat leit yn t wrâldsbirm, 
De tud, dat hy syn wurk net mear forrjochtsje km, 
W o l him, dy 't dan, yn 's libbensjountud, eK mei nocht 
Km delsjen op hoe 't hy sy libbenstaek folbrocht 



BEANE OAN STûKE. 

By 't maeitiid gongen wy, it sil ús nea forjitte, : 

Mei 'B ûnbisoargd gemoed de takomst bliid to miette; 
W y folgen 't minskespoar en gongen twa by twa, *) 
Al moasten w' allegear' earst ek in needwent ha. 
Doe 't lykwols 't sintsje moai omheech bigoun to kliuwen, 
W i e 't foar ús net to dwaen, om yn ús went to bliuwen, 
W y stieken doe ús hollen de doar út of troch 't rút, 
En strekten bliid ús hannen nei 't bliere sin'ljocht út; 
It libben lake ús ta en 't léste ús wonderskoan, 
Mar hoe lang bliuwt dat libben moai en ûnbidoarn ? 
De maeitiid kâld en wiet en 't wie omtrint gjin simmer 
En mei de hjerst wie 't ek wer reine en waeije jimmer. 
Nou stean wy nachts en deis altyd yn rein en wyn, 
En wachtsje noch forgees op droechte en sinneskyn; 
Us moaije simmerklean bin' hielendal bidoarn. 
W y ha nou allegear' de swarte roukleaun oan ... 
Sa is 't foar elk en ien grif goed, dat hy net wit, -
Hwat yo syn libbenslot sa al biskûle sit, 
Hat need en ûntiid dochs ús libbenspoarsje brocht, 
Dan suchtet mannichien grif faek: hwa hie dat tocht ? 

*) Beane wurde maeitiids set twa by twa yn in gat. 
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DE JASKER. 

\ 

Hjir stean k yn waer en wyn, 
'k Bistnid mei wyn ït wetter, 

En hoe mear wyn ik kri], 
Hoe mear 't my draeit, hoe better, 

Mar kry 'k hwat al tofolle, 
Dan wurdt de strnd to fel, 

En hmgje op t lést — jimm sjogge 't —-
De klean by 't hif my del 
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DE SPINNEKOP. 

Myn foargonger dat wie de jasker, 
In jonk]e as m hikke sa stuf, 
Syn waechsen wie frânsk, mar ûndogens 
Soms hongen de klean hun by t luf 

By hun bin 'k in feardige kearel, 
En sedich ek dat wie 'k al lang, 
Alhnne as t alhiel giet om mallens, 
Dan gean ik op 't lést troch de fang 

Mar soks ha 1 k nea noch uthelle, 
Myn wurk die 'k yn deugd en yn ear, 
Dochs seit my t ûntankbere mmskdom 
t Draei-om-spul dat doocht nou net mear 

Op 't sturt-ein bisjonge twa ûltsjes 
It needlot fan my en fan har, 
Har wysheit 1) is nei de barbysjes, 
En strak komt myn greatheit oan bar 

*) Bi] de âlde Griken wie de ûle it smnebyld fan e wysh 



DE MûNTS-MOLE. 
• 

Hjir sjogg wy by drugjende loften, 
De trêdde ut ït wetterskipsboun, 
Mei him wurdt ït tndrek bisluten, 
Dat al mei de jasker bigoun 

De jasker naem earstoan de foarstap, 
De spmnekop folge him op, 
Mar eff'ae menen wer ït paed foar 
De mûnts mei syn draerjende kop 

En dizze 7 Syn mje bignpen 
Yn 't stik fan de sels-swichfenj, 
Ek dy koen de tudstream net keare 
D'âlde skiedms is ut •— t wurdt nou mj' 
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PAARDENSPORT. 

I. 

Een paard, 
Naar de aard, 

Is er nog eer dan zijn staart; 
Hij doet het te voet 
Net zo gauw en zo goed 

Als een ander het te paard doet 

Zo „leeraarde" eenmaal Gerrit Janszoon van de Linde, meer bekend 
onder de naam „de Schoolmeester", in zijn „Natuurlijke Historie voor 
de jeugd". Deze van de Linde,* overleed te Londen in het begin van 
het jaar 1858, dus nog even vóór de tijd, die wij in ons eerste boek 
beschreven. 

Of er toen geen Zondagsruiters waren, die wel eens later dan het 
paard, ja soms'zelfs later dan diens staart aankwamen? Uit het voren
staande zou men zulks kunnen veronderstellen; maar als we evenge-
noemde „Natuurlijke Historie" vervolgen, en we komen tot „De Ruiter", 
van wie we lezen: 

„Een Ruiter is een mens te paard, 
Omtrent drie voet hoger dan een mens op aard, 

En die zich somtijds vasthoudt aan de manen en somtijds aan de staart." 

dan worden hier handelingen beschreven, die toch wel enigermate aan 
Zondagsruiters-manieren doen denken. — Maar hoe dit ook geweest 
moge zij, als we de gehele beschrijving van het paard lezen, moeten 
we wel tot de conclusie komen, dat dit beest destijds in een betrekkelijk 
hoog aanzien stond. Dit aanzien was niet een speciaal kenmerk van die 
tijd alleen, maar heeft ongetwijfeld eeuwen geduurd. Voor de boer 
vooral was het paard één der onmisbaarste huisdieren. Spoor en tram, 
maar vooral de motor hebben veel van die vroegere grootheid doen 
tanen. Wel is hef paard nog voor allerlei werk op het land bijna even 
onmisbaar als voorheen, maar voor het gebruik op de weg heeft het 
zijn onmisbaarheid zo goed als geheel ingeboet. 

Men moet zich voor de boer de toestand in onze kinderjaren aldus 
voorstellen: één enkel groot spoor was er, maar van lokaalspoor, tram-
en motorwagens was geen sprake. Daarbij verkeerden de andere grote 
wegen soms in een deplorabele toestand, laat staan hoe de modderige 
landwegen er vaak uitzagen. Al waren er vrachtauto's geweest, men 
zou er niets mee hebben kunnen beginnen. Alle vervoer geschiedde dus,, 
wanneer de afstand niet al te groot was, met paard en wagen •— de 
haeiwein ( = hooiwagen). Bij langere afstand ging het gewoonlijk per 
schip. Wanneer land of boerenwoning aan een goed vaarwater lagen, 
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kon directe inlading in het schip geschieden. Maar anders —- en dus 
in verreweg de meeste gevallen — moest het paard weer komen, om de 
vracht naar het schip te brengen. Het paard moest dus evengoed thuis 
zijn op de weg als in het veld. Dat het nu voor het eerste geval weinig 
meer gebruikt wordt, heeft een heel andere verhouding geschapen tus
sen boer en paard. 

Dat thuis-zijn op de weg moest het beest evengoed aangeleerd 
worden als het werk op het land. Vandaar dan ook, dat men vroeger 
des zomeravonds „nei hjeljouns-tiid" (na volbrachte dagtaak) vaak 
boerenzoons de jonge paarden op de openbare weg zag berijden, om 
die beesten met de „gebruiken" en tevens met de vele „vertoningen" 
op de weg bekend te maken. De jonge dieren moesten „dykfêst" worden, 
wat we met „dijkvast" d.w.z. vast in hun gang op de weg, dus zonder 
bokkesprongen, zouden kunnen vertalen. Dit paardrijden had eigenlijk 
een dubbele betekenis: enerzijds werden de paarden voor het gebruik 
op de weg bekwaamd, anderzijds leerde de jonge ruiter bedrevenheid 
in de edele rijkunst, die hem in meer dan één opzicht in zijn later leven 
te pas zou kunnen komen. In de eersite plaats al — en nu willen we 
ons heel even op een avontuurlijk pad begeven - - bij hun „stroop
tochten op het gebied der liefde". 

Deze laatste karakteristieke uitdrukking hebben we al weer aan „onze 
meester" te danken. Zij werd ons wel niet op school geleerd, maar 
meesters invloed bleef niet tot de schooljaren beperkt. W a t die uitdruk
king betekende behoeven we hen, die deswege zelf tot ,,de jaren des 
onderscheids" zijn gekomen, niet te vertellen, en de anderen gaat het 
niet aan. En of zij afkomstig was van de ,,oude" of van de „nieuwe 
meester" doet helemaal niet ter zake. 

Zo trokken dan de boerenzoons, wanneer het voorwerp hunner aan
bidding wat ver uit de buurt woonde, er Zondagsavonds „geruiterd" 
op uit. Niet elke Zondag, gunst né, niet vaker dan om de veertien dagen, 
een „mode", die ook al veranderd is. 

Nu bestonden er destijds ten opzichte van de afstand evenmin als 
tegenwoordig wettelijke grenzen, maar er was al een spreekwoord, 
dat zei: „dy 't fierder reïsget, as er de skoarstien rikjen sjen kin, wol 
in oar bidrage of sels bidragen wurde". (Wie verder reist, dan hij de 
schoorsteen kan zien roken, wil bedrogen worden of een ander be
driegen). 

Dat bij deze „strooptochten" er nog al „zware eisen" aan ruiter en 
paard werden gesteld, laat zich gemakkelijk begrijpen. Het eers'e liet 
beste dier werd natuurlijk al niet gekozen; de jongeheer moest „uit de 
aard der zaak" met „knap spul" voor de dag komen., Gezeten op een 
afgetakeld ploegpaard zou dit niet alleen aan het einddoel van zijn reis 
geenszins het gewenste effect sorteren, maar het kon van andere jongelui 
onderweg wel eens de opmerking ontlokken: „wo'st ek in mes ha?" (Dit 
ten teken, dat men het paard rijp voor de slachtbank achtte). 

Dus primo: een knap paard en dit natuurlijk netjes opgepoetst. 
Daarop kwam dan vaak eerst het „runedek" (een grofharig dek in 
gestreepte kleuren) en hierover heen het eigenlijke „hynstedek" (== 
paardedek) in geel-oranje kleur en van wol gefabriceerd, die aan de 
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buitenzijde een gekruld aanzien had. Alles werd stevig om het paard 
vastgesjord met een „gurle", verkorting van „bûkgurle" (buikgordel) 
— singel). 

Verder had de jongeheer — eveneens alweer „natuurlijk" .— zijn 
knap pakje aan te trekken, en voor alle zekerheid werd, om netjes op 
de plaats van bestemming aan te komen, over de Zondagse pantalon 
meestal een witte rijbroek aangetrokken. Zo was dan eindelijk deze 
Kees klaar, of, om het een beetje vormelijker en meer in overeenstemming 
met het gewicht van het feit uit de drukken: zo was dan deze Adonis 
vaardig voor de reis naar zijn Dulcinea. 

W a t er hier verder te dier zake te vertellen zou zijn, laten we 
gaarne over aan het eigen voorstellingsvermogen van al onze bevoegde 
lezeressen en lezers. 

Wij zoeken middelerwijs het tweetal „paard en ruiter" weer op bij 
zijn zomeravondoefeningen. Verschillende jongelui deden aan die dres
suur mede. En het was in zoverre in die dagen net als thans: soort 
zoekt soort. Die jonge ruiters vonden mekaar altijd op bepaalde plaatsen. 
En wie nu maar enigszins bekend is met het Friese bloed, en vooral met 
het Friese boerenbloed uit die tijd, dat van zijn prilste jeugd af op 
„avensearjen" was ingesteld, kan zich gemakkelijk indenken, dat wan
neer meerdere van die jonge bazen elkaar zó op een avond ontmoetten, 
deze al gauw aan het „hurddraven" (harddraven) sloegen. 

Deze oefeningen van de jonge paarden om ze „thuis" te doen gevoelen 
op -~ en vertrouwd te maken met de weg, had voor die beesten 
ongetwijfeld een grote opvoedkundige waarde, terwijl de jongelui er 
hun pleizier in vonden. Zo werd dus het nuttige aan het aangename 
verbonden. Maar daarnaast, of misschien liever als gevolg er van 
leidde dat tot algemeen publieke vermakelijkheden, die men nu mis
schien met de naam „hippische sport" zou betitelen. Wij kenden zulke 
stadhuiswoorden toen nog niet. Doch hierover in een volgend hoofd
stuk. 

II. 

Overeenkomstig onze in het vorige hoofdstuk gedane belofte, willen 
we thans het een en ander vertellen van de hippische sport in vroeger 
dagen, of, meer nauwkeurig, van de ouderwetse harddraverijen op de 
korte baan, zoals die jaarlijks in haast ieder dorp rond de Mond der 
Oude Middelzee werden gehouden. Het meest werden ze uitgeschreven 
voor driejarige paarden, die dus voor het eerste jaar in de baan kwa
men. Men kon hiermede het zekerst op een behoorlijk aantal mede
dingers rekenen, omdat èn de aanfok van jonge dieren, èn de dressuur 
hiervan op krachtige wijze beoefend werden. En daarnaast behoefde men 
hierbij niet zulke dikke prijzen te besteden, omdat men in menig opzicht 
met dilettantenwerk te doen had. In menig opzicht, ja, maar toch niet 
altijd helemaal, zodat enige aanvulling hier nog op haar plaats is. We l 
was het „biriden" (berijden) en verder opleiden van jonge paarden 
gewoonlijk aan de boer zelf, als deze nog jong was, of meer nog aan 
de boerenzoons toevertrouwd, maar toch niet altijd. De ene boer had 
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zelf vaak geen aardigheid aan dat werk, de ander beschikte weer niet 
over een zoon, die daarvoor in de termen viel, terwijl een derde vaak 
meende meer succes te zullen hebben met mensen, die beter gerouti
neerd in het paardrijden waren, omdat ze het geregeld deden, en er 
als het ware een bijbaantje van maakten. Dit waren de zogenaamde 
„pikeurs"; jockey's zijn van jongere datum. 

Deze pikeurs bereden uit de aard van hun beroep verschillende 
paarden, en waren zodoende de rijkunst gewoonlijk bijzonder machtig 
niet alleen, maar ook doorkneed in de „knepen" van het harddravers-
bedrijf. 

Wanneer nu ergens .— laten we maar aannemen dat het was in het 
kleine dorp, al zo vaak door ons aangehaald — een harddraverij zou 
worden gehouden dan gebeurde dat gewoonlijk op de laatste dag van 
de jaarmarkt, wanneer deze tenminste meer dan één dag duurde. Die 
dag, anders dikwijls niet tot zijn recht komende, kon zich dan vaak 
in een bijzondere belangstelling verheugen. De leidende personen van 
de wedstrijd waren begrijpelijkerwijze in hoofdzaak boeren. Maar de
gene, die de eerste en grootste stoot aan het zaakje gaf, was gewoonlijk 
de herbergier, bij wie de aangifte en prijsuitdeling zouden plaats hebben. 
Des herbergiers belangstelling voor de sport werd gewoonlijk sterk 
beïnvloed door de inkomsten, welke zij voor hem afwierpen. 

De hospes riep tijdig zijn goede vrienden, die vaak ook zijn goede 
klanten waren, voor het harddraversdoel te zijnen huize bijeen. Deze 
goede vrienden fungeerden later bij de draverij als keurmeesters; zij 
zorgden voor het in prde brengen van de baan, de loting, de monste-
ring der paarden, kortom voor alles wat op de draverij betrekking had, 
niet te vergeten: de conditiën, die ieder deelnemer aan de wedstrijd had 
te tekenen, al werd aan dit laatste niet altijd de hand gehouden. Deze 
conditiën toonden overal een zeldzame uniformiteit en ondergingen in 
de loop dier tijden al zeer weinig verandering. Het ging er 'omtrent 
mede, als met de oude huurcontracten van boerderijen: de achterklein
zoon had hierbij steeds een contract te tekenen precies gelijkluidend en 
dus met dezelfde „kogel- en stropbepalingen" als de overeenkomst, 
waaronder overgrootvader of betovergrootvader zijn naam of kruisje 
had gezet. 

Om een prijs bij mekaar te krijgen en om de andere kwade kansen 
van de onderneming zoveel mogelijk te ontwijken, werd aan de dorps
genoten, die daarvoor in de termen vielen, een intekenlijst gepresen
teerd, waarop bovenaan gewoonlijk de naam van de betrokken her
bergier, als meestbelanghebbende, prijkte. 

Als tweede bron van inkomsten gold het „inleggeld" dat voor drie
jarige paarden gewoonlijk niet meer dan ƒ 1,— bedroeg. 

Nadat de aangifte gesloten was, volgde al gauw de monstering der 
paarden en de loting, en daarna werden haastig voor de keurmeesters 
een paar lijsten in gereedheid gebracht •— niet getypt en op hectograaf 
of cyclostyle vermenigvuldigd, daar wist men nog niet van af — maar 
deugdelijk, meestal met potlood geschreven. 

Bij de monstering kwam, vooral wanneer het een draverij van drie
jarige paarden betrof, nog al het een en ander te kijken. Eerstens 
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moest al de leeftijd vastgesteld worden. Een geboorteacte of een extract 
uit de burgerlijke stand van een paardenstamboek kon als regel niet 
worden overgelegd, en dus moest de ouderdom uit het meest zekere 
der ter beschikking staande middelen worden afgeleid. Dit was: de 
bek of nog nauwkeuriger de melktanden. Maar dan kwam Leiden wel 
eens in last want alle paarden werden niet in hetzelfde jaargetijde 
geboren, terwijl het ene dier ook nog wel eens vroeger „wisselde" dan 
het andere, zodat er nogal eens drie-jarigen verâchenen, die volgens 
kenners vier jaar „in de bek" waren. In zulke gevallen was het mooi, 
dat men over de zoeven genoemde conditiën beschikte, om in geval 
van twijfel een behaalde prijs in te houden, tot over het al of niet be
staan van fraude beslist was. 

W a s de leeftijd bepaald dan volgde de verdere monstering, want 
een paard moest „van zessen klaar" zijn bepaalde gewoonlijk de offi
ciële aankondiging. En wat was nu dat „van zessen klaar zijn"? Velen 
van het jongere geslacht weten al niet meer, wat dat in de oorspronke
lijke betekenis te beduiden had, en noemden soms al een mens van 
zessen klaar, als die zich door alles heen weet te slaan. Maar dat is 
er in letterlijke zin glad bij door. Van zessen klaar was een paard als 
het twee goede ogen en vier goede poten had, waaruit al blijkt, dat in 
de eigenlijke zin een mens niet van zessen klaar kan zijn, tenzij men 
zijn handen en voeten op „dierlijke" wijze gaat misbruiken. W^aren al 
die voorbereidende maatregelen afgelopen, dan kon de draverij be
ginnen. De ene helft van het gezelschap keurmeesters bleef bij de eind
paal, die het naast bij de herberg stond, wat, naar de begrippen van 
die tijd, een bevoorrechte positie meebracht. De rest verhuisde naar 
het andere deel van de, voor driejarige paarden meest 80 roede of 
ruim 300 Meter lange baan. De mindere bevoorrechting van deze 
laatsten vond een zekere compensatie in het „krachtvoer", zoals we 
dat bij het koolzaaddorsen hebben leren kennen, en dat in de gedaante 
van „de swarte man" (ook al geen onbekende van vroeger) bij de 
eindpaal de heren gezelschap hield. 

Wel woonde bij deze „finish" een winkelierske, door de timmer-
knechten van een in aanbouw zijnde boerenschuur met de naam 
„muoike" (tante) gedoopt, en die in zeker zin de evenknie van de 
herbergier had kunnen zijn. Immers op haar uithangbord waren de des
tijds algemeen bekende woorden geschilderd: „Zout, zeep en sterke 
drank". „Vergunning" had men in die tijd deswege niet nodig, of 
liever: elk had vergunning, maar behoefde daarvoor, in tegenstelling 
met nu, niet te betalen. 

En waarom was nu die „muoike" niet in alle opzichten de evenknie 
van de herbergier? Dat zat hem in het „fatsoen"! Niet dat „muoike" 
een onfatsoenlijk mens was, verre van dat. Maar het gaf nu eenmaal 
geen pas voor een keurmeester van een harddraverij om af en toe in 
de winkel „over de toonbank" zijn hartversterkinkje naar binnen te 
halen. Dat hij op de openbare weg uit de „swarte man" via het „luurke-
glaasje" oftewel „wipperke" zijn graantje pikte, verbood „het fatsoen" 
niet. 

Men zal tegenwoordig wel eens lachen over zulke zonderlinge be-
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grippen van fatsoen, maar dan kunnen wij moeilijk de vraag onder
drukken: „Wat is fatsoen? Stelt niet iedere tijd of iedere generatie 
deswege haar eigen normen?" 

Maar we dwalen af en keren daarom naar de harddraverij terug. 
Twee paarden kwamen gelijk in de baan, die in de lengterichting door 
op geregelde afstanden gelegde graszoden, weer in twee banen, één 
voor het ene en één voor het andere paard, verdeeld was. Ieder paard 
had, op eventuele straf van disqualificatie, zijn eigen baan te houden. 
Het laagste nummer had in eerste instantie steeds de rechterbaan. Zou 
men zijn tegenstander „der ôf ride" (verslaan) dan moest men „twa 
reden" (twee ritten) winnen. Op ieder eind van de baan moest één rit 
gewonnen worden. Had ieder der paarden één rit gewonnen, dan moest 
verder om de baan geloot, of liever geraden, worden. Deze raderij ging 
gewoonlijk aldus toe. Een der keurmeesters stak de open hand in een 
zijner broekzakken, haalde die er gesloten weer uit, en stak haar één 
der pikeurs toe met de vraag: „on of even?" Werd juist geraden dan 
mocht de gelukkige zelf zijn baan kiezen, anders zijn tegenstander. En 
nu is ons daarbij steeds opgevallen (jongens stonden toen ook al, net 
als nu, overal op de neus bij) dat de rader, nadat des keurmeesters hand 
weer geopend was, haast altijd ten antwoord kreeg: „dat ha jo woun" 
(dat heb je gewonnen). Wij stonden er paf van hoe vlug zo'n keur
meester tellen .— en hoe goed een pikeur raden kon. Mar ,,it spul moat 
syn gerjochtigheit ha" (de zaak moet naar eis behandeld worden) en 
aan die eis werd toch, althans naar de vorm, voldaan. 

Met een niet afgebakende, dus willekeurige aanloop gingen twee 
paarden los op de „streek" ( = streep, hier dus de beginstieep), die 
men gelijktijdig moest passeren. Gebeurde dit laatste niet dan werd 
door een der keurmeesters .— die men nu „starter" zou noemen, maar 
wij kenden dat woord nog niet — een teken gegeven, dat op het dorp 
meestal in ,,hou"-roepen bestond, en te beduiden had, dat men opnieuw 
moest beginnen. Zweeg de „starter" dan hoorde men van de zijde der 
toeschouwers al spoedig: „'t is los" ten teken, dat de strijd ontbrand was. 

Dáár vóór de „streek" werd echter al een stuk van die strijd afge
speeld. Wij willen maar één van de trucs noemen. Een jonge „noch 
net yn 't sâlt bibiten" (niet volleerde) pikeur zou in zijn jeugdige on
schuld, om niet te zeggen „onnozelheid" zijn best doen om tegelijk met 
de tegenpartij over de beginstreep te komen, en daartoe, als zijn paard 
iets vóór was, dit een beetje inhouden, terwijl een oude bedrevene 
„knaap" er alles op zette om „de loop der yn to hawwen" (de „gang" 
te hebben) als hij de streep passeerde; dit kon al in het eerste deel van 
de baan een beslissende voorsprong geven. Vandaar dan ook, dat menige 
oudere boer wel eens de verzuchting slaakte: „och, in party fan dy 
jonge broekjes ha it [oar de streek al forlern". 

Maar in de baan was het vaak ook „mantsje, pas op!" (op alles 
bedacht moetende zijn). Een deel hiervan was van betrekkelijk on
schuldige aard en vloeide meestal voort uit de nog niet voldoende be
drevenheid van de jonge paarden, die wèl vaak op de weg kwamen, 
maar nog niet gewoon waren aan de rariteiten, die ze op een jaarmarkt 
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te zien kregen. En dit kon in het kleine dorp heel erg zijn, omdat de 
draverij niet buiten, maar ,,yn 'e buorren" (in de dorpsbuurt) gehouden 
werd. De beesten zagen dan soms wat al te veel „niget" (zagen vreemd, 
verschrikt op) en tot welke gevolgen dit kon leiden, daarvan geeft onze 
illustratie een getrouw beeld. 

Er gebeurden echter in de baan ook wel eens dingen van minder 
onschuldige aard en die hun oorzaak vonden in de „bijzondere" gave 
van de pikeur. Zo gebeurde het eens een aankomend boeren-zoon-

berijder (en hij was op dat punt de enige niet, wie zulks overkwam), 
dat hij een rit verloor, omdat zijn paard „der út rekke" (ging galop
peren) wat tot disqualificatie kon leiden en in dit geval ook gebeurde: 
de keurmeester „wipte fan him ôf" (het vlagje ging over naar de tegen
partij, ten teken dat deze gewonnen had) . De goeie jongen kon zich 
maar niet begrijpen, hoe zijn paard, dat altijd zo vast op de weg was, 
zó buiten sloeg. Maar toen de oude pikeur bij de tweede rit hetzelfde 
„probate middel" zou toepassen, schopte hij, in plaats van het paard 
der tegenpartij, die tegenstander zelf. Deze had nog tijd en tegenwoor
digheid van geest genoeg om revanche te nemen, en hem was meteen 
een licht opgegaan, dat zijn hele verdere harddraversloopbaan heeft be
schenen. 
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Een ander middel, dat tot de overwinning kon leiden, was.. . maar 
nee, dat bewaren we voor een volgend hoofdstuk; 't is nu zo welletjes! 

UI. 

Een dokter heeft tegen de verschillende ziekten meestal ook ongelijke 
middelen. Dat wil niet zeggen, dat ieder ongemak zijn eigen, en slechts 
één specifiek bestrijdingsmiddel heeft. Er zijn „aksedinten" waartegen 
allerhande medicamenten dienst kunnen doen. Reageert het lichaam op 
het ene niet geheel in de gewenste richting, dan wordt het met een 
ander geprobeerd. Doch laten wij hierop niet verder ingaan, we mochten 
eens voor heuse kwakzalvers worden versleten, en dat willen we nu 
liever niet. 

Maar net als de dokters hadden de pikeurs bij de ouderwetse hard-
draverijen ook verschillende middelen, die tot de overwinning konden 
leiden. Een paar er van hebben we de vorige maal al verteld; hier volgt 
nog een ander; Dit bestond in het zo luid mogelijk schreeuwen. Ieder 
geluid en alle woorden schenen toelaatbaar, maar het meest gebruike
lijke was toch wel: „wei dou!" ( = weg jij). Dit moest dan deze on
schuldige betekenis hebben, dat het het eigen paard tot meerdere 
krachtsinspanning, en dus tot sneller lopen aanzette. En aan dit doel 
beantwoordde het dan soms ook heel goed. 

Maar het kon ook een andere, bedenkelijke nevenwerking hebben en 
wel deze: Het eigen paard kende de stem van de berijder en diens 
manieren; zij waren langzamerhand met elkaar vertrouwd geraakt. Niet 
alzo was de verhouding tot het paard van de tegenpartij. Die twee 
waren gewoonlijk wildvreemden voor elkaar. En de vreselijke geluiden, 
welke de ene pikeur er uit braakte, hadden op het paard van de tegen
partij vaak een tegenovergestelde uitwerking, dan voor het eigen paard 
bedoeld was. En geen wonder. Dat beest, aan dit vreemde geluid niet 
gewoon, geraakte vaak „der út", en verloor dan menigmaal zo'n rit. 
Dit kon de schreeuwer „natuurlijk" (!) niet helpen en hij had het zo 
ook niet bedoeld (??) En.. . en dit deed helemaal de deur dicht: 
schreeuwen was immers geoorloofd! 

Maar het gevolg van dat lawaaimaken kon nog erger dan enkel 
galopperen zijn. Zo gebeurde het eens, wel niet in het kleine dorp, 
maar toch op een plaats in de naaste omtrek, dat twee temperament
volle jon,ge boeren, die beide niet „voor de poes" waren, elkaar eens 
voor de zoveelste maal in de baan de overwinning gingen betwisten. 
Men stak behoorlijk „út ein", maar midden in de baan begon de een 
onverwacht zo'n vreselijke keel op te zetten, dat het paard van de ander 
dermate schrikte, dat het met ruiter en al van de weg over de berm-
sloot sprong. De boer-pikeur, niet op deze steeple-chase verdacht, kwam 
op de voorakker terecht, terwijl het paard daar afscheid van hem nam 
en het land inholde. De berijder, voor geen kleintje vervaard, kwam er 
heelhuids af, stond spoedig weer op zijn „achterste benen" en 
schreeuwde •— middelerwijl zijn vuisten ballende — het volk, dat op 
het land aan het werk was, toe: „kear him...! kear him...!" (De beide 
stippellijntjes wijzen de plaatsen aan, waar de „knopen" werden gelegd). 
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Om dergelijke gevolgen te voorkomen had men berijders, die tijdens 
de draverijen hun paarden de oren vol „bomwol" (boomwol = watten) 
stopten. 

Maar al die mirakels waren nu juist niet bevorderlijk aan een ridder
lijke strijd, noch om de sportieve zin te verhogen. En als verder gevolg 
kon men vaak opmerken, dat degene, die door zulke „kunstgrepen" de 
verliezer werd, wel eens op wraak zon, welke dan bij een volgende 
ontmoeting soms tot uiting kwam, ,,Sok âld sear" (zulke oude „won
den") heelde bij de een sneller dan bij de ander. 

Zo gebeurde het eens, even buiten de grenzen van ons tegenwoordig 
ambtsgebied, dat twee pikeurs over een dergelijke vete zo goed op
nieuw ruzie kregen, dat ze mekaar bij „de lurven" pakten en al vech
tende onder een heg rolden, waar ze de vechtpartij lustig voortzetten 
nog vóór dat de draverij was begonnen, Zo'n voorspel kon niet anders 
dan een interessante strijd voorspellen. 

Nog een ander foefje. Wanneer een paard wel hard genoeg kon 
lopen, maar geen voldoende „ausdauer" had om de eindoverwinning te 
behalen •— wat bij driejarige paarden nog wel eens voorkwam — dan 
was daar ook wel weer een middel tegen, en nog wel een „kostelijke" 
remedie. Dan kreeg het beestje, als de tijd daarvoor rijp werd geacht, 
een half flesje van dat benijdenswaardige goedje, dat zijn baas gewoon
lijk ook wel lustte, en dat, ,,yn in wipperke" toegediend, mannenkost 
was, maar „mei de flesse oan 'e hals" tot een paardemiddel werd. 

Wij willen hier geen meerdere staaltjes ophalen van wat er zo al 
niet uitgevonden en in practijk gebracht werd om de prijs te veroveren. 
Maar wanneer we hier nu niets aan toevoegen, dan zou het tegen
woordig geslacht misschien een geheel onjuist denkbeeld van de hard-
draverijen van toen en van de beoefenaars der paardensport uit die 
dagen krijgen. Al de dingen, welke we hierboven aanhaalden, waren 
„uitwassen" en als zodanig hebben we ze getekend, zonder daarmee te 
willen zeggen, dat iedere draverij daardoor op dergelijke wijze werd 
ontsierd, zonder evenmin echter te willen beweren, dat al die dingen 
maar hoge uitzonderingen waren. 

En wie van het tegenwoordig geslacht minachtend de schouders over 
dat alles mocht ophalen, die zouden we deze vraag willen voorleggen: 
„Wanneer de sport in het algemeen •— inclusief dus de paardensport —• 
even weinig gereglementeerd was als toen, hoe zou die er dan thans 
uitzien?" 

Men moet niet vergeten, dat de levensuitingen zich in de loop der 
jaren beduidend wijzigen, steeds weer luisterend naar nieuwe normen, 
die telkens weer nieuwe vormen te voorschijn roepen, maar dat het 
innerlijke wezen van de doorsneemens niet zoveel verandert. Over voor
uitgang of achteruitgang spreken we liever niet. Misschien was het 
wel het beste, dat we de mens van heden in zijn doen en laten meer 
„geraffineerd" noemden; ieder kan dan maar voor zich zelf uitmaken, 
welke van de twee betekenissen aan het „aangehaalde" woord moet 
worden toegekend. 

Maar laten wij nu niet beginnen te „galopperen" (men mocht ons 
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anders zelfs_ „vergalopperen" ten laste gaan leggen en dat willen we 
liever niet) en keren we tot de draverij terug, 

„Wie men ienkear roun west" (was de helft van de paarden er af) 
dan gingen de keurmeesters van beide einden elkaar tegemoet om op 
het midden der baan de respectieve lijsten te vergelijken en te be
spreken, wat er te bespreken viel. Wan t men kan begrijpen, dat de 
keurmeesters, als goeie vakmensen, op enkele berijders wel eens bijzon
der toezicht mochten houden. In zulke gevallen zag men dan een der 
keurmeesters tijdens het draven op het midden der baan voor de con
trole. 

W a s de draverij eindelijk afgelopen dan volgde later op de avond op 
de bovenzaal van de herberg de prijsuitdeling. Dat was een evenement! 
Aan een gereserveerde tafel namen de keurmeesters en prijs- en premie
winnaars plaats, het andere deel der zaal was voor het belangstellend 
publiek. Van te voren werd reeds vaak de vraag gedaan: „Hwa sil 
joun de priis útdiele?" En geen wonder, dat hier de belangstelling naar 
uitging, want van deze persoon hing voor haast de volle 100 % het 
welslagen van de avond af. Uit de aard der zaak was deze eer ge
woonlijk voor één der keurmeesters weggelegd. Nu was iedere boer geen 
redenaar, wel zolang hij op de stoel zat, maar niet als hij overeind rees. 
En „talent" kon zelfs het gebruikelijke spraakwater niet bijbrengen. 
Toch werd er wel eens eentje gevonden, die zulk een welsprekendheid 
ten toon spreidde, dat er, naar het algemeen oordeel „gjin domeny foar 
hoefde to kommen". En anders werd er wel een bolleboos buiten de 
boerekring gevonden, om de functie te vervullen. 

W a s de prijs met een toepasselijk woord uitgereikt, dan volgden 
onder de leiding van de prijsuitdeler als ceremoniemeester verdere 
speeches. Deze waren, zoals licht begrijpelijk is, gewoonlijk in soorten 
en in allerhande toonaard gesteld, immers: ieder vogel zingt, zoals hij 
gebekt is. Eens hebben we „onze meester", die ook onder de feest
vierenden een plaats had gevonden, nadat hij een speech vol van alle 
mogelijke en onmogelijke beeldspraak had aangehoord, de verzuchting 
horen slaken: „nu wou ik dan toch wel een rijksdaalder geven, als ik 
al die onzin op papier had".. . 

Nu kan onzin op zijn beurt ook wel vermakelijk wezen, maar hij mag 
o.i. toch niet het slot van ons harddraverspraatje zijn en dus... tot een 
volgend hoofdstuk! 

IV. 

Naar aanleiding van wat reeds voorafging kregen we van een goede 
vriend ver buiten de provincie •— „in Fries om utens" ^- diens aan
tekeningen van een paar harddraverijen met prijsuitdeling uit het laatst 
der vorige eeuw, uit de tijd toen die goede vriend zelf nog daarbij de 
leidende persoonlijkheid was binnen de Friese landpalen. Wij zeggen 
hem deswege van deze plaats hartelijk dank! En al betreffen die ge
gevens draverijen uit een heel andere hoek van Friesland, toch stemmen 
ze zo goed overeen met onze beschrijving, dat we daaruit opnieuw gerust 
de conclusie menen te mogen trekken, dat gelijke gewoonten en gebrui
ken in dezelfde tijd vaak uitgestrekte gebieden beheersen. 

222 



Aan één van die aantekeningen ontlenen we de volgende ,;Rekening 
en- Verantwoording" van zo'n harddraverij. 

Ontvangsten: 
Lijst f 100.00 
14 paarden „ 21.00 (1) 
6 flessen wijn ,, 9.00 (2) 

Totaal ... ƒ 13O.OO 
„ 116.OO6 

Voordelig saldo 
Uitgaven: 

Prijs 
Premie 
Cadeau 
Bode 
Vertering bij de aangifte ... 

,, ,, baan 
13 flessen wijn 
Zegel 
Advertenties 
Porto's 
Barte 

ƒ 14.00 

f 5O.OO 
15.00 
1O.OO 

1.50 
2.70 
5.15 

19.50 
O.375 

5.33 
O.2O 
6.25 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(7) 

Totaal ... ƒ 116.OO5 

Ofschoon er geen „toelichting" bij gegeven werd, durven we die op 
eigen houtje ten opzichte van enkele posten, welke zulks misschien 
nodig hebben, gerust geven. 

(1) Deze ƒ21..— is inleggeld. Bij oudere paarden en een prijs van 
ƒ50.— was ƒ1.50 per paard een normale inleg. 

(2) Deze 6 flessen moest de winnaar (of de winnaars) ,,in het 
gelag" geven. Dit was een vaste gewoonte, al wisselde het aantal flessen 
af van 4 tot 6. Het bedrag werd in contanten verrekend en kwam bij 
de ontvangsten. 

(3) en (4) Vertering bij de aangifte en bij de baan „illustreren" op 
duidelijke wijze onze vorige beschrijving. 

(5) Deze werden gebruikt en verbruikt bij de prijsuitdeling. 
(6) Dit waren de kosten van het zegel, waarop de „conditiën" 

waren geschreven. 
(7) De „barte" was een kleine verplaatsbare loopbrug over de sloot 

om op de naastgelegen landerijen te komen en van daaruit de draverij 
te aanschouwen. (Wij merken hier al, dat we niet in „het kleine dorp" 
zijn, want daar werden de draverijen in het dorp gehouden, en was dus 
geen barte nodig.) 

Uit het voordelig saldo der rekening blijkt, dat de penningmeester 
een royale bui had of een, voor die tijd „kapitaalkrachtig" man was, 
immers hij verwaarloost zo maar een halve cent, en dat in een tijd toen 
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er zo op de kleintjes gepast moest worden; het was toch in het laatst 
der geweldige crisis aan het einde der vorige eeuw. 

De „Rekening en Verantwoording" van het volgende jaar is vrijwel 
het evenbeeld van de bovengenoemde. Alleen komen er onder de uit
gaven een paar posten voor, die wij even moeten vermelden en nader 
onder de ogen zien. 

Wij vinden dan ten eerste: 
Fanfare ƒ 10.00 

Deze post ontbrak het vorige jaar en we lezen hier meteen uit, dat 
we in de tijd van de oprichting der fanfarekorpsen zijn gekomen. Deze 
korpsen rezen toen als paddestoelen uit de grond en hebben zich dus 
reeds verscheidene tientallen van jaren weten te handhaven, ondanks 
de sombere voorspelling van een duisterling uit die dagen, die in drieste 
overmoed profeteerde: x 

„Jimme sille sjen, mei koarten kinne wy al dy blaes-ynsterminten, 
krekt as âlde soldate-skuon, foar in krats op 'e Brol keapje". (De Brol 
was het toenmalige marktplein voor oude spullen tussen Nauw en Kel
ders te Leeuwarden.) Het eindoordeel blijkt ook in dezen al weer niet 
aan de tijdgenoot te zijn geweest. Wij bezien van uit de verte die 
dingen thans geheel anders. De oprichting van fanfarekorpsen is maar 
een bijkomend verschijnsel. Zijn niet omstreeks dezelfde tijd verschil
lende andere, grootsere dingen te voorschijn gekomen als: zuivelfabrie
ken, landbouwonderwijs ten plattenlande, enz. enz. En onwillekeurig 
komt de gedachte bij ons op, of zich hier in de mensen-maatschappij 
niet een proces voltrokken heeft analoog met de jaarlijkse verjonging 
en vernieuwing in de plantenwereld. Hier: nog heeft ons de winter niet 
verlaten of het sneeuwklokje steekt reeds zijn hoofd op uit de soms 
nog steenharde bodem. 

Daar: nog is de crisis niet ten einde, of de mensheid slaakt de boeien, 
waarin die haar geklonken had. 

Levenskracht! 
Een andere uitgaafpost wordt aldus aangeduid: 

Kuiter ƒ 1.50 
De man, die destijds naar die naam luisterde, had ongetwijfeld speciale 

diensten verricht, die met een daalder beloond werden. Nu waren Kuiter 
en zijn oudere collega, die algemeen werd aangeduid met de naam 
„Malle Klaes" twee markante kermisfiguren, die er een eigen- of mis
schien wel helemaal geen moraal op nahielden; doch die, wat men hun 
overigens ook ten laste mocht weten te leggen, niet mede-schuldig zijn 
aan de grondslagen van de tegenwoordige maatschappij, voor zover die 
met de naam „kapitalistisch" wordt aangeduid. Eerder zou men ze in 
de schoenen hebben kunnen schuiven, dat ze toen reeds op cumulatie 
van betrekkingen uit waren; immers naast de daalder, die Kuiter aan 
de harddraverij-vereniging verdiende, waren beide bij iedere hard-
draverij tegenwoordig, waar ze aan de eigenaars der paarden hun 
diensten aanboden, om op een dier te passen, wanneer een pikeur daar 
soms voor een poosje van ontslagen wenste te zijn. Omdat ze alle 
paarden kenden, zouden ze, wanneer ze wat meer kapitalistisch waren 
aangelegd geweest, wellicht tot bookmakers hebben kunnen uitgroeien. 
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Nu leidde hunne meerdere paardenkennis niet verder dan tot een extra
fooi, die prijs- èn premiewinnaar (en de paarden van deze hadden zij 
gewoonlijk te pakken) voor hun werk over hadden. En, het moet tot 
hun eer gezegd worden, ze deden dit „hynstehâlden" met een accura
tesse en een waardigheid, in haar soort niet minder, dan die, welke 
Krijn, de ons van vroeger welbekende „hounegiselder" in zijn kwaliteit 
ten toon spreidde. 

Verder treffen we onder de uitgaafposten nog de volgende aan: 
Wijn en berenburg ƒ 31.15 

De wijn had hier een concurrent gekregen in berenburg. Voor de 
ouderen verklapt dat laatste woord wel ongeveer de plaats in Friesland, 
waar deze draverij werd gehouden, maar geheel precies toch ook al 
weer niet. 

Berenburg was een aftreksel van berenburger maagkruiden. — Nu 
kon dit aftrekken gebeuren door middel van water, maar er was in die 
tijd helemaal niet het vernuft van een Barthold Schwartz voor nodig, 
zelfs niet dan van de uitvinder van „it stopjern" (stopgaren) om op 
het lumineuze idee te komen, dat het water op heilzame wijze door 
jenever kon worden vervangen. En zo geschiedde dat in die dagen vrij 
algemeen. 

Nu was de kastelein in de regel meer gesteld op wijndrinkers dan 
op berenburg-gebruikers, en ook dit laat zich gemakkelijk verklaren. 
De wijn ging bij de fles en sterke drank ~ berenburg incluis — „by 
't romerfol" (per glas). En wel schonk een herbergier in die tijd voor 
zo'n gelegenheid gewoonlijk ,,Medoc", een wijnsoort, die hem hoogstens 
60 cent per fles, maar vaak nog minder, kostte, en we zien uit de 
„Rekening en Verantwoording" dat ze met ƒ 1.50 weer werd betaald. 
Deze ƒ 1.50 was geen plaatselijke prijs, maar algemene usance. (Merken 
we hier al niet de eerste sporen van „prijsregelend" optreden in be
schutte bedrijven?) 

En berenburg, daarvan kreeg men een ,,beste bel" voor 10 centen 
(voor 5 cent werd bij dergelijke feestelijke gelegenheden niet verkocht). 
Dus voor 2 glazen plus „in fleurich half je" (dit laatste was ook bijna 
een vol glas) beurde hij nog maar 25 cent. En dan hadden enkele echte 
pimpelaars de bezuinigende gewoonte na hun eerste 2 volle glaasjes 
anders niet dan „fleurige halfjes" te vragen. 

„Het draait weer op sterke drank uit" horen we al een lezer zeggen. 
Jammer genoeg moeten we dat volmondig beamen, en al willen wij die 
walgelijke drinkgewoonten niet verdedigen, verklaren laten ze zich wel, 
en, voor een deel althans, vallen ze zelfs onder het begrip: „alles weten 
is alles vergeven". Men meende in die dagen beslist dat sterke drank 
gezond was. Teveel natuurlijk niet, alles met te er voor was uit de 
boze, behalve tezamen, tevreden en tehuis, zo wijs was men toen al. 
Maar bij zwaar werk en sterk zweten was het een kostelijk middel om 
af te koelen en bij strenge koude een evenkostelijk remedie om te ver
warmen. De eerste geheelonthouders mochten beweren dat zulks onzin 
was, en dat één ding niet de twee eigenschappen van afkoeling en ver
warming tegelijk in zich om kon dragen, maar dit ging de in de wol 
geverfde drinkebroer op zijn manier aldus weerleggen: „as myn brij 
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simmerdei to hjit is, dan blaes ik der yn en dan kuollet it ôf, en as 
myn hannen my winterdei kâîd binne, dan blaes ik der yn en dan 
wurde se waerm. Ha je der net krekt itselde?" 

En dat het piereverschrikkertje zijn naam met ere droeg, daarvan 
werd volgens de overlevering uit die dagen een ander geheelonthouder 
het slachtoffer. Deze goeie man wou op een bijeenkomst laten zien hoe 
nadelig alcohol wel voor het leven was. Hij had twee glazen, beide 
voor een klein deel met pieren gevuld. In het ene goot hij alcohol, in 
het andere zuiver water. In de alcohol waren de pieren zo maar dood, 
in het water leefden ze lustig voort. Het bewijs was overtuigend, ook 
voor toehoorder-swiete-priuwer, die er deze z.i. logische conclusie uit
trok: „nou kin men dan dochs mar sjen, dat it skoan guod is tsjin de 
wjirmen!" 

Maar... laten wij niet verder doordraven; daarom punctum! 

V. 

It lést heucht jin best. 
Letterlijk overgezet betekent dit: het laatste herinnert men zich het 

best; maar in wijdere zin wil het ongeveer zeggen, dat men bij een 
vergelijking tussen het heden en het verleden niet altijd een zuivere 
maatstaf aanlegt, omdat men veel uit het verleden zich vaak niet meer 
zo goed herinnert en daardoor tot een onzuivere vergelijking komt. Zou 
degene, die beweert, dat de wereld nog nooit zo ellendig geweest is 
als thans, ook niet een beetje aan dat euvel mank "gaan? 

„O, lieve deugd," zegt misschien iemand, „daar begint die ook al 
over de nare tijden." 

Wees gerust, waarde lezer, daar zullen we ons zoveel mogelijk buiten 
houden, dat kunnen anderen wel af. Wij hebben alleen de geachte 
lezer in overweging willen geven om, als hij vergelijken wil, dan toch 
eerst goed na te gaan, hoe het vroeger wel geweest is. En wanneer hij 
dat gedaan heeft, zal hij — hoe zijn conclusie overigens ook moge 
uitvallen •—• dit wel met ons eens zijn, dat door alle eeuwen heen op
en neergaande tijden elkaar steeds hebben afgewisseld, zij het dan ook 
al niet met de regelmaat van een chronometer, maar meer in een bonte 
mengeling. Toch is na regen steeds weer zonneschijn gekomen, en de 
dalende lijn is in het verleden steeds door een opgaande gevolgd. 

Zo'n opgaande lijn vertoonde zich, het is uit ons eerste boek ge
noegzaam gebleken, omstreeks het midden der vorige eeuw. Wanneer 
we verder in de geschiedenis teruggaan, dan zullen we merken, dat 
100 jaar vroeger (dus omstreeks 1750) een gelijke opleving heeft plaats 
gehad, en wel over de gehele lijn, dus met de landbouw incluis. 

In het buitenland, met name Engeland, Frankrijk en Duitsland, 
werden verschillende landbouwverenigingen opgericht. Nederland nam 
hierbij ten opzichte van de landbouw geen vooraanstaande plaats in, 
maar toch dagtekenen verschillende wetenschappelijke verenigingen uit 
die tijd. B.v. „de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen", „de 
Maatschappij van Nederlandsche letterkunde", enz. enz. 

Doch ook ten opzichte van de landbouw liet Nederland zich niet 
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geheel onbetuigd, gezien de Nederlandse overzetting van een in Enge
land verschenen en later in het Frans vertaald werk in 4 delen, dat tot 
titel voert: De Nieuwe Wijze van Landbouwen of Onderrichting, hoe 
men door eene bijzondere bereidinge der gronden en een nieuwe maniere 
van zaaijen zeer grote oogsten van de graanen, peulvruchten en aard
gewassen kan bekomen. 

Uitgegeven door een Genootschap van Liefhebberen van den Land
bouw in de Vereenigde Nederlanden, en met derzelver waarnemingen 
verrijkt. Het werk dateert van 1762. 

Zou, wat de eigen provincie betreft, de verschijning van de Leeu
warder Courant, die van 1752 dagteîcent, ook niet in verband staan 
met die opleving der maatschappij over de gehele lijn? 

En wanneer we dan de inhoud dier oude kranten nagaan, dan zien 
we, dat dit nieuwe leven zich naar alle richtingen openbaart, en zich 
zelfs uit in de paardensport. In die bladen vinden we geregeld aan
kondigingen van harddraverijen. Wij bepalen ons hier tot een enkele 
van de Mond der Oude Middelzee uit het jaar 1754. 

„Evert Annes Nauta en Pijtter Pijtters Post, beide Wijnhande-
,,laars en Herbergiers, woonagtig in den Dorpe Berlikum, doen 
„door dezen aan een ijder bekent maken, dat zij op Maandag 24 
„Junij 1754 te tien uuren praecijs voor Noen, zullen laten Ver
l i jden een Zilveren Sweep ter waarde van vijf-en-twintig Caroli-
,,guldens, welke Sweep aan de Meester van het Harddraverspaard 
„praesent zal worden gedaan. 

„N.B. Geen paarden zullen mede mogen lopen, die ouder zijn 
„als vier of vijf jaren. Alle Liefhebberen worden verzogt, haar ter 
„plaatze op dag en uur te vervoegen." 

Ettelijke advertenties van overeenkomstige inhoud kan men in die 
oude kranten vinden en steeds is de prijs een zilveren zweep. De waarde 
er van, gelijk in evengenoemde advertentie vermeld, wordt gewoonlijk 
niet genoemd; meest luidt de toevoeging: ,,een extra mooije", „een 
curieuze", „een magnifique, wiens weerga nog nooit verreden is", alle 
meestal in overeenstemming met de bloemrijke taal, welke die tijd zo 
bijzonder kenmerkte. 

Een afwijking hiervan geeft ons de volgende advertentie: 
„Met Consent van den Hoog WelGeboren Heer Jr. D. Baron 

„van Haaren, Grietman van 't Bildt, gedenkt de Castelein Harmen 
„Keimpes te Vrouwenbuurt te laaten Verjaagen uit een galop: 
„Een Paar extra Zilveren Spooren op Maandag den 23 Augustus 
„1790, alle Paarden en Kedden zullen worden toegelaten, mits van 
„zessen klaar, Koopmans Waar , en die tot Genoegen der Keur-
,.meesters zijn." 

Dat was dus in 1790. Is het niet of we de Franse cavalerie al horen 
naderen? 

De Franse tijd zal wel enige stagnatie hebben gebracht, maar later 
kwamen de dorpsharddraverijen weer met hernieuwde luister te voor
schijn. 

W a s het vroeger gewoonte, als men meende, ter voorkoming van 
een te ongelijke strijd, beperkende voorwaarden te moeten maken, te 
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bepalen dat de paarden niet ouder dan 4 of 5 jaar mochten zijn, of dat 
ze geen zweep gewonnen mochten hebben, later, in de tijd, welke binnen 
onze herinnering valt, ging het gewoonlijk aldus: Op de kleine dorpen 
was het een draverij van driejarige paarden. Beschikte men over wat 
ruimer beurs, dan werd het al gauw een draverij, waarbij oudere paar
den werden toegelaten, maar die dan geen „geadverteerde prijs" hadden 
gewonnen. In verband hiermede werden verschillende draverijen alleen 
per aanplakbiljet bekend gemaakt. Allerhande bepalingen had men al
zo, om de partijen wat tegen elkaar te doen opwegen. De voornaamste 
wedstrijden lieten alle paarden „van zessen klaar" toe. 

De allervoornaamste harddraverij had men .— hoe kon het anders —• 
in Frieslands hoofdstad, op de van ouds bekende en beroemde hard-
draversbaan aan de Harlinger straatweg. „Baens-ein", de thans nog 
bestaande villa, geeft in haar naam nog het eind van de baan aan. In 
het midden van de brede weg had men de straatweg en aan elke zijde 
hiervan een baan voor een paard. De dieren waren dus door de straat
weg van elkaar gescheiden en bij een draverij onder de man hadden 
de pikeurs hier dus niet de gelegenheid elkaar te grazen te nemen, als 
in „het kleine dorp" en andere plaatsen soms gebeurde. 

Het publiek was bij een draverij te Leeuwarden opgesteld in de wei
landen, die door sloten onderling en van de baan waren gescheiden. 
Die tussen de weilanden waren voor zo'n gelegenheid op primitieve 
wijze overbrugd. Aan de noordzijde was de toegang altijd vrij, aan de 
zuidzijde viel daarvoor nogal eens te betalen. 

Bekend waren vooral de draverijen op de eerste Maandag van Leeu
warder kermis, maar het meest in aanzien stonden wel die, welke jaar
lijks op Waterloo-dag (18 Juni) werden gehouden. Dan werd (een 
reeks van jaren is dit h&t geval geweest) als prijs uitgeloofd een gouden 
zweep, voor dit doel geschonken door Z . M. Koning Willem III. De 
Friezen waren trots op die Hoge onderscheiding en die trots bereikte 
zijn culmunatiepunt toen het Z . M. behaagde aan die prijs in de latere 
jaren steeds toe te voegen als premie een breed gouden oorijzer. 

Thans willen we ons geschiedenis-schrijven een ogenblik onderbreken 
en we verzoeken onze lezeressen en lezers •— speciaal de gehuwden 
onder hen •— zich het volgende voor te stellen: 

Ie. Een boer uit die tijd, die een paard heeft, wiens kansen op de 
gouden-zweep-draverij bijzonder gunstig staan; 

2e. Een boerin, de eerbiedwaardige wederhelft van evengenoemde, 
wier oorijzer, wat vorm en gewicht betreft, niet meer voldoet 
aan de eisen, welke mode en goed fatsoen stellen; 

3e. Een pikeur, wien geen menselijke eigenschap vreemd is. 
Vraag: wat zal er dan op zo'n harddraverij gebeuren? 
Wij geven dit alles slechts ter overdenking; antwoorden verlangen 

we niet, omdat we de vrees niet kunnen onderdrukken, dat sommigen 
daarbij het „honni soit qui mal y pense" zouden vergeten. 

Aan het slot van ons harddraverspraatje willen we nog het volgende 
vertellen: Misschien denken velen, dat het uitloven van een gouden 
zweep alleen kon vallen binnen de Koninklijke gedachte. En toch is 
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deze veronderstelling niet in alle delen juist, getuige de volgende adver
tentie van het jaar 1780: 

„De Armvoogden van Lutkewierum, maken met goedkeuring van 
„de Hoog Wel Geboren Heer van Humalda, Grietman van Hen-
„naarderadeel, bekend, dat zij volgens Jaarlijksche gewoonte voor-
„nemens zijn op Rienster Voormerkt te laaten Verdraaven: Een 
„fraaije Gouden Zweep op Maandag 28 Augs. 1780, 's Namid-
„dags te 1 uur. Zullende de Paarden moeten zijn tot genoegen der 
„Keurmeesters." 

Deze advertentie komt sedert de verschijning van de Leeuwarder 
Courant in 1752 lange tijd geregeld alle jaren voor, al werd er niet 
steeds een gouden-, maar ook wel eens een zilveren zweep verreden. 

Wij willen hieraan niets toevoegen, maar de lezer gaarne met zijn 
gedachten alleen laten, om voor zich zelf een redelijke verklaring uit 
te vinden voor de wording en het voortbestaan der zonderlinge drie-
eenheid: armvoogden — gouden zweep — en... Lutkewierum! 
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V E E M A R K T E N . 

I. 

Ieder mens heeft een zekere aanleg, de een hiervoor en de ander 
daarvoor. Alles kunnen is niemands deel, voor niets geschikt zijn, be
staat evenmin. En het is gewoonlijk zó, dat ieder zijn pleizier vindt en 
zich zodoende gaarne gaat bekwamen in de richting, die met zijn aanleg 
strookt. (Of in onze maatschappij hiervan niet vaak, en dan meest nog 
met noodlottige gevolgen wordt afgeweken, kan hier, als buiten ons 
bestek liggende, onbesproken blijven). 

Die verschillende geaardheid heeft tengevolge, dat de een zich toe
legt op dit, de ander op dat. En toch kunnen, wanneer we dit op het 
productieproces toepassen, beide wel iets voortbrengen, dat voor het 
leven onontbeerlijk is. 

Hierin ligt het begin van de handel, die in de beginne ongetwijfeld 
niet anders dan ruilhandel is geweest, maar later, toen men zich van 
een ruilmiddel wist te bedienen, meer tot handel in algemene zin is 
uitgegroeid. 

Deze handel ging in de vroegste tijden wellicht tussen enkelingen, 
maar al heel spoedig is daarin verandering gekomen en kwamen er 
marktplaatsen. Hier ontmoetten elkander de personen, die wat te missen 
hadden en die wat zochten. Zó ontstond het marktwezen, dat evenmin 
als al het ondermaanse wist te ontkomen aan het: ,,niets is op deez' 
aarde bestendig". 

Het ligt ver buiten ons bestek om een overzicht, zij het dan ook in 
vogelvlucht, van ons hele marktwezen te geven. W e willen ons enkel 
bepalen tot datgene wat voor Friesland van het eerste belang is ge
weest, dat is de handel in vee — speciaal rundvee. .— En dan beperken 
wij ons nog nader door zoveel mogelijk te blijven binnen de tijdgrenzen, 
welke wij steeds aan ons werk stelden. 

Binnen deze grenzen had men de volgende toestand, waarvan we 
nog een goed deel in de tegenwoordige tijd terug kunnen vinden. 

De greidboer zette gewoonlijk zijn overtollig vee tegen de tijd van 
de stalgang af, de bouwboer daarentegen kocht in de herfst bij. Dit 
bijkopen had verscheidene oorzaken. In de eerste plaats was het al een 
gevolg van de bepalingen van het huurcontract, die gewoonlijk voor
schreven, dat de stallen 's winters bezet moesten zijn. Dit was voor die 
tijd geenszins een dwaze bepaling, ook niet voor de boer, want zodoende 
kon deze heel wat minderwaardige- en afvalproducten van het bedrijf 
aan het vee vervoeren en daarvoor, dus langs indirecte weg, vaak een 
redelijke prijs bekomen. 

Een tweede oorzaak was de kwestie der mestwinning, die eveneens 
een belangrijke, misschien wel de grootste rol speelde. Kunstmest was 
er niet, dus moest alle bouw- en weiland bij de boer van het gemengde 
bedrijf het met de eigen gewonnen mest doen. 
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Het stro, dat door de belangrijke graanbouw overvloedig op de 
boerderij geproduceerd werd, terwijl er van een redelijke handel in dat 
artikel geen sprake was, kwam dientengevolge voor een deel door de 
maag van de dieren, maar voor het overgrote deel „by de bisten lans", 
dus als strooisel in de groep en vandaar op de mesthoop terecht. 

Deze manier van doen bevorderde de mestwinning in hoge mate, 
en al kreeg men op die wijze wel geen mesit van het bovenste bordje, 
toch was ze noodzakelijk, om bij gebrek aan beter, de landen in een 
behoorlijke cultuurstaat te houden. 

Dit hadden de landheren en hunne adviseurs destijds ook heel goed 
begrepen. Immers in alle oude huurcontracten was, met het oog op de 
mestwinning, de verkoop van hooi en stro ten strengste verboden. 

Toen later de toestanden zich zoveel wijzigden, dat voor het stro 
een redelijke prijs was te bedingen, en door kunstmest op veel voor
deliger en radicaler wijze in de bemesting kon worden voorzien, heeft 
het voor menige vooruitstrevende boer vaak nog heel wat voeten in 
de aarde gehad, om de verbodsbepaling in zake stroverkoop, die door 
de veranderde omstandigheden tot een dwaasheid was geworden, uit 
het huurcontract te krijgen. 

Een andere afnemer van het overtollige vee van de greidboer in 
de herfst was de gardenier, die m vele gevallen des zomers geen enkel 
stuk vee bezat. Deze bouwde gewoonlijk veel aardappelen en groenten 
enl de afvalproducten hiervan hadden vaak geen marktwaarde en 
waren alleen door bemiddeling der koemagen in gereed geld om te 
zetten. Ook hier speelde de mestwinning weer een voorname rol. Maar 
daarnaast had die veehouderij in de winter voor de gardenier nog een 
andere betekenis. Zijn bedrijf vroeg in dat jaargetijde niet veel van 
zijn werkkracht, en zodoende werd de veebehandeling voor hem vaak 
een aangename „tiidkoarting". Maar het hoofddoel was wel: men had 
melk voor de huishouding, men karnde zelf en kreeg dus evenzeer 
boter en karnemelk voor eigen gebruik, terwijl de overtollige boter, 
zoals we vroeger reeds vertelden, tegen kruidenierswaren in de winkel 
verruild werd. 

In al deze soortgelijke dingen lag voor een groot deel het geheim, 
om met weinig geld rond te kunnen komen, een geheim, dat in zover 
afwijkt van het gewone, dat het niet meer algemeen gekend en ge
weten wil worden. 

Nu had de greidboer in hoofdzaak tweeërlei soort vee over, t.w. 
kalve- en vare koeien, die beide in de bouw gerede aftrek vonden. 
Wie het enkel om dagelijks „gemaek" te doen was, kocht vare koeien, 
die als weidkoeien in het voorjaar weer voor de vetweiderij verkocht 
werden. Anderen trachtten door al melkende vet te mesten er nog 
een speculatief voordeeltje uit te halen. Wee r anderen, die het minder 
om de melk te doen was, zetten mécr kalve koeien op, met de be
doeling de meerwaarde, welke zulke beesten in het voorjaar, wanneer 
ze „rijp" waren, hadden, als een vergaard spaarpotje op te strijken. 

Uit het vorenstaande volgt, dat het vee, hetwelk in de herfst van 
de greidboer naar de bouw verhuisde, op deze nieuwe standplaats in 
het voorjaar weer overcompleet werd, en dus opnieuw verkocht moest 
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worden. Hieruit volgt weer een betekenende behoefte aan kopen van 
vee zoweL in het voorjaar als in de herfst, en deze behoefte gaf het 
aanzijn aan marktplaatsen. En zo heeft men dan vroeger, naast Leeu-
warden, rond de Mond der Oude Middelzee in verschillende dorpen 
zulke veemarkten gekend. Voor 100 jaar werden nog als zodanig ge
noemd o.a. Stiens, Berlikum, Dronrijp en Marssum: Dat Leeuwarden 
nog niet het enige en algemene centrum van die handel was, lag onge
twijfeld voor een groot deel in de moeilijkheid van het verkeer. Geen 
sporen, geen trams, geen bussen, het vee moest, ook al net als de 
mensen voeteren, en dan nog langs modderwegen gewoonlijk 
omdat de opkomst van genoemde veemarkten dateert van ver voor de 
algemene aanleg van verharde wegen. Zodoende had de straal van 
de werkingssfeer van zo'n veemarkt beperkte afmetingen, wat al blijkt 
uit de betrekkelijk geringe onderlinge afstand van evengenoemde 
dorpen. 

Stiens had, een eeuw geleden, jaarlijks drie zulke veemarkten en wel 
één in het voorjaar op de eerste Woensdag in Mei, en twee in de herfst, 
waarvan de ene in het laatst van September en de andere in de eerste 
helft van November werd gehouden. 

Berlikum had een voorjaarsmarkt op de laatste Donderdag in April, 
en een najaarsmarkt in de eerste helft van October. 

Dronrijp en Marssum kenden alleen voorjaarsmarkten, die beide in 
het begin van de Meimaand werden gehouden. 

De behoefte aan de herfstmarkten scheen niet zo groot en niet zo 
bestendig te zijn als die in het voorjaar, tenminste deze laatste hebben 
zich het langst weten te handhaven, al zijn ook de voorjaarsmarkten 
van Dronrijp en Marssum reeds lang ter ziele. Wanneer de jherfst-
markten van Stiens en Berlikum zijn uitgeschakeld geworden, weten 
we niet precies, maar het is al heel lang geleden, want niemand van 
het thans levende geslacht weet ze zich te herinneren. Als voorjaars
marktplaatsen hebben laatstgenoemde dorpen zich nog vele jaren, en 
nog wel met een zekere roem weten te handhaven, tot ook zij ten 
lange leste ten offer vielen aan het eeuwige proces van worden en 
vergaan, dat zich hier heeft geuit in de opslorping van het kleine door 
het grote, of wil men: in de vernietiging van het zwakke door het 
sterke. 

Een bijzondere en geheel eigen plaats ten opzichte van het vee
marktwezen heeft het dorp St. Anna Parochie, het centrum van de 
Mond der Oude Middelzee, steeds ingenomen. Bijna twee eeuwen 
lang is het deze plaats blijven innemen, en tot heden heeft het zich 
als enkeling weten te handhaven. 

Maar dit alles bewaren we verder voor een volgend hoofdstuk. 

II. 

Thans willen we verder voortborduren op het stramien, dat we de 
vorige maal onder handen hebben genomen. Te St. Anna Parochie is 
toen de draad afgebroken, daar moeten we dus nu wel „aanzetten". 

De veemarkt in genoemd dorp dagtekent van het jaar 1756. Voor 
die tijd had men er, als op schier alle andere plaatsen in den lande, 
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een jaarmarkt. (Op dit woord hopen we later nog wel eens terug 
te komen). Die jaarmarkt werd gehouden op de eerste Zondag van 
de maand Juni. In het jaar 1755, nadat de markt dat jaar reeds was 
doorgegaan, werd ze ,,met kennis en approbatie van de Hoogwel
geboren Here Grietman Jhr. Willem van Haren" voor het vervolg 
afgeschaft, en in de plaats daarvan, te beginnen in 1756 „aangesteld 
een Jaarlijksche Paarde, Beeste en Wollemerkt, te houden op den 
tweeden Dingsdag na den 12 Maij" ('t welk stand zal grijpen schoon 
ook de 12 Maij op een Dingsdag mogt vallen) . 

Deze dag is tot heden de dag gebleven, waarop de markt jaarlijks 
gehouden wordt. W e l dreigde er „in de Franse tijd" enige stagnatie 
te komen, althans de 16e Mei 1795 publiceerde „de Provisionele 
Municipaliteit van het Bildt, dat de gewone Jaarlijkse Markt te St. 
Anna Parochie opgeschort wordt" maar dit bleek alras een storm in 
een glas water te zijn geweest, want dezelfde nieuwbakken „municipali
teit" (de grietman Duco van Haren had de plaat gepoetst) maakte de 
volgende week bekend, dat „de Merkt aan St. Anna op Dingsdag 26 
Maij 1795 wederom, als vorige jaren, zijn voortgang zal hebben". 

Heeft de-markt in algemene zin zich tot heden weten te handhaven, 
m haar wezen is ze merkwaardig veranderd. Van de „paarde-, beeste
en wollemarkt" is na langzaam verslijten reeds voor vele jaren (onze 
jeugd heeft geen andere gekend) zo goed als alleen overgebleven een 
markt in wolvee .— schapen en lammeren —• waarvan het leeuwen
aandeel nog voor laatstgenoemde dieren is, getuige de karakteristieke 
benaming, welke de Bildtkert aan de markt in zijn taal geeft, t.w.: 
„lammetsje-met" (met = merk „Fries" = markt ,,Ned.") 

Ook het terrein waar de markt gehouden wordt, is van plaats ver
anderd. Thans vindt men het op „it súd-ein" (het zuideinde van het 
dorp) vroeger werd de markt gehouden op het noordeinde, waar het 
tussen de hoge olmen door weergase koud en tochtig kon zijn. W e 
leven dan ook in de buurt van de „ijsheiligen" en alle oudjes onder 
de boeren van tegenwoordig weten zich nog heel goed te herinneren, 
dat het op die eigen marktdag eens zulk bar weer is geweest, dat er veel 
vee in de weide is omgekomen. 

Dat die „skieppemerk" ( = schapenmarkt) .—• dit is de benaming 
die de „oudlander" er aan geeft, in weerwil, dat het „hoofdproduct" 
lammeren is •— zich tot heden heeft weten te handhaven (al heeft ook 
de latere tijd er zijn stempel op gedrukt) is vrij zeker te danken aan 
het „artikel" dat er verhandeld wordt in verband met de tijd van het 
jaar waarop de markt plaats vindt. De lammeren, die in het voorjaar 
geboren worden en overcompleet zijn (wij denken hierbij nog steeds 
aan normale tijden) gaan naar de markt. Daarvoor is de laatste helft 
van de Meimaand een geschikte tijd, „De lammen kinne dan by de 
skiep wei" (gespeend worden) en of dit op wat oudere of jongere 
leeftijd gebeurt, hindert niet zoveel. Zodoende mag één dag in het 
voorjaar, en dan in het laatst van Mei, voldoende worden geacht voor 
het! houden van een lammerenmarkt, die dan meteen kan zijn een 
markt voor schapen, welke van eigenaar zullen verwisselen. 

Die tijd is eigenlijk een heel evenement in het overigens eentonige 
schapenleven. De oudere beesten worden dan niet alleen van hun 
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jongen verwijderd, maar in die tijd ook geschoren. Dit laatste kan met 
het oog op het mogelijke ruwe weer (men denke weer aan de ijs-
heiligen) moeilijk vroeger gebeuren. Het schaapmelken kan dan tevens 
beginnen, wat bij ongeschoren schapen niet altijd zonder moeilijkheden 
gaat; wij behoeven hierbij alleen maar te herinneren aan „skiterich" 
een woord, dat wij maar niet zullen vertalen. 

Vóór de fabriekmatige zuivelbereiding had de schapenmelk in veler
lei zin betekenis. Eerstens was ze als „kofjemôlke" (koffiemelk) on
overtroffen, en op dit punt is haar roem nogj geenszins helemaal 
geweken. Minder hoort men haar naam thans meer noemen als het 
voornaamste bestanddeel van het eertijds zo bekende „lolleman of lolle-
manstip" een saus van ongeëvenaarde hoedanigheden — volgens de 
toenmalige begrippen .— voor verschillende meelspijzen, inzonderheid 
voor vele soorten ,potstrou". Het •werd bereid van ,,walde skiepmôlke" 
(gewelde schapenmelk) d.w.z. melk,,die bijna tot kookhitte verwarmd 
is, en die dan de eigenschap heeft ,,dik" te worden. Deze melk werd 
verder vermengd met wat boter en stroop. De aldus bereide ,,lolleman" 
kwam bij de maaltijd in ,,de kûle" (kuil) welke ,.aangelegd" werd 
midden in de grote s'chaal met meelspijs, die voor het gemeenschappelijk 
maal bestemd was. Alle disgenoten „stipten" (doopten) hun spijs in 
diezelfde „kûle". De „familieslchaal" als pendant van de „familieromer"! 
„Hygiène was hier een woord van jonger datum dan „lolleman". 

Maar de grootste betekenis had de schapenmelk in heel vroeger 
jaren, vooral in het gemengd bedrijf, als grondstof voor de bereiding 
van schapenkaas. Toen de boerenboter in de 80er jaren der vorige 
eeuw bij iedere boer, maar vooral bij die van het gemengde bedrijf 
een miserabele tijd doormaakte, betekende de bereiding van schapen-
kaas bij sommigen een aardig „ynstruijinkje" (bijkomend voordeel). 

Na de totstandkoming der zuivelfabrieken kreeg de schapenmelk 
meer betekenis als kalvervoeding. Hieraan kwam behoefte, wanneer 
het rundvee in de weide werd gelaten, dus weer in diezelfde tijd 
ongeveer, als de lammeren gespeend werden. 

Zo mogen de wisselende omstandigheden een betekenende invloed 
hebben uitgeoefend op de producten, welke de schapenhouderij op
leverde, zij hebben geen wijziging kunnen brengen in die „uniforme" 
tijd, waarop de lammeren van hun moeders vervreemd worden en dit 
is vermoedelijk de grootste oorzaak, dat de „lammetsje-met" zich te 
St. Anna Parochie heeft weten te handhaven. 

Wij menen hier ook nog te moeten memoreren, dat naast de groot-
boer en de klein-landgebruiker ook de arbeider — vroeger vrij zeker 
veel meer dan nu — belang bij die lammerenmarkt had. Deze zaak 
zat zo: omdat geld-uitgeven langs directe weg bij de schaarste van 
dat „artikel" voor menig boer vaak bezwaren had, werd langs de 
indirecte weg van „emolumenten" op verschillende wijzen hierin voor
zien. Eén dier emolumenten was, dat een arbeider pro deo een schaap 
bij de boer in de weide had. Dit schaap bracht in het voorjaar wol op, 
maar gewoonlijk zag de arbeider met meer belangstelling uit naar de 
„vrucht", die het in de gedaante van lammeren zou af- of, wil men, 
uitwerpen. 
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Ook de losse arbeider was in het algemeen schapenhouder. Zijn 
beestje moest bij gebrek aan weide, altijd, ook des zomers, in het hok 
verkeren, en leefde daar van wat de wallen en voorakkers der lan
derijen van zijn baas aan minderwaardige grassen en andere planten 
opleverden, en die hij gewoonlijk voor het halen had, wat destijds 
nog als een „gunst" werd beschouwd. De mindere kieskeurigheid, 
welke de geit in vergelijking met het schaap op het punt van zijn 
„kostje" aan de dag legde, is een der redenen, waarom de geit het 
schaap bij de arbeider heeft verdrongen. 

Een ander euvel, waaraan de „hokskiep" ( = hokschapen, schapen, 
die altijd in het hok verkeerden) mank gingen, was hun vatbaarheid 
voor de „pokken", een ziekte, die in onze jeugdjaren vooral de hok
schapen soms op vresielijkej wijze decimeerde; een ziekte, die haar 
eigen dood is gestorven, zonder dat, voor zover wij weten, de weten
schap er aan te pas is gekomen. 

Maar dit als „intermezzo" daargelaten, zien wij hieruit, dat de 
schapenhouderij in deze streken eertijds zeer algemeen beoefend werd; 
hebben we vroeger niet onze „oude meester" eveneens als zodanig 
ontmoet? 

De lammeren, welke uit dat bedrijf voortkwamen, waren gewoonlijk 
bestemd voor „Sint-Annebuorster merk" zoals de „Oudlander" dit 
gewoon is uit te drukken, de Bildtker zegt meer kort en bondig: 
„Stanne-met". 

Menig schaap werd eveneens die dag verhandeld, en het is vaak 
voorgekomen, dat schapen, die van de evengenoemde „pokken" ge
nezen waren (wat zichtbaar was aan de achtergelaten lidtekens, vooral 
aan de kop) aan de markt knap „opgeld" deden. 

Ook het „kleine dorp" deed aan die handel mee, en vele dorpelingen 
kon men zo'n dag met een 9chaap aan het touw (al of niet met lam
meren er bij) de weg naar St. Anna Parochie zien opmarcheren. Op 
de terugreis was niet zelden voor het schaap of (en) de lammeren een 
„bok" in de plaats gekomen. Daarvan zou „Het Hoekje" meer kun
nen vertellen. 

W a t „Het Hoekje" was? 
Hierover in een volgend hoofdstuk nog iets. 
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„ H E T HOEKJE". 

In het vorige hoofdstuk zijn wij in overdrachtelijke zin op 
„Het Hoekje" „hingjen bleaun". Nu, aan dat euvel — als we het als 
zodanig mogen betitelen .— hebben velen van de oudere generatie 
zich meer dan eens schuldig gemaakt, en ook het jongere geslacht is 
er nog niet helemaal vrij van. 

Maar we zouden vertellen wat ,Het Hoekje" was. Welnu: ,,Het 
Hoekje" was , wat het is» al is het dan ook niet meer wat het was. 
Met zo'n koffiedikke opheldering schiet de lezer natuurlijk niet hard op. 
W e zullen het dus wel anders moeten aanleggen. 

Op de kaartj moet men het zoeken daar, waar de „Koudeweg" 
de weg van St. Anna Parochie naar St. Jacobi Parochie kruist. Dat 
is de „theoretische" plaats. In de practijk wordt onder „Het Hoekje ' 
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in wijdere zin echter nog altijd, evenals vroeger, verstaan een gebied 
met misschien een halve K.M. straal om dat theoretische middelpunt. 
In het Z .O. quadrant van die cirkel staat geheel aan de weg een 
herberg van bescheiden afmetingen en zonder bovenzaal; dit is het 
„practische" middelpunt en in engere zin „Het Hoekje". Want ,,op it 
hoekje oan" wil zeggen: in die herberg terecht komen. En dat deden 
vrijwel alle marktgangers uit het kleine dorp en ook de meeste anderen, 
wier thuisreis langs die plaats liep, wanneer ze van „Stanne-met" huis
waarts keerden. Men was op het „Hoekje" wel nog maar nauwelijks 
een kwartier gaans van St. Anna Parochie vandaan, maar de macht 
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der gewoonte had er een traditionele pleisterplaats van gemaakt. En 
het was er gemakkelijk binnenkomen. De deur zo geriefelijk mogelijk 
vlak aan de weg, dus als men de bocht wat kort nam, of als wat daar 
binnen verkocht werd, ook maar enige aantrekkingskracht had, dan 
was men er in vóór men er aan dacht. 

Al weer „hetzelfde liedje" zal misschien menigeen zeggen. Het is 
hier wellicht de geschikte plaats om eventuele verkeerde begrippen 
daaromtrent te voorkomen of wel om scheve voorstellingen recht te 
zetten. 

Van geheelonthouderij was in die tijd nog geen sprake, maar nu moet 
men uit de algemene drinkgewoonten van die dagen niet afleiden, dat 
iedereen een drinkebroer was. Wel lustte ieder ,,syn wiet en droech 
wol op 'e tiid" (vooral ,,it wiet") maar dit vloeide direct voort uit de 
algemeen gangbare begrippen van die tijd. Het dagelijkse slokje was 
geoorloofd, en dat behoefde ook niet bij één te blijven, daarvan zouden 
zelfs de Tweede-Kamer-verslagen uit die tijd kunnen getuigen. W i e 
zo fortuinlijk mocht zijn nog een jaargang van „Uilenspiegel", het hu-
moristisch-satiriek weekblad uit de dagen, te bezitten, zal daarin 
menigmaal een caricatuur van een groot Nederlands staatsman uit die 
tijd aantreffen, met onder ieder arm een romer „dêr 't men mei 
twa eagen yn sjên koe" d.w.z.: van respectabele afmetingen. 

In dit licht beschouwd strekt het o.i. die oudere generatie tot eer, 
dat, ondanks die dagelijkse drinkgewoonten, zovelen zich zelf zijn ge
bleven, mannen, de men nooit „ûnbikwaem" zag. Van deze mannen 
had „Het Hoekje" in onze jeugdjaren een hoog percentage respectabele 
vertegenwoordigers, vooral uit het boerenbedrijf en daarmede aanver
wante vakken. Die heren kwamen, in hun fleur geregeld samen in 
het „practische" middelpunt van „Het Hoekje". Dit was dus in zekere 
zin een pendant van „De theebus" uit het kleine dorp, maar verschilde 
er in menig opzicht hemelsbreed van. De „Hoekjemannen" hadden op 
,Het Hoekje" niet hun dagelijkse, maar wekelijkse samenkomsten. Deze 
werden des Zaterdagsavonds gehouden, en ze waren zo aantrekkelijk, 
dat men de oudste van de bezoekers meer dan eens heeft horen ge
tuigen, dat men op zijn tegenwoordigheid kon rekenen „al most hij" 
der ok hiene krupe". 

In die samenkomsten werden .— conform de hoogste eisen van de 
landbouw — in de eerste plaats het weer en de resultaten van het 
boerenbedrijf besproken, en daarna kreeg de politiek een beurt. Deze 
besprekingen waren geen kletspraatjes aan de bittertafel, maar hadden 
meermalen een merkwaardig resultaat. Zo hebben ze, toen de tijden 
al maar door achteruitgingen, in 1888 zoal niet direct geleid tot — dan 
toch een overwegende invloed uitgeoefend op de totstandkoming van 
een der eerste Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland, die ook weer 
aan „Het Hoekje" haar naam ontleende. Het was een kleine fabriek 
die met een schuldenlast van slechts ƒ 12.000,—' begon en ieder jaar 
ƒ1000,— afloste. Aan het einde der vorige eeuw stond ze dus op 
„schoon papier". En toen doekte ze op, daar ze te klein was om 
voldoende economisch te werken. Ze overleed „zacht en kalm" in 
schuldeloze onschuld. 
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Al heeft deze fabriek zich niet tot een blijvende circumpolairster 
aan de fabriekshemel weten op te werken, en is ze niet meer geweest 
dan een novum met tijdelijke schittering, toch was haar geboorte 
merkwaardig. In de eerste plaats al hierom, dat het coöperatief be
ginsel werd binnengehaald in een kring met niet bijzonder coöperatieve 
aanleg. Iedere Bildtker was toen en is ook thans nog vaak zo'n 
Amerikaan in1 't klein; in hem leven nog steeds voort, als erfelijke 
eigenschappen, de zelfbewustheid en het zelfvertrouwen eigen aan Se 
pioniers, die zich hier van elders vestigden, om het Bildt te bedijken. 
En die eigenschappen hebben gewoonlijk niet de eerste en grootste 
geneigdheid om de coöperatieve weg te bewandelen. Wij voor ons 
geloven dan ook, dat de oprichting van evengenoemde fabriek meer 
uiting is geweest van zelfbewustheid en zelfvertrouwen dan van 
coöperatieve zin. 

Een ander merkwaardig geval is geweest, dat de nieuwe coöpera
tie bij de uitvoering harer plannen alle steun en medewerking genoot 
van een boer uit de naaste omgeving, die een der eerste en voor
naamste Friese pioniers op het gebied der fabriekmatige zuivelbereiding 
was, en zelf in deze nog wel de speculatieve richting volgde. En uniek 
in de geschiedenis der moderne zuivelindustrie is ongetwijfeld geweest, 
dat op „Het Hoekje" de eerste coöperatieve boter uit de coöperatieve 
karnton werd gehaald, door de echtgenote van evengenoemde boer-
pionier-zuivelfabrikant ten aanschouwe van alle onttroonde Hoekje-
boerinnen-boterbereidsters. Of deze allen direct het grote verschil heb
ben opgemerkt tussen de nieuwe coöperatieve fabrieksboter en het oude 
speculatieve boerenproduct vermeldt de historie niet. Misschien waren 
ze wel sprakeloos, maar te dien opzichte is alle twijfel ook nog niet 
uitgesloten. 

Ook de Zaterdagavond-besprekingen op „Het Hoekje" over politiek 
bleven bij zulke voortvarende en energieke mannen, als daar ver
gaderd waren, begrijpelijkerwijs niet zonder resultaat. Dat waren toch 
immers nog'ris mannen van het echte hout om er gemeenteraadsleden 
uit te snijden. Nu moet een bijdehande criticaster deze beeldspraak niet 
verder uitspinnen, en er de gevolgtrekking uit maken, dat men destijds 
de voorkeur aan „houten" gemeenteraadsleden gaf. Dit was toch op 
het Bildt allerminst het geval, al werd ook in een naburige provincie 
bij de verschijning van de stoomdorsmachine, de stropers, die met zijn 
harde kop bij het inelkaar drijven van het stro steeds „ja" knikte, 
het gemeenteraadslid genoemd. Maar dat was dáár! 

De kwaliteitskenmerken dienaangaande waren in de verschillende 
streken blijkbaar nog al ongelijk; zo gaf „onze meester" d.w.z. de 
meester „van het kleine dorp", aan wie wij zo menige geniale ge
dachte danken, deswege de volgende definitie: „wie het tot lid van de 
gemeenteraad of een andere dergelijke gewichtige betrekking wil brengen, 
moet op ieder woord, dat zijn mond uitgaat, en rijksdaalder kunnen 
leggen". 

Öp dat punt is in onze tijd devaluatie wel heel sterk en onbeheerst 
doorgedreven. Maar ook ten opzichte der Stemgerechtigdheid had het 
geld een geheel andere betekenis dan tegenwoordig. Het algemeen 
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kiesrecht lag nog in de wieg te worstelen met de dood, terwijl even
redige vertegenwoordiging niet eens in hersenschim bestond. De census 
gold nog, d.w.z. men moest een zeker bedrag aan belasting betalen 
om stemgerechtigd te zijn. 

Hoe de stemgerechtigde Bildtkers destijds over de Hoekjes-mannen 
dachten, blijkt wel hieruit, dat binnen de kleine geografische cirkel, die 
het Hoekje omsloot, één oud-geméenteraadslid woonde, benevens twee 
in actieve dienst, van welke laatste één nog wel tot wethouder was 
„gepromoveerd". Het is ongetwijfeld, aan deze krachtfiguren te danken 
geweest, dat men in die dagen zo vaak kon horen beweren: „Het 
Hoekje regeert het Bildt". 

Die tijd is allang voorbij. „Het geografisch Hoekje" is niet meer wat 
het was. 

Ook hier dus ontmoeten wij het eeuwige Sic transit... 
Zal „Het Hoekje" voorgoed „het hoekje omgaan" of zal het eenmaal 

weer in vroegere glans schitteren? Wij weten het niet. Het eerste zal 
een noodwendig eeuwigheidssymptoom zijn, maar aan het nog eens 
terugkeren der vroegere grootheid twijfelen zeker de meesten. En toch... 
staat niet binnen de geografische grenzen op slechts korte afstand 
van het „practisch. middelpunt" een hoge ome? We zien hem op het 
plaatje, dat wij heden ten beste geven. En die hoge ome (de grote 
korenmolen) heeft ook andere dagen gekend. Eens werd hij zelfs door 
het vuur met de grond gelijk gemaakt, en toch is hij weer als een 
Phoenix uit zijn as herrezen. 

Dat kan ook! 
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VEEMARKTEN. (Vervolg.) 

III. 

Met een gevoel van weemoed namen we afscheid van „Het Hoekje", 
die nietige, maar niettemin merkwaardige historische plaats aan een der 
vele kruispunten van de wegen, die, waar eens de wateren van het 
Boorndiep in wilde kronkelingen golfden, nu die Mond der Oude Mid-
delzee veelal rechthoekig splitsen. En 't is ons toen gegaan haast, als de 
jonge man, die zijn heimat verlaat en de wijde wereld intrekt: hij moet 
nog eens omkijken naar wat hij achter laat en waaraan zoveel, wat 
hem lief was, blijft verbonden. Eerst zocht zijn vorsend oog nog de 
ouderlijke woning, waar hij ais kind speelde, en die een wereld van 
herinneringen voor hem levendig houdt, dan de bekende plekjes uit de 
naaste omtrek; vervolgens ziet hij, met het vergroten van de afstand, 
de oude dorpstoren tot een nietigheid inkrimpen, en ten slotte gaat het 
hele dorp zich oplossen in vage vormen van onbestemdheid. 

Zo moeten ook wij nog even om het hoekje kijken naar dat bekende, 
dat oude „Hoekje", waarmede we door zovele herinneringen aan een 
ver verleden blijven verbonden, herinneringen, die echter met het im
mer voortschrijden van de rusteloze tijd, zich "hoe langer hoe meer in 
de grauwe nevel van een onbestemd verleden dreigen te zullen gaan 
verliezen. 

En bij da't „omzien" merken we nog verschillende dingen, die we, 
om de beperking, welke wij ons hebben op te leggen, onaangeroerd 
lieten. Toch kunnen we niet nalaten hier nog een paar bijzonderheden 
naar voren te brengen. 

Merkwaardig is toch zeker geweest, dat tot machinist van de in ons 
vorig artikel genoemde coöperatieve zuivelfabriek werd opgeleid, de 
herbergier van „Het Hoekje", die in de sombere crisisdagen van het 
laatst der vorige eeuw de strijd om het bestaan als boer niet had kunnen 
volhouden en zich daarom hier als kastelein was gaan vestigen. Dit 
overgaan van .het boerenbedrijf naar het herbergleven was in die dagen 
geen zeldzaamheid, getuige het algemeen bekende versje uit die tijd: 

Earst boer en dan kastelein, 
En dan mei 't gat op 'e foermanswein. 

Deze laatste degradatie bleef de ex-boer gelukkig bespaard, dank zij 
's mans ongebroken energie, wat een opleiding tot machinist der boter-
fabriek mogelijk maakte, al was dan ook het salaris aan deze nieuwe 
functie verbonden niet bijster schitterend, t.w. ƒ 5.-— per week. Doch 
ƒ 5.— betekende toen meer dan thans of •— en dit is misschien juister 
uitgedrukt — men wist er de koopkracht beter van uit te buiten. 

Een andere merkwaardigheid is ongetwijfeld ook geweest, dat binnen 
de geografische cirkel, die het Hoekje omsluit, de eerste suikerbieten 
voor de fabriek in Friesland werden geteeld, dank zij de ondernemings
geest van een der aldaar gevestigde „krachtfiguren", die van uit 't 
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Hoekje „het Bildt regeerden". De vele bemoeiingen van deze pionier 
op het gebied der suikerbietenteelt in verband met zijn werken op het 
terrein der beetwortelsuikerfabricage hebben ongetwijfeld ook veel bij
gedragen tot de oprichting der suikerfabriek te Vierverlaten, al moest 
daar dan ook het hier in Friesland vooropgezette coöperatieve beginsel 
plaats maken voor het participatiesteîsel. 

En hiermede brengen we van deze plaats nog een laatste groet aan 
dat merkwaardige hoekje van onze aardbol, waar de Hoekje-boeren 
eenmaal hunne wekelijkse samenkomsten hadden, waar de Stanne-met-
gangers jaarlijks geregeld embarqueerden, en waar wij thans nog het 
genoegen hadden voor een wijle met onze gedachten uit een grijzend 
verleden te verpozen. 

Uit het vorenstaande zal de lezer ongetwijfeld onder meer ook ge
bleken zijn, dat onze schaapherdersgaven niet bijster groot zijn, immers 
niet wij hebben het wolvee geleid, maar de schapen hebben ons van de 
ingeslagen weg doen afdwalen. Thans willen we naar het oude, bekende 
pad terugkeren en komen dan weer bij de dorpsveemarkt terecht. 

Ook de andere hiervoor door ons genoemde markten hebben in de 
loop der tijden veranderingen ondergaan op overeenkomstige wijze als 
dit te St. Anna Parochie het geval is geweest, waar de jaarlijkse 
„paarde-, beeste- en wollemarkt" tot enke) een schapen-, of wil men, 
een lammermarkt, is ingekrompen. W a s het bij de instelling van even-
genoemde markt misschien niet de bedoeling om deze met de jaarmarkt 
te combineren of wel te vereenzelvigen, later schijnt daarin verandering 
te zijn gekomen. Hiertoe hebben de van herbergierszij de ingevoerde 
harddraverijen wellicht het hunne bijgedragen. In het eerst werd deze 
harddraverij gehouden op de dag der markt zelve. Dit scheen niet te 
voldoen, want even later werd het geprobeerd op de dag na de markt, 
wat weldra gevolgd werd door het besluit om die wedstrijd des daags 
vóór de markt te houden. Op deze manier is wellicht langzamerhand de 
jaarmarkt aan de veemarkt gekoppeld geworden, wat tot de huidige 
dag nog het geval is. 

Dronrijp en Marssum hebben hunne veemarkten steeds gescheiden 
gehouden van de jaarmarkten, die later in het seizoen vielen. 

Met Stiens en Berlikum was het weer enigszins anders gesteld. De 
herfstmarkten stonden hier als veemarkten op zich zelf, terwijl de voor-
jaarsmarkt in deze dorpen met de jaarmarkt samenviel en op één dag 
afliep. 

Van al deze markten liggen verder alleen de voorjaarsmarkten te 
Stiens en Berlikum binnen onze tijdgrenzen, en deze zijn het dan ook, 
die ons tot een nadere kennismaking uitnodigen. 

De fotograaf kan ons uit de aard der zaak hierbij niet de helpende 
hand bieden en we hebben dan ook een oudere schilder moeten uit
nodigen en gelukkig bereid gevonden om onze droogstoppel-lectuur wat 
„op te kwiekeren". Bijgaande schetstekening is het product van zijn 
kunst in samenwerking met zijn voorstellings- en herinneringsvermogen. 
Van welke veemarkt dit prentje een klein tipje te zien geeft, laten we 
gaarne aan de vindingrijkheid van de lezer over. 

Te Stiens werd de veemarkt gehouden rond het kerkhof, in Berlikum 
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was daarvoor aangewezen „de onderlip" van de „Mond" der Oude 
Middelzee, of met andere woorden, de oude brede zeedijk, die in het 
ver verleden te zorgen had, dat die Mond geen al te grote mond op
zette, als hoedanig hij later alle betekenis had verloren. 

Deze beide markten hebben dit met die te St. Anna Parochie gemeen, 

dat zij in de loop der jaren belangrijke veranderingen hebben ondergaan, 
en aan veelzijdigheid ingeboet. De „paarde- en beestenmarkten" .— de 
benaming, waaronder zij steeds in de oude jaarboeken voorkwamen -— 
zijn langzamerhand overgegaan in- of, wil men, gespecialiseerd tot 
enkel „kouwemerken" (koemarkten), waar alleen rundvee werd aan
gevoerd. 

Zo'n markt was voor het hele dorp en speciaal natuurlijk voor de 
lieve jeugd een evenement. De gelegenheden om zich te vermaken, 
werden toen wel eens wat heel krap toegemeten. De enkele, welke zich 
voordeden, werden dan ook goed benut. Dat begon al een dag van te 
voren. Dan toch werden van gemeentewege de leuningen geplaatst, 
waaraan het vee gebonden zou worden. In Berlikum -— en hiermede 
zullen we ons nu verder alleen bemoeien — gebeurde dit, zoals reeds 
gezegd, langs de oude zeedijk, direct bij het dorp de kant uit naar 
Beetgum. Men plantte daar ter weerszijden van de weg in iedere berm 
een rij leuningen, zodat er een dubbele rij vee kon staan, terwijl de 
rijweg geheel vrij bleef. 

Zó was de toestand in onze jongensjaren en zó is die ook gebleven 
tot de tram de zaak wreed ging storen. Deze toch kreeg de ene berm 
te harer beschikking en hierdoor verloor het marktterrein de helft van 
zijn grootte. Dit euvel was echter nogal over te komen, want de smalste 
en dus minst geschikte berm schoot men er bij in, en aan de weg naar 
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Beetgum was in de lengte nog ruimte in overvloed, maar de markt 
verloor er een deel var. haar bekoorlijkheid en gezelligheid door. Nu 
trekken van deze laatste hoedanigheden handelende boeren en koop
lieden in volle actie zich gemeenlijk niet veel aan; er waren er zelfs 
onder hen, die de tram als een begeerlijke hulp begroetten, om de reeds 
kwijnende markt nieuw leven in te blazen. Het zal later blijken, dat 
deze profeten ,,brea hawn hiene". t 

IV. 

W e hebben in een onzer vorige hoofdstukken al verteld van de handel 
in rundvee tegen de staltijd en gedurende de periode, die de weidegang 
inluidde. In de herfst had men een verplaatsing van vee uit de greidhoek 
naar de bouwstreek, in het voorjaar werden deze beesten grotendeels 
weer afgezet. Wij hebben toen reeds gesproken, dat dit gewoonlijk 
koeien betrof, die óf in het voorjaar kalven moesten ôf vare koeien, 
die, voorzover ze gedurende de staltijd niet gemest werden, het volgende 
jaar voor de vetweiderij bestemd waren. Deze handel had het aanzijn 
gegeven aan de herfst- en voorjaarsmarkten in verschillende plaatsen 
rond de Mond der Oude Middelzee. W a a r evenwel het vee, dat in de 
herfst werd aangekocht, in hoofdzaak uit de greidhoek moest komen 
en voor een klein deel van de zandgrond kwam, dus niet uit de naaste 
omtrek van zo'n dorpsmarktplaats, ligt het voor de hand, dat die herfst-
markten het minst te betekenen hadden. Voegen we hier nog bij, dat 
de greidboeren hun overtollige vee in de herfst gewoonlijk geleidelijk 
afzetten en niet alle tegelijk, terwijl de bouwboeren en gardeniers ook 
geenszins op dezelfde dag hunne inkopen wensten te doen, dan is het 
begrijpelijk, dat die dorpsherfstmarkten nooit veel te betekenen konden 
hebben en al spoedig moesten opdoeken ten bate van de Leeuwarder 
markt, die wekelijks werd gehouden. 

Heel anders was het gesteld met de voorjaarsveemarkten, in de dor
pen. De plaatsen, waar die gehouden werden, waren alle centra van 
overtollig vee. En waar alle te verkopen dieren, die ter markt gingen, 
dit — bij de gebrekkige verkeers- en vervoersgelegenheden van die 
tijd — lopende moesten doen, was zo'n marktplaats in de onmiddellijke 
nabijheid destijds weinig minder dan een besliste noodzakelijkheid. 
Verder was er natuurlijk alle aandacht aan geschonken, dat zo'n markt
dag in de meest geschikte tijd werd gehouden, en dit was in dezen 
tegen de weidegang, zodat het verhandelde vee bij de nieuwe eigenaar 
niet weer, of slechts kort, gestald behoefde te worden. 

En nu willen we eens zien, wat er, vóór dat zo'n dorpsmarkt ge
houden werd, gebeurde. Soms reeds weken van te voren zag men af 
en toe de blauwgekielde kooplieden de boer opgaan, om koeien te kopen, 
die dan — we zullen ons nu alleen maar bij Berlikum bepalen — 
„Berltsummerk" geleverd moesten worden. Het werd in deze gevallen 
een termijnhandel, zou men kunnen zeggen, of, om bij het eigen spraak
gebruik te blijven, een „foarút-negoasje", die in zekere zin de beide 
begrippen „handel" en „speculatie" omvatte. 

Hiervan waren echter verscheidene boeren van het gemengd bedrijf 
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.— de meesten misschien wel — niet gediend. Het „merkgong, jild yn 
'e pong" zat hun met de landbouwproducten te veel in het hoofd, dan 
om ten opzichte van dç veehandel een andere weg te volgen, met al de 
narigheden daaraan bij een teruglopende markt verbonden. 

Maar ook de kooplieden waagden zich niet bij iedere boer aan zo'n 
voorkoop, want wat was bij ehjkelen het geval: als een koe verkocht 
was „wie it moalbakje stikken"", net als vroeger: „as 't útwurk dien 
wie" bij sommige mindergegoeden „de bûterpanne", d.w.z. „foarby". 

Dit waren gelukkig uitzonderingen, maar ze waren er toch, doch bij 
de anderen •— de deugdzamen zullen we maar zeggen •— kochten de 
meeste kooplieden graag vooruit, en wel hierom: Waar goed gevoederd 
werd — en dat moest om tot de hoogste prijs te komen .— daar kwamen, 
bij geregeld doorvoeren, de koeien „maeitiids op jin ta", d.w.z. ze 
groeiden in de laatste periode terdege, veel sneller dan in de eerste. 

Wie er in die tijd als handelsman de boer opging, was m,aar zelden 
een koopman van professie. Vrijwel allen hadden een nevenbetrekking, 
of het kan ook wel zijn, dat voor de meesten het koopmanschap als zo
danig moest worden aangemerkt. Verscheidene waren meteen greid-
boer, wiens thuis-zijn niet altijd een vereiste scheen te zijn. En enige 
bijverdienste was nooit onwelkom. Van een bouwboer gold steeds, ook in 
minder florissante tijden, dat die nu en dan „in kwartsje tusken de 
sinten foun". 

Voor de gewone greidboer -was zulks niet weggelegd; bij deze was 
alles steeds precies afgepast en schoot er nooit een extraatje over. En 
nu lijkt het ons zeer waarschijnlijk, dat de greidboer-koopman van toen 
door middel van zijn handel, dat „bouboerskwartsje" ook trachtte te 
vinden. Of dit allen gelukte? W e weten het niet. Enige twijfel is mis
schien gerechtvaardigd door de vaak geuite bewering, dat wanneer zo 
iemand van zijn koopmanschap „syn stok en in goed gewisse" over
hield, hij zich niet onverdienstelijk had gehouden. 

W a s eindelijk de marktdag daar, dan werden, nadat de morgen-
voedering was afgelopen, de af te leveren beesten nog even „sturt-
wosken", en met een extra veeg van roskam en borstel de laatste hand 
aan het toilet gelegd. Daarna volgde de moffentoer van „it ôflieden" 
(het van stal leiden) — geen kinderspel bij de ouderwetse stallen •— 
en dan ving voor de beesten opnieuw een reis aan naar het onbekende. 

De vare koeien waren dan uitgemolken, tenzij iemand zo'n dier met 
een volle uier, waarin dan soms de melk van een paar dagen zat, naar 
de markt liet gaan om, bij een betere prijs voor melke- dan voor vare 
koeien, zo'n beestje voor „iermelk" door te laten gaan. W o u dit niet 
naar de zin lukken, dan kon hij het dier nog wel even laten uitmelken, 
dan was het immers weer een vare koe. Nu was voor iemand, die zich 
het „niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos" tot een lijfspreuk 
had gemaakt, het begrip „ier" ( = vroeg) wel zodanig te rekken, dat 
zijn rechtvaardigheid daarmede niet in het gedrang kwam. 

Kalve koeien werden uit de aard der zaak aangevoerd zo ze waren, 
maar de „nijmelke" (pas afgekalfde koeien) moesten „op it jaer stean", 
d.w.z. er moest zoveel melk in de uier, als er, niet redelijkerwijs, maar 
mogelijkerwijs in kon. Voor dit doel werden deze beesten soms de 
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middag vóór de marktdag, voor het laatst gemolken. De uiers waren 
dan vaak zo gespannen, dat de beesten kwalijk konden lopen. Kwelling 
was hier een veel te zacht woord, mishandeling kwam er nader bij. 

En toch kon op die manier zo'n „nijmelke", zo'n pas afgekalfde koe 
er op marktdag, volgens kenners oordeel, „fleanend foar stean", vooral 
wanneer zo'n beest ook nog „bloei op it jaer hie", dit is de gewenste 
rose-kleur, die melkrijke koeien kort na het kalven aan de achterzijde 
van de uier kunnen vertonen. Bestond deze „bloei" van nature niet, dan 
kon de kunst of het vernuft of hoe men zulks anders in meer passende, 
doch misschien minder vleiende woorden gelieft te qualificeren, de ge
wiekste koopman, die zijn eigen belang niet verwaarloosde, te hulp 
komen en dan werd de uier ter plaatse .— naar de boze wereld be
weerde — met brandnetels ingewreven. 

W e zullen geen meerdere staaltjes deswege ophalen. 
's Lands wijs, 's lands eer! 
Toch merken wij er uit, dat wat het verleden ons nog toefluistert, 

ook niet in alles is „ingelgereaunt" (engelengefluister). 
Over de handel zelve zullen we niet veel vertellen, die heeft minder 

gedaanteverwisselingen ondergaan dan het overige gedeelte van de 
markt. Hij ging met loven en bieden en „hantsjebakken" gepaard, en 
"wanneer de handel op iets begon te gelijken, dan „ris efkes oanstekke". 
De handel vlotte immers beter onder het genot van... „het bekende 
recept", zal een handig lezer misschien voltooien. Voor de meeste ge
vallen heeft zo iemand gelijk, maar in een paar zeilen tenten, te dezer 
gelegenheid aan het marktterrein op primitieve wijze in elkaar geflanst, 
gebeurde zulks ook wel onder het gebruik van een kop koffie. W i e 
thans Leeuwarden bezoekt en op marktdag de grote hotels aan de 
Lange Marktstraat doorwandelt, zal zeker eerder tot de conclusie komen, 
dat de toestanden op genoemd punt niet bijster veel zijn veranderd, dan 
dat Schiedam op 't slot zit. 

W a s de koop eindelijk gesloten dan volgde nog het „speten" en 
werden hier geen zo grote gebreken inzake „knopen", „stringen", 
„struijen", enz. enz. .— te veel om op te noemen .— geconstateerd, dat 
dit „ôfspeten" tengevolge had, dan stond er al een melker of melkster 
gereed om te vragen, of het beest ook uitgemolken moest worden, wat 
voor de dieren met de strak gespannen uiers meer dan nodig was. Dat 
betekende een extraatje voor zo'n persoon. Nu was het corps van deze 
kunstenaars en kunstenaressen uit de aard der zaak niet bijster groot 
in Berlikum, het land van vroege aardappelen en Berltsumerspek (uien), 
terwijl de kunstzinnigheid ook niet altijd van het bovenste plankje was. 

Toch liep het gewoonlijk nogal vlot van stapel; de gespannen uiers 
lieten gemakkelijk „tafalle", geheel uitmelken was gewoonlijk onnodig, 
bedorven werden de uiers met één keer verkeerd melken niet, dat „nijer-
wetske getsjoen mei watten" was nog onbekend, terwijl men de „tjems" 
(melkzeef) veelal had vergeten. Maar wat hinderde dit laatste? De 
melk was immers vers gemolken in de frisse buitenlucht en ging direct 
van producent naar consument: bakkers en burgerij! 

W a t wilde men meer? Practica est multiplex, d.w.z. de een doet zus 
en de ander zo, maar hier werd in practijk gebracht de meest practische 
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practica, zich afspiegelende in de gulden spreuk van die dagen: gjin 
kalde drokte! 

V . 

In haar goede tijd kon de veemarkt te Berlikum bogen op een aan
voer van verscheidene honderden stuks rundvee. Het juiste getal 
naderde soms zeer dicht de 1000, al heeft het dit cijfer dan ook nimmer 
of misschien hoogstens een enkele maal overschreden. 

Wij willen thans de oorzaken eens nagaan, welke tot een gestadige 
achteruitgang hebben geleid en die met een geheel opdoeken eindigden. 
De aanvoer van melke- en kalvekoeien was te Berlikum verreweg de 
belangrijkste. De schaduwzijden, aan deze dorpsveemafkt verbonden, 
waren van verschillende aard. W e willen hier een paar noemen. 

In de eerste plaats kwam alles op ,,in stuit", d.w.z. tegelijk. Later, 
toen de vrijhandelsgedachte veld won (wij denken hierbij nog niet aan 
de nieuwste „cultuur" met haar invoerverboden, contingenteringen, enz.) 
zou die grotere aanvoer in eens geen invloed op de handel hebben 
gehad, maar vroeger wel degelijk. 

Tweedens viel de markt in de tijd tegen de weidegang. En in die 
tijd kon het, en kan het nog, met een schrokken noorden- of oosten
wind ongemeen „tsjinwierje" wat de grasgroei betreft. Dit werd vroe
ger, toen men nog van geen kunstmest afwist en de naam „bouboers-
greiden" al in een zeer slechte reuk stond, veel erger gevoeld dan m later 
tijd. Dan werd het weer „koopman mee" en was soms degene, die de 
meeste invloed op de markt uitoefende. 

Wanneer deze twee ongunstige factoren: grote veeaanvoer en on
gunstig weer samenwerkten, wat maar al te vaak het geval was, dan 
kon zulks een geweldig deprimerende invloed op de markt tengevolge 
hebben. Dit gold niet alleen voor de dorpsveemarkten, maar evenzeer 
voor die te Leeuwarden. Het gevolg hiervan was, dat de aanvoer van 
melk- en kalfvee aan de Leeuwarder markt, die wekelijks werd gehou
den, zich in het voorjaar langzamerhand begon te vervroegen, met geen 
ander doel dan om betere prijzen voor zijn waar te maken. 

Wij zien hier hetzelfde verschijnsel als in de bouw met de groente
teelt. Deze begon op de „koude grond". De sterke uitbreiding met te 
grote aanvoer en lage prijzen leidde tot cultuur onder glas, waardoor 
de vruchten vroeger klaar zijn, en .— dank zij de geringere concurrentie 
•— de prijzen beter. Een nieuwe overvoering der markt had kassenbouw 
met verwarming tengevolge. Zo zocht men zich vroeger, wij zijn geneigd 
te zeggen: langs natuurlijke weg, aan te passen aan de zich wijzigende 
omstandigheden. 

De betere veeprijzen, die in doorsnede aan de Leeuwarder veemarkt 
in het vroege voorjaar te maken waren, lokten natuurlijk ook degenen 
aan, die in Frieslands noordwesthoek vee hadden te missen. W a s Ber
likum voor hen met het vee gemakkelijker te bereiken, ze konden Leeu
warden ook vinden. En waar alles te dezer zake in hoogste instantie 
om de duiten gaat, daar was er geen profetische blik voor nodig, om te 
voorspellen in welke richting het pleit zou worden beslist. Deze beslis
sing werd nog verhaast door de uitbreiding van de handel. Bleef oor-
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spronkelijk het vee meest binnenlands —• de jongere koeien naar Holland 
en de oudere naar Brabant .— met de verbreiding der vrijhandelsbegrip 
pen in die dagen, werd ook het gebied der afzetmogelijkheden aanmer
kelijk verruimd. Daardoor kreeg de Leeuwarder markt hoe langer hoe 
meer bezoek èn van vee, door het vergroten van de veestapel, èn van 
kooplieden, door de betere afzetmogelijkheden. Te Leeuwarden kwam 
van alles, en kon men van alles kwijt, en hoe langer hoe meer werden 
de dorpsveemarkten „oneconomische tussenschakels". Eén omstandig
heid heeft haar levensduur nog enige jaren gerekt. Deze was gelegen in 
het bezwaar, dat het vervoer van het vee —• speciaal van de melke- en 
kalve-dieren — naar Leeuwarden met zich mee bracht. De weg er 
heen was voor deze dieren vaak te lang, en er behoorde „training" toe 
om een beest behoorlijk aan de markt te krijgen. De dieren, die ,,it 
hurdst út ein setten" konden gewoonlijk het moeilijkste ,,it ein fine". 
Uren moesten er soms over de laatste kilometer gedaan worden. 

Inmiddels hadden zich te Leeuwarden grote dingen afgespeeld. Een 
melkkoetje was toen onze provinciale hoofdstad al evenmin onwelkom 
als tegenwoordig. Het oude beestje, dat de stad had, was „ôfmolken", 
zodat het niet meer opbracht, wat het opbrengen moest. Dat gaat zo 
„as it jierren oanien trochmolken wurdt". Dit Leeuwarder melkkoetje 
graasde op de plaats, welke thans nog door de ouderen wordt aange
duid met de naam „Alde Koumerk" en die thans een deel uitmaakt van 
het „Ruiterskwartier". 

Maar laten wij deze kreupele beeldspraak vaarwel zeggen en tot de 
werkelijkheid terugkeren. Die „Alde Koumerk" (Oude Veemarkt) dan, 
voldeed hoe langer hoe minder aan de zich snel uitbreidende behoeften. 
Zo werd dan naar een andere plaats omgezien, en deze werd gevonden 
in wat de ouderen nu nog steeds de „Nije Fémerk" (Nieuwe Veemarkt) 
noemen. Toen die plannen tot uitvoering kwamen, stond de critiek 
natuurlijk ook dadelijk klaar. Dat kon in haar ogen niets worden: veel 
te ver buiten de stad (zo was het toen) en veel te groot. W a t we te 
zien hebben gekregen, heeft bewezen dat de opzetters van het nieuwe 
plan beter kijk op de dingen hadden, dan die critici van de koude grond. 
Dit nieuwe Leeuwarder melkkoetje — pardon, we zouden niet meer 
„beeldsprakig" zijn — de Nieuwe Leeuwarder Veemarkt dan is een 
treffend bewijs, dat een leven in symbiose tussen stad en platteland zeer 
goed mogelijk is, en laat dit voor ons de lering inhouden, dat parisite-
ring van de een op de ander, in welk vorm ook, uitgesloten kan en 
moet zijn. 

Met die Nieuwe Leeuwarder Veemarkt werd tevens behoefte gevoeld 
niet alleen aan grote logementen, die er in snel tempo de Lange Markt
straat hebben gevormd .—• dit was immers vanzelfsprekend -—• maar 
ook aan grote stallen. 

Deze lieten evenmin op zich wachten. Ze werden gebouwd bij ver
schillende van de grote herbergen. En niet te vergeten de „féstâllen" 
tussen spoorstation en veemarkt, welke ook het jongere geslacht nog 
heeft gekend. Met al die stallen was de veehandel te Leeuwarden 
bijzonder gebaat. De koeien, die anders des Vrijdagsmorgens voor dag 
en voor dauw de reis naar Leeuwarden moesten aanvaarden en daar 
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dan veelal aankwamen in een toestand, die de beesten er alles behalve 
„fleanend" voor deed staan, konden nu des Donderdagsmiddags de reis 
op haar gemak doen. Ze bleven dan de nacht over in de stallen, wer
den daar goed verzorgd en waren de andere morgen weer fris, zodat 
het „logies en ontbijt" van de dieren gemakkelijk uit een hogere prijs 
konden worden betaald. 

Gelegenheid maakt genegenheid, en zo ging het ook hiermede alweer. 
De handelaren buiten de provincie en ook de buitenlanders, die zich 
langzamerhand meer vertoonden, trokken reeds des Donderdags op 
Leeuwarden los, en als goede vaklieden bezochten ze reeds de eigen 
avond de stallen waarin het vee was aangevoerd. Dit heeft er een tijd
lang toe geleid, dat de handel van de Donderdagavond in de stallen 
meer te betekenen had dan de Vrijdagsnegotie op de markt, vooral in 
de betere soorten. 

Voor de handel leidde deze weg bergopwaarts en men had weldra 
de nieuwe toestand lief gekregen. Doch ook hier zou blijken: „niet steeds 
is de liefde bestendig van duur". Al wist men van het woord „efficiency" 
nog niet af, toch voelde men dat het nuttigheidseffect nog hoger kon 
worden opgevoerd. Immers als de koeien des Vrijdagsmorgehs op ge
makkelijke wijze naar Leeuwarden konden worden gebracht, waren de 
„logeerkosten" uit te sparen. En hieraan heeft het moderne verkeer 
dapper mee geholpen, met in den beginne in de voorste gelederen 
de tram.Ja, ja, deze heeft in de leerschool van het leven niet altijd op het 
bokkebankje gezeten. 

Maar met de nieuwe richting, die toen werd ingeslagen, kwam weer 
een andere klasse van mensen in het gedrang, t.w.: „de kouwedriuwer$", 
die wel niet zo menigvuldig voorkwamen, maar er toch een bepaalde, 
een eigen stand op nahielden. Het schijnt nu eenmaal een noodzakelijk 
kwaad te zijn in onze onvolmaakte wereld, dat er met iedere vooruit
gang, met iedere schrede op de weg naar volmaking slachtoffers moeten 
komen, of kunnen komen als ze van geen aanpassen weten. Maar het 
aanpassingsvermogen van de koedrijvers was up to date. Zij gooiden 
het op een accoordje met de tram en gingen met deze in symbiose leven. 
Zij vervoerden het vee voor koopman en boer per tram, gingen zelf 
als geleiders in de tram mee, zorgden voor het brengen op de markt, 
leverden de „melk" die de stad Leeuwarden van de koetjes begeerde, 
in de vorm van „merkjild" ter plaatse, waar zulks behoorde, en reken
den dan later weer met boer en koopman af. 

Doch nu kwamen er weer nieuwe slachtoffers, waaronder er waren, 
die elk aanpassingsvermogen ten enenmale misten. W e noemen in dit 
verband o.a. de grote stallen bij de markt te Leeuwarden en de 
Berlikumer Veemarkt. Deze laatste is, na jarenlang zich in een kwijnend 
bestaan te hebben voortgesleept, eindelijk de ""eeuwige rust ingegaan. 
Wel hebben enkele Berlikumer dierenvrienden misschien gedroomd, dat 
er een opvolger zou komen in de gedaante van een districtsveekeuring. 
Immers deze laatste heeft naast haar voorgangster, toen deze bedenke
lijke aftakelingsverschijnselen begon te vertonen, op dezelfde stee een 
plaatsje in de zon gezocht. Doch ook deze heeft het op de duur niet 
kunnen vinden en is vertrokken naar misschien mildere oorden. 
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Zo is dan van dat alles niets overgebleven dan alleen de. dode houten 
leuningen en ook deze hebben vrij zeker haar Westerveld gevonden. 

Alles verdwenen in de peilloze diepte vaö het verleden. 
Verdwenen voor altijd! 

VI. 

Nu hebben we in verschillende voorgaande hoofdstukken al heel wat 
verteld van de veehande1 in verband met de oude dorpsveemarkten, 
maar we zijn nog niet gekomen tot het allervoornaamste, d.w.z. „de 
siel fan de negoasje". Wij moeten hierbij niet uit het oog verliezen, dat 
de fokkerij in het algemeen — en die op de gemengde bedrijven wel in 
het bijzonder — op een ander standpunt stond dan later het geval 
werd. In verband hiermede werd ook aan die „siel fan de negoasje" een 
andere rol toegewezen. 

Naar aanleiding hiervan menen we ook iets te moeten vertellen 
van het Stamboekwezen in die tijd. In het laatst van 1874 werd het 
Nederlandsche Rundveestamboek opgericht, dat in elke provincie een af
deling kreeg, dus ook hier in Friesland. Maar de Friezen — eigenzinnig 
als altijd, zal men misschien in een andere provincie zeggen — gingen 
een eigen stamboek oprichten in 1879. In weerwil van deze dubbele 
gelegenheid gingen de inschrijvingen overal niet vlot. 

Hierin kwam verandering toen omstreeks 1880 het buitenland, spe
ciaal Amerika, naar hier kwam om best fokvee te kopen. Dat stelde 
echter de eis, dat het te kopen vee hier in een der stamboeken was in
geschreven. Deze inschrijving opende dus voor de fokker de mogelijk
heid om 'ris een beestje voor een dikke prijs naar het buitenland af te 
leveren. Hier kwam dus „de siel fan de negoasje" zelf voor het front 
en de magische kracht, die er uitging van een zijn-werk-dadelijk-in-
rijksdaalders-omzetten, stak blijkbaar hoog uit boven alle vertogen, om 
langs de weg van een Stamboek puik vee te fokken. Immers de in
schrijvingen volgden nu snel. ... 

Men moet zich hierover niet verwonderen. De gedachte aan duur 
vee te verkopen zat er van ouds in vastgeroest; wij menen van overal 
in de lande, en zeker niet in het minst in het gemengde bedrijf. Als 
een koe volgens een geijkte uitdrukking uit die dagen „de pong om 'e 
hals hie", d.w.z. als zij de hoogste waarde bezat, werd ze als regel ver
kocht, zonder dat daarbij gedacht werd aan de gevolgen, welke dat 
voor de eigen veestapel zou hebben. Sterker: het gold als hoogste 
fokkerswijsheid aldus te handelen. Geldmaken was immers het doel 
der fokkerij en zo goed als er één beste koe uit het bedrijf was voort
gekomen, kan men weer een kweken. 

In de crisisjaren der vorige eeuw werd die verkoperij van het beste 
vee vaak zelfs een gebiedende noodzakelijkheid. W a t er, toen de fa
briekmatige zuivelindustrie nog niet ter hand was genomen, in het ge
mengde bedrijf met zijn primitieve werkwijze van de melk terecht kwam, 
was dan vaak zo miniem, dat het ons heus niet behoeft te verwonderen, 
dat ieder, die eerlijk en stipt zijn verplichtingen na wenste te komen, 
zijn beste vee vaak ging verkopen. 

Zo zien we hoezeer het geld niet alleen „de siel fan de negoasje" was, 
maar evenzeer de fokkerij beheerste. 
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En nu willen we dat gewichtig „instrument" in haar oude vorm eens 
wat nader bekijken. In onze jongensjaren was reeds het meeste van die 
oude toestand veranderd en verschilden onze muntstukken niet veel van 
die, welke thans nog gangbaar zijn. Als veranderingen zouden we o.a. 
de volgende willen noemen: Wij hadden b.v. nog de zilveren „tsien-
stûrstikken" (halve guldens die nu, na jarenlange absentie, weer te 
voorschijn zijn gekomen) en de zilveren „stuorkes" (stuivers) terwijl de 
nikkelen stuivers en de bronzen halve stuivers niet bestonden. De cen
ten en de halvecenten waren van koper en veel groter, dan de bronzen 
van thans. Daarnaast had men vaak in omloop een massa Belgische 
centen, die algemeen met de naam „Brabander" werden aangeduid. Dit 
waren 2-centimestukken met dus een iets geringere waarde dan onze 
centen, en ze kwamen eigenlijk als smokkelwaar over de grenzen. Ze 
werden echter gereed geaccepteerd tot hier van hogerhand een stokje 
voor werd gestoken. 

Maar bovendien kende men nog verschillende oude muntwaarden, 
die de gedachte aan vroegere muntstukken levendig hielden, en van 
welke benamingen men nu nog, vooral bij de ouderen onder ons, soms 
verschillende kan horen. Wij willen hierbij nader stilstaan en beginnen 
met een oud versje: 

Twa duiten is in oartsen, 
Twa oartsens ''s in botsen, 
Twa botsens is in stûr, 
Dy 't dat net wit, dy wint net oer. 

Dit begint al met „duiten" een woord dat helemaal geen bepaalde 
waarde meer aangeeft, doch wel degelijk een algemene betekenis heeft 
overgehouden. W a t wordt er thans nog al niet gedaan ter wille van 
,,de duiten"? En wat kennen we nog verschillende woorden en uit
drukkingen, waarbij de duiten te pas komen, als b.v. ,,wol duiten ha", 
„fûl op 'e duit wêze", „in duit mei yn 't ponkje dwaen", „duitsjeliep", 
„duitsjedief", enz. In ,,duites-tou", vmden we nog het touw terug, dat 
vroeger één duit de vadem kostte. 

De duit is reeds in 1816 als munt afgeschaft en door cent en halve 
cent vervangen. En toch zal zijn naam ongetwijfeld nog vele geslachten 
overleven. 

Minder taai van constitutie lijkt ons het „oartsen". Deze is in alle 
opzichten aan het verslijten. Wij vinden het woord nog terug in: „hy 
hat syn oartsen forsnobbe" en „in oartsens boadskip". 

Anders is het weer met het „botsen" (halve stuiver). Daarmede 
rekent men nog, dank zij het „botsenstik" (halve-stuiverstuk) en dat 
nog wel voor een lang leven zal zorg dragen. 

Ook de stuiver — al is het dan ook nog ander materiaal en in gewij
zigde vorm •— mag zich nog steeds in een blakende welstand verheugen. 

'Gaan we hogerop met het kleingeld dan had men vroeger naast het 
„feifje" (kwartje) van nu o.a. de „sechsteheal" (zesdehalf = 2 7 ^ et.) 
de „skelling" (schelling = 30 et.) het „pytsje" ( = 3 2 ^ et.). 

Bij het grootgeld komen we eerst bij de gulden. Hiervan zou al heel 
veel te vertellen zijn sedert de eerste florijn (deze naam leeft nog in de 
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ƒ als teken voor onze gulden voort) in 1252 te Florence werd geslagen. 
Wij blijven echter nader in de buurt en vinden dan nog de namen: 
goudgulden ( = ƒ1,40), daalder ( = ƒ1.50), kroon (=. ƒ2 .—), de zil
veren dukaat ( = ƒ 2.50), de gouden dukaat ( = ƒ 5.— ), de zilveren 
rijder of dukaton ( = ƒ 3.15) en de gouden rijder ( = ƒ 14.— ). „Stok-
mantsje" was een andere naam voor gulden; de maagd met de lans, 
die er op stond afgebeeld, werd voor een man met een stok aangezien. 

Van al die „oudgedienden" zou heel wat te vertellen zijn. Wij moeten 
ons echter beperken, maar willen toch in herinnering brengen, dat het 
kleingeld het soms hard had te verduren. Daar werden nog al eens 
stukjes afgesneden of afgeknipt, zodat ze er soms hoekig in plaats van 
rond uitzagen. Waarom zulks gebeurde, laat zich gemakkelijk begrijpen. 

„Mocht dat?" vraagt misschien iemand. 
Wij vertellen alleen wat plaats vond, en... niemand zette zijn naam 

er bij. Aan het grootgeld was zo goed als geen beginnen aan, maar 
ook dat had wel eens wat te verduren, in die zin, dat bij een nieuwe 
aanmunting vermindering van gewicht of gehalte werd toegepast. 

Als men ons nu weer mocht vragen: „mocht dat?" dan zou ons 
antwoord luiden: ,,it skeelt in bult hwa 't docht". — 

Geld schijnt wel enige gelijkenis met de aardappel te hebben, door 
aan allerhande degeneratieziekten te lijden. 

Van al de zoeven genoemde grove munten zijn nog altijd de namen 
van enkele, vooral bij de oudere, gangbaar gebleven. Zo hoort men 
nog wel van daalder, kroon en dukaat (met deze laatste wordt dan 
bedoeld de gouden dukaat vatf ƒ 5.-—). 

De veehandel heeft echter nog lang vastgehouden aan enkele andere 
namen, die daarbuiten reeds zo goed als onbekend waren. Zo is vooral 
in de kleinveehandel de naam „rider" (rijder van ƒ 14.— ) lang in zwang 
gebleven. 

Een ander woord, dat lang in de handel heeft voortgeleefd was het 
„werp". Hoe men aan deze benaming kwam? Aldus: Toen papiergeld 
nog niet of minder in zwang was, betaalde men meest met zilvergeld, 
dat men in zakken bij zich had. In één zak kwamen muntstukken van 
dezelfde soort, en zou zo'n zak wezenlijk een zak zijn, dan moest er 
een bepaald aantal in zijn. Zo was een zak guldens, naar de over
levering ons steeds vertelde 500, maar elders vinden we aangetekend 
van 600 stuks. — 

Rijksdaalders ging bij de 200, schellingen en zesdehalven telden 
ieder 1000 in een zak. En nu is het deze laatste muntsoort, welke de 
aanleiding tot de uitdrukking „werp" heeft gegeven. 

Bij de betaling deed de schuldenaar een greep in zijn zak met zesde
halven, en schoot die tussen duim en vinger bij viertallen tegelijk in 
rijtjes, van vier dus, over de! tafel. Dit ging verbazend vlug: door 
oefening wordt de kunst verkregen. Zo'n rijtje, zo'n worp van vier 
zesdehaîven werd een „werp" genoemd, en de waarde er van was 
dus 4 X 275 et. = ƒ 1.10. 

Nu heeft de veehandel daarnaast ook nog andere gewoonten ge
kend. W i e vroeger (misschien is 't nu hier en daar nog zo) in een 
boereboelgoed kwam, kon bij de eerste oproeping, als een koe verkocht 
zou worden, bet volgende te horen krijgen: 
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Wie mynt die met ƒ 220—210—200. — Dan volgde: „100 staat" 
en werd verder doorgegaan met 90—80—70 enz. tot ƒ 100,— bereikt 
was (als er natuurlijk niet eerder een „mijn-roeper" tussenbeide kwam). 
Met dat „100 staat" werd dus bedoeld, dat men die steeds bij de 
volgende sommen moest tellen. Deze werden dus niet 90 maar 190, 
niet 80 maar 180 enz. 

Op de markt werden soms uitdrukkingen in overeenkomstige geest 
gebezigd, en deze konden voor niet-ter-zake-kundigen tot vreemde 
dingen aanleiding geven. Zo is het gebeurd maar nee, dat be
waren we voor een volgend hoofdstuk. 

VIL 

W e hebben het in het voorgaande hoofdstuk gehad over oude munt
waarden en vroegere handelsusance's. Wij spraken over wat het „100 
staat" van de omroeper bij veeboelgoeden betekende en vertelden verder 
nog, dat het „werp" een waarde had van 4 X ƒ0.275 of ƒ 1.10. Deze 
naam „werp" wist zich in de handel hardnekkig te handhaven, lang 
nadat de „zesdehalven" van het toneel verdwenen waren. 

En nu willen wij in verband daarmede enkele bijzonderheden uit de 
handelspraktijken van die dagen naar voren brengen. 

Een eenvoudig keuterboertje, die in de opgaande zeventiger jaren 
der vorige eeuw goede zaken had gemaakt en groter boer zou worden, 
loopt met vorsend oog achter de koeien langs, die ter markt staan. Een 
koopman ziet hem met koopmansogen aankomen en nu ontspint zich 
het volgende gesprek: 

„Ha 'k hjir gjin geskikte bisten stean, boer?" 
„Ja, dat liket net sa min." 
„Soe der net hwat foar Jo by wêze?" 
Het boertje ziet het rijtje over en vervolgt dan, terwijl hij een koe 

aanwijst: 
„Hwat freegje Jo dêrfoar?" 
„50 werp." 
W a t wilde dat zeggen? Dit: De eerste ƒ 100,— werd, evenals in 

boelgoeden gebeurde, niet genoemd. 50 werp was 50 X ƒ1.10 = 
ƒ 55.'— en hierbij de ƒ 100.—•, die verzwegen werd, dus de vraagprijs 
was ƒ 155.—. 

Het boertje, die blijkbaar niets van dit handelsspraakgebruik afwist 
en „syn minnichheit (onwetendheid) net to kennen jaen woe", vervolgt: 

„Hjir, ik bied Jo ƒ 155.-—", dus hetzelfde bedrag als de koopman 
vroeg. De koopman had dus niet mis gezien, toen hij deze „handels
tactiek" op het boertje toepaste, en zonder blikken of blozen (een 
marktkoopman is dadelijk niet „fan 't sintrum") hervat hij: 

„Jo hâlde Jo best, dat moat ik earlik sizze, mar it is my dochs to min. 
As Jo noch in tsientsje biede dan krije Jo gelok." 

Deze tweede „zet" gelukt echter niet. Het boertje hield voet bij stuk 
en antwoordde: „ik bied ien kear en net wer". 

Het spreekt vanzelf, dat „weer bieden" ook niet nodig was om de 
koop door te doen gaan, en wie aan het langste eind trok behoeven 
we evenmin te vertellen. 
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Niet alle boertjes waren in die tijd zo „onhandig", er waren er ge
noeg ,,dy 't wol fortroud wiene om los to rinnen". Zie hier een voor
beeld: De koopman vangt weer aan met het traditionele: „Ha 'k hjir 
net hwat foar Jo, boer? It is hwat goeds; bisjoch him mar ris, Hy past 
Jo alhiel, soe 'k sizze." 

De boer: „Passé wol, mar ik ha de forkearde broek oan (d.w.z. „hij 
had geen geld bij zich"). 

De koopman: „Nou, dat hindert net, ik wol him wol to goede hâlde, 
ik fortrou Jo wol." 

Na dit aanbod en weinig „hantsjebakken" wordt de koop gesloten 
en het boertje geleidt het beestje zelf huiswaarts. 

Enkele weken later komt het boertje weer ter markt en ontmoet de 
koopman. Deze begint: „Kom, wiene Jo der wer en soene Jo my bitelje?" 

„Ikke Jo bitelje? Hwatte?" 
„Hwatte? Freegje noch hwatte? Wol , de kou, dy 't Jo okkerfreeds 

fan my kocht ha." 
„Nou myn goeije man, dy soene Jo ommers to goede hâlde, sa binne 

wy dochs akkoarte, en ik hâld my oan ús akkoart." 
Nu we toch aan het vertellen zijn over „bijzonderheden" uit die tijd, 

willen we d'r nog een paar bij doen, die ons nader bekend maken met
en een eigenaardig licht werpen op de mentaliteit in die dagen. 

Eerste bijzonderheid: Een boer komt op de markt om een koe te 
kopen. Hij meent iets van zijn gading te zien en vraagt de koopman 
naar de prijs. -Als deze genoemd is, wil de boer nog gaarne nadere 
bijzonderheden weten omtrent het beest in kwestie. Zo doet hij o.a. ook 
deze vraag: „En is d'r goed trou yn 't lân?" Waarop de koopman als 
volgt reageert: „Trou yn 't lân, freegje Jo, wol man, hy sil noait in poat 
wiet meitsje." Als de koop eindelijk gesloten is en de boer zijn „nfj-
keap" (nieuwkoop) thuis heeft, dan blijkt alras, dat de koopman de 
zuivere (?) waarheid heeft verteld, want het beest komt „gjin wetter 
binei", het springt over de sloot. 

Weer een ander geval. 
Wederom verschijnt een boer ter markt om zaken te doen. Hij ziet 

speciaal naar een goede melkgeefster uit: „d'r moat hwat ûnder wei 
komme". Als hij iets van zijn gading meent gevonden te hebben, dan 
volgen vragen naar prijs en hoedanigheden, en in het bijzonder wordt 
naar de melkgift geïnformeerd. 

De koopman noemt de prijs en -wat de melkopbrengst betreft, zegt 
hij: „hwat er krekt jowt wit ik net, mar hy jowt in soad, mar hy jowt 
Jo grif noch gjin genôch". 

De boer: „Miene Jo, dat ik dan noait tofreden bin." 
De koopman: „Nou, dat wit ik net, mar yn dit gefal bliuw ik'by myn 

wurden. 
Het lijkt echter zo'n fijn melkbeestje, dat de koop weldra gesloten 

wordt, maar als de boer zijn koetje thuis heeft, blijkt alras „dat er de 
môlke rinne lit", geheel overeenkomstig wat de koopman zo fijn met 
camouflerende woorden gezegd had. 

Of deze laatste zaken in hoogste instantie door de rechtbank be
handeld zijn, vermeldt de overlevering niet. Trouwens voor de rechter 
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speelden destijds soms ook vreemdsoortige dingen af, „bijzonderheden" 
van weer geheel andere aard, getuige het volgende: 

Een hardhandig manneke had een ander een oorvijg verkocht en 
moest zich deswege voor de rechter verantwoorden. De man werd 
schuldig bevonden en veroordeeld tot een boete van een „dikketon" 
(ducaton = ƒ3.15) . 

Een volgende maal werd hij voor een zelfde misdrijf tot gelijke straf 
veroordeeld. Hij vereffende dadelijk deze nieuwe boete en vroeg toen 
aan de rechter: 

„Is dat mynhear syn taryf yn sokke saken, in dikkaton?" 
„Wat wou jij dan?" 
„Nou, dat soe 'k wol witte wolle, m'nhear!" 
„Weet je dat nu nog niet, en het is je al tweemaal gebeurd?" 
Zonder verder te vragen werpt de man opnieuw een dukaton ter 

vooruitbetaling op tafel, er dadelijk voor zorgdragende, dat de „tegen
waarde" er van op „treffende" wijze door de rechter wordt „genoten". 

Punctum! . 
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JAARMARKT E N KERMIS, MERK E N MERKE. 

I. 

In enkele voorgaande hoofdstukken hebben we het een en ander ver
teld over harddraverijen en veemarkten, die alle weer in meer of minder 
nauw verband staan met jaarmarkten of kermissen. 

Wanneer we hier zo zeggen: „jaarmarkten of kermissen" dan zal 
men daaruit gemakkelijk de conclusie kunnen trekken, dat we die twee 
vereenzelvigen. En als men ons nu verder de vraag stelt of die twee 
identiek, d.w.z. volkomen aan elkaar gelijk zijn, dan beginnen de moei
lijkheden te komen. 

W e willen dit nader trachten duidelijk te maken. 
W e kunnen ons gemakkelijk voorstellen, dat al in heel oude tijden 

de een wat te missen had en de ander iets nodig was, en dat uit deze 
wederzijdse behoefte en verlangens van lieverlede de handel is voort
gekomen, die op zijn beurt in de loop der tijden vaste markten op be
paalde plaatsen in het leven riep. 

W e kunnen ons indenken, dat die markten het eerst kwamen in de 
steden, als de meest volkrijke plaatsen, en dat ze daar dan in de beginne 
éénmaal per jaar werden gehouden. Dit waren dan jaarmarkten in de 
ware zin van het woord. De stijgende behoeften zullen ze weldra meer 
dan eens per jaar nodig hebben gemaakt en zo zijn ze op vele plaatsen 
langzamerhand tot weekmarkten uitgegroeid... 

Bij de kleinere plaatsen ging dit niet en bleef de markt tot een jaar
markt beperkt. En dan betrof dit niet alle, maar slechts enkele plaatsen: 
een belangrijk dorp b.v., dat op zich zelf weer het centrum was van 
een bepaalde streek, en het werd een handel, welke aan de behoeften 
van zo'n streek kon voldoen. 

Wij willen hier een voorbeeld van zo'n jaarmarkt geven, maar zoeken 
daarvoor niet! in de duisternis van de grijze oudheid, waar we zo ge
makkelijk kunnen verdwalen, doch kiezen om zeker te zijn een adver
tentie uit een courant van het jaar 1770, waarin we het volgende lezen: 

,,Op de aanstaande Jaarmerkt te Wirdum, Dingsdag den 
14 Augusty zullen vier Premiën worden uitgedeeld, namentlijk van 
3 Gouden Ducaten, van 2 Gouden Ducaten, van 1 Ducaat en van 
1 zilveren Ducaton aan die bevonden zal worden het meeste te 
hebben besteed aan Waaren aldaar te koop wordende gebracht en 
aan de drie daaraan het naast zullende komen, Zijnde de waaren 
in deze bedoelt alleen die binnen de Provincie zijn gemaakt, als 
Linnen, Doek, allerleij Wollen of half Wollen stoffen in zoorten, 
Hoeden, Kouzen, allerlij Garens, Sajetten, Wolkammers en Verf-
pinders Waaren en verdere Inlandsche Handwerken. Zullende 
desniettemin alle andere Waaren vrijelijk mogen worden verkogt. 
Dan op de Namerkt 's daags daaraan geenerhande minder dan bij 
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stukken 25 gulden waardig en niet dan onder Kortinge aan den 
Koper na mate dat meer of minder zal hebben besteed, volgens 
Merkt-Conditiën." 

Hieruit zien wij de vrij grote betekenis van weverij en wolkammerij 
destijds in deze provincie. Ettelijke advertentiën uit diezelfde tijd, ver
meldende te-koop-aanbiedingen en verkopingen van weefgetouwen, 
wolkammerijen en aanverwante zaken .— ook uit de streken aan de 
Mond der Oude Middelzee .—• bevestigen dat nader. 

Een ander voorbeeld van een dergelijke jaarmarkt, was de vlasmarkt 
te Holwerd, welke werd ingesteld in 1782 en die plaats vond op de 
eerste Vrijdag in October. 

Dergelijke markten werden er meer gehouden, en al deze hadden in 
zekere zin een soortgelijke betekenis als de dorpsveemarkten. Maar in 
deze zin — en zó menen we toch de jaarmarkten te moeten opvatten — 
zijn ze gans en al niet identiek met kermissen. 

De betekenis van deze laatste hebben we zeker in een geheel andere 
richting te zoeken. 

W e willen te dien einde hier het een en ander aanhalen uit het 
interessante en rijk gedocumenteerde werkje van Dr. G. A. Wumkes, 
getiteld „Kermissen", Serie II, No. 8, van „Uit onzen Bloeitijd", Schet
sen van het Leven ~onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw. 

„Hoe vreemd het in onze ooren mag klinken, oudtijds zeide men: 
„Sinte Kermis"... want oorspronkelijk was het de heilige Kerkmis, 
die gevierd werd ter gedachtenis van de(n) schutspatro(o)n(es) 
een er Kerk, ter gedachtenis ook aan den dag der Kerkwijding. Voor 
den middeleeuwschen Katholiek... was dit een feest van groote 
beteekenis... En na de religieuse handelingen haalde hij zijn hart 
op aan de lustigheden der wereld, die het feest verder bood... 

Gedachtig aan het oude spreekwoord: „bij het meeste volk is 
doorgaans de beste nering" namen de kooplieden en marskramers 
die feesten te baat om hunne waren aan den man te brengen... 

Daar de kermis het verjaringsfeest van het kerkgebouw was, 
waren er in den lande evenveel kermissen als er kerken en kapellen 
waren." 

Geheel overeenkomstig deze gegevens, schreef W . Teellinck in het 
jaar 1624 in „Gesonde bitterheijt voor den weelderighen Christen, die 
geerne Kermisse houdt": 

„Gaet in Zeelant, reyst in Hollant, vraeght het Vrieslant, laet 
het Gelderlant ende alle d'andere Provintiën u segghen: ja besiet 
of daer wel eene stadt, ja een dorp in ons gansche lant is, daer 
niet eenmaal des jaers de kermisse noch gehouden wort, met 
slaenden trommel, vliegende vaendel ende duysent vreuchden." 

Het woordje „noch" is door ons cursief geschreven, omdat we daar
uit reeds de invloed der Reformatie menen te merken, want de even-
genoemde Teellinck, die in deze de tolk der Engelse Puriteinen was, 
verklaarde tevens: de 

„Kermissen zijn een schadelicke wortel der Paepschen afgode-
derie..." (de meerdere krasse woorden, welke hij er nog aan toe
voegde, willen we de lezer liever sparen). 
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Dr. Wumkes schrijft verder: „Wat echter mocht vallen onder de 
mokerslagen van de nieuwe aera •— de kermis niet. Verloor zij 
ook haar kerkelijk karakter .— ontslagen van de banden der kerk 
deed zij opnieuw haar intrede in de herboren samenleving als een 
zuiver wereldsch volksfeest. Het volk wilde zijn pret niet prijs
geven. Claes Bruin, de zededichter, zag wel goed, toen hij zong: 

„Bezwaarlijk is een oud gebruik te ontwennen, 
Dat honderden van jaaren ging in zwang, 
't Gemeene volk laat zelden iets door dwang." 

Uit het vorenstaande wordt het ons begrijpelijk, dat we in de oude 
almanakken •— in het Protestantse Noorden althans — wel vermeld 
vinden de jaar-, paarde-, varkens-, beestenmarkten, enz., maar de naam 
kermis niet tegenkomen. 

In de „Friesche Volks-Almanak" (de 1ste jaargang verscheen in 
1836) vinden we van die tijd een lijst, aan welker hoofd staat: „Jaar
markten en Kermissen" in Friesland. Hier wordt dus het woord „Ker
mis" weer binnengehaald, maar het komt verder in de hele lijst niet 
voor en steeds leest men „jaarmarkt" enz. En de nieuwste „Friesche 
Almanak" (geen Volks-) geeft aan de kermis weer de plaats, die ze 
misschien had, nadat haar karakter als „Kerkwijdingsfeest" verloren 
was gegaan. Waar van markt sprake is, geven ze de specifieke be
stemming er van aan als: paarde-, varkens-, schapenmarkt, enz., maar 
„jaarmarkt" is weer verdwenen en „kermis" is er voor in de plaats 
gekomen. 

En hoe staan wij Friezen met onze eigen taal tegenover al die ver
schillende uitdrukkingen en begrippen? Heel eenvoudig zouden we zo 
zeggen, heel nuchter en heel practisch tevens. 

Wanneer er in het Nederlands sprake is van „markt", dan zeggen 
we „merk" en als de Hollander het over „kermis" heeft, dan spreken 
wij van „merke". 

Een merkwaardig en typerend verschil geeft hier de toevoeging van 
een enkele „e". 

En wanneer wij van „merk" spreken dan denken wij •— in dit ver
band .— aan marktplaats met handel, enkel handel en elke gedachte aan 
feestvreugde is buitengesloten. 

Hebben we het echter over „merke" dan treedt juist de feestvreugde 
op de voorgrond, en zo er dan al van enige te-koop-aanbieding sprake 
is, dan dient deze nog om de feestvreugde te verhogen. 

Van de „merk", speciaal de „férnerk", hebben we al het een en 
ander verteld, voor zover ze óf verdwenen is, of haar vroeger aanzijn 
heeft verloren. Ook de „merke" heeft in de loop der jaren belangrijke 
veranderingen ondergaan, en voor een deel is ze eveneens reeds ver
dwenen; alles wijst er zelfs op, dat zij langzamerhand door de wisse
lende tijdsomstandigheden geheel onder de voet zal worden gelopen. 
Zij heeft haar tijd gehad, en daarom willen we ook nog wat van haar 
ophalen en dan al weer uit de tijd, die met onze prille jeugd samenvalt, 
de tijd, die het stempel, het „merk" heeft gedrukt op ons vorig werk, 
ook op die over de „merk" en die nu ook dat „merk" zal zetten op 
de „merke". 
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II. 

Nou soene wy it neffens ús bilofte ha oer de merke, de merke yn 
de tiid fan ús bernejierren. Mar dan mcratte wy earst efkes rippeteare: 

W y binne dan yn ' ' e tiid, dat 'er gjin trammen en fytsen wiene, lit 
stean fan auto's en sok xeau. De riderij op it plattelân wie doe meast 
yn hannen fan de boeren en inkelde foerlju, mei, as seldsume útson-
deringen, guods dy 't troch it lot bigenadige wiene. 

De sinten oer 't algemien krap, dus fan ride litten, sels op 'e bolder-
wein (taxi's sille wy mar net oer prate), dêrfan wie by de mindere man 
— en dêrta hearde de greate kliber •— gjin sprake. Dizze -— de greate 
mannichte dus -— moast it dwaen op 'e apostelwein, it skuonmakkers-
weintsje of de bilwein, allegearre rydtugen fan ien makelei, en der 't 
de aksje-radius (forjow ús dit pitertuerlike, nijmoadrige wurd) net sa 
bisondere great fan wie. 

Dat is ien saek, dy 't wy yn 't each hâlde moatte. 
In oaren is dizze: der binne in hiele bulte âlde sprekwurden, hwerfan 

somlike nou noch opjild dogge, en dy 't jin fan alles fortelie. In pear 
dêrfan wolle wy yn dit forbân neame, as: 

,,De bôge kin net altyd spand wêze" en 
„Elk moat syn túltsjes úttúlje". 

En as wy dy twa saken nou mei-inoar yn forbân bxinge, dan fiele 
wy wol, dat yn de tiid, doe 't thússitte en yn 't eigen doarp bliuwe de 
hiele wike lans •— Sneins ynbigrepen .— skearing en ynslach wie, dat 
dan winterdei it sterk lis, hwerop men jin hurder en fierder forpleatse 
koe, as op it skuonmakkersweintsje, in hiele útkomst wie foar minsken 
dy 't hast altyd yn 'e beage rounen. En sa kinne wy ús ek yntinke, dat 
sokken simmerdei ek wol ris nei in forjaertsje útseagen. Sa'n forjaertsje 
wie dan de merke yn it eigen doarp, hwerop sy har túltsjes ris echt 
úttúlje koene, sokke forjaertsjes wiene dan ek de merken op 'e plakken 
yn de neiste omtrek. 

Sa bisjoen biseffe wy hiel goed, dat Dr. Wumkes yn syn earder 
neamde boekje: „kermissen" skriuwe koe: 

„Wat echter mocht vallen onder de mokerslagen van de nieuwe aera 
•—• de kermis niet... Het volk wilde zijn pret niet prijsgeven." 

En al waerden de merken ek doe al mei ûngelikense eagen bisjoen — 
de ien soe se yn dy tiid forgelykje by de krater fan in fjûrspuijende 
berch, hweryn alle rarichheden út de siedende djipte nei boppen op-
wâlje en de omjowing forpeste. 

In oar sil se mear bisjoen ha as de feilichheitsklep op 'e stoommasjine; 
mar beide partijen sille dit grif iens west ha, dat in fulkaen him net 
ticht triuwej lit, en as men de feilichheitsklep fan de masjine ôfskuort 
of him sa swier bilêst, dat er gjin nuttige tsjinst mear docht, dat dan 
dy masjne yn har útwurking hast in lytse fjûrspuijende berch gelyk 
wurde koe. 

Minsken is nuver en faek ûnbirekkenber guod, net allinne nou, mar 
eartiids ek, al wie it dan miskien op in hiele oare wize, en sa hat it 
faeks syn goede side, dat men —• yn 't algemien sprutsen —- de merken 
mar stiltsjeswei har eigen dea stjerre lit. 
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Mar ider ding hat gewoanlik twa kanten. Sa sil it mei de merke ek 
wol wêze, en wy kinne ús yntinke, dat se alear ek har goede side 
hawn hat yn dizze sin, dat se ek hwat oars wie, as „in útlaet foar 
gefaerlike gassen". 

En fan dy kant wolle wy de merke nou ris bisjen, to bigjinnen mei 
dy yn it bikende „lytse doarpke", dat al in hiel hoart buten ús bisondere 
oandacht rekke is. 

De earste Snein yn Haeimoanne bigoun de pret. Al dagen foar de 
merke koe men merke, dat de merke yn oantocht wie. Om hûs en hear 
waerd alles opknappe, de hagen knipt, de linebeammen foar hûs op-
slein en de paden oanharke. De haechskjirren, healmoannen en tún-
klauwers kamen yn aksje. •— Dat wie remeedzje foar de manlju. 

En Ruerd, de skilskipper, wist dan meast syn trekken ek waer to 
nimmen; hy forkoft hjir en dêr grif in kroadfol mannich fan syn negoasje 
om 'e paden yn 'e tún of om hûs op to knapjen en tsjin in pear sinten 
mear as gewoanlik. 

Mar binnendoar moast ek alles in ekstra-beurt ha, en hwat dat bi
tsjut dêr witte de manlju fan nou noch skoan oer mei to praten, al 
kaem doe — krekt as nou ek noch — dy ekstra-beurt by de iene hurder 
oan as by de oare. 

En dan de kledaezje. Dat wie foar de froulju grif noch ien fan de 
slimste karweijen. Stel je foar: in ynkommen (as de man altyd wurk hie, 
dat moat 'er nedich by) lytser as nou fan ien, dy 't stimpelt, en gewoan
lik in hiele kliber bern, dan hoege wy siker net to fortellen, hoe 't dy 
sloven der foar sieten. Nij koe alles fansels net wêze, dat bistie net, 
mar hiel en skjin, dêr stie in oarderlike húsfrou grif op, en dat, by it 
forsetten fan klean, de stekken dan wol ris hwat langer waerden, as 
neffens de regels fan de kunst bitaemlik wie, dêrfan tsjûcht it ferske 
út dy dagen: 

Stekken fan in foet, 
As 't hâldt dan is 't goed, 
Mar lit it los, 
Dan is de tried to bros. 

En dan kaem 'er noch in slimmichheit by: Hwat de lytse en mindere 
man oan hie (en fan dy krêft wie fierwei de greatste part fan it lytse 
doarpke) wie sa kleurecht net as vlisco, everlasting ensf. tsjinwurdich 
hjitte to wezen. Sadwaende hiene de sneinze klean — dat wiene meast 
de beste meiien ^- it sokke tiden wol ris hwat krap; hwant hwa hie in 
pak efterút? Dat wie allinne weilein foar de boargerij, dy 't yn better 
dwaen wie, en dat bistie dan gewoanlik yn in swart, klaeid pak, dat 
allinne tsjinst die by heechtiden, as „nachtmiei", „bigrafenis", ,,bern-
dope" ensf. Mar de lytse Iju hiene gjin pak efterút, en om 't de aniline-
ferve — al wie se útfoun '— noch gjin bitekenis hie foar de kleurstof-
yndustry, fortoanden de pakjes meastal noch mear kleuren as de rein-
bôge. 

„De liefde maakt vindingrijk" seit in Hollânsk sprekwurd, mar de 
need ek. En om har folkje foar de merke hwat knap yn 't habyt to 
krijen, helle de frou faek de „swartpot" foar it ljocht. Der kaem 
„provinsjehout" yn en dan hjit wetter der op en mei dat ôftreksel waer-
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den de forblikte en forsketten spullen ophelle. Nou sil elk wol bigrepen 
ha, dat, hwer 't de fabryksman gjin kleurechte ferve hie, dit neimakke 
krouske noch better ôflitte woe. Dat koe bij reinich waer in bulte lijen 
jaen, sa 't elk bigripe kin. Hwat fan de pet ôfsipele kaem op 'e wangen 
en dat fan de jasmouwen ôfroun socht syn paed ta de fingerseinen 
út. Mocht er ek hwat fan 'e broek troch de hoazzen hinne him op 'e 
fuotten ôftekenje, dat hindere sa folie net, hwant, al wie de merke ek 
yn 't waermst fan 'e simmer, der roun gjin ien mei bleate skonken. 

Mar, tank sy de snoadens fan de frouljue út dy dagen (hwa 't de 
eigenlike útfynster west hat, is, jammer genoch, ûnbikend bleaun, hwant 
dy hie in medalje fortsjinne hawn) kaem hjiryn foroaring, in for-
oaring, dy 't wol gjin radikale oplossing joech, mar dochs in hiele for-
bettering brocht. W y tinke, dat in heldere Pytsje, sa riddenearre hat: 
Hwat sa skoan foar myn man is, as dy trochwiet reinde en kjeld skipe 
hat. soe dat hjir ek net helpe? En jandorie, dat wie troffen. En it trefîike 
guod wie brandewyn! Hwat brandewyn troch it provinsjehout-
drankje en it ôffervjen wie in hiel ein better. 

Hwat brandewyn en harmeroalje yn dy tiid útwurken, grinzet oan 
it ûnbigryplike. 

Sa sjogge wy, dat it in hiele prestaesje wie om foar de hiele húshâl-
ding de merkepronk hwat himmel en kreas foar-inoar to krijen. Dat 
soks inkelden to machtich wie, lit him riede. Mar as men wiste dat it 
by immen hwat al tof olie nypte, dan waerd s'n ien noch al gau ris 
hwat taskikt, dêr 't foar de bern hwat út to meitsjen wie. En hoe fier 
as de útfining dan soms roun, dêr soene in party nou fan efteroerfalle. 
Sa wie d'r ris in earm wyfke, dy 't út in âlde hansop, dêr 't in wolsteld 
boargerminske har bern útgroeid wie, noch in jurkje foar ien fan har 
famkes wist to stallen. De boksen waerden los toarnd en de skeane 
lapen, dy 't 'er by wiene as gearen der tusken set. En al wie nou it 
iene ek âld en it oare nij, en al roun en de streken fan 'e boksen ek yn 
't lang en dy fan de gearen oerdwars, dat hindere allegearre neat: de 
jurk, de merkejurk wie klear. Safolle mânsk wiene natuerlik alle wyfkes 
net, dizze roun 'er yn alle opsichten in bytsje út. 

En hwat it moaiste wie: d'r hie eigenlik gjin ien niget oan 'e jurk. 
As al ien har ergere, dan wie it wol it boargerminske, dat de hansop 
wei jown hie en har argewaesje kaem hjir grif út foart, dat se dea-
binaud wier oansjoen to wurden foar de „auctor intellectualis" of lit 
ús leaver sizze: foar de fornimstige útfinster fan dat ,,snoade" plan. 

III. 

„Al njonkenlytsen komt Simen yn 'e broek en Piter yn it wammes" 
seit in âld sprekwurd. 

Mar safier binne wy yn it foarige haedstik noch net hielendal kom
men, hwant al hiene wy se allegearre sa'n bytsje yn 'e merkepronk, 
dêrmei wie — altyd yn oerdrachtelike sin — Simen noch net yn 'e 
broek, al hie der dan ek al syn beste broek oan. De beste broek is 
noch ,,de forkearde broek" as der neat yn 'e bûse is. En 'om der hwat 
yn to krijen, dat wie foar in hopen noch de greatste puzzle fan alle-
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gearre. Dat bigoun al by de bern; dy moasten dochs alderearst hwat 
yn 'e bûse ha, hwant foar harren wie de doarpsmerke hast it ienichste 
formaek simmerdei, Skoallefeest hiene je om 'e jier of hwat, en út-to-
rieden is ús yn ús lange „stúdzje-jierren" op 'e doarpsskoalle mar ien-
kear oerkommen. 

De berntsjes, dy 't om oan merkesinten to kommen, neat gjin om-
kromte yn 'e wei lein waerd, moast men mei in lantearne sykje. Tusken 
dizze en de arbeidersbern, stiene dy fan de greatere en lytsere boarge-
rij, Hoe It it der yn 't algemien yn syn wurk gong, komt hjirop del: De 
bern krigen alle wiken in „sneinssint", sa wie de sizwize, mar dat wiene 
gewoanlik twla sinten. Ien derfan mocht forkoft wurde en de oare kaem 
yn 'e sparpot. 

Dizze menear fan dwaen foun men net allinne yn it lytse doarp, 
wie ek net biperke ta Fryslân, mar gou grif foar it greatste diel fan it 
keninkryk, W y hearden fan in boeresoan út it súdwesten fan it lân 
en dy 't noch al in snitsje jonger is as wy, dat it by harren yn 'e hûfj, 
doe 't se noch bern wiene, krekt-allyk gong. En in oare goede freon 
•— de Fries-om utens, dêr 't wy it al ris earder oer hawn ha .— stjûrde 
ús it folgende ferske: 

„Mem tsjin de berntsjes as dizze de merke op sille". 
Nou berntsjes wol nou hearre: 
Elk krijt fan my in stûr, 
En 'n dûbeltsje út de sparpot, 
Mar hâld dan ek hwat oer; 
Elk krijt nou nei 't hy oerhâldt, 
Moarn der safolle by, 
Jow út as jimm' sin oan hwat ha, 
Mar wêz foar al net rij. 

W y hawwe it al ris earder frege, oft net elk nij geslacht syn eigen 
libbenswysheit opbout nei earst dy fan 'e foargeande generaesje mei 
de groun lyk makke to hawwen. En nou freegje wy jit ris; „leit yn it 
boppesteande ferske net wer in stikje âlde libbenswysheit, dêr 't it 
minksdom fan de nijere tiid de klomp op set hat?" 

Hoe 't de arbeidersbern oan hwat bûsjild foar de merke kamen, leit 
— foar in diel alteast —wer yn in oare lyn. ,,Foar in diel" sizze wy, 
hwant der wiene ek noch wol sokke „glêdde" arbeiders/? dat sy yn 
dizzen deselde gewoante der op nei halden as de lytse boargerij, al 
wiene dy der net tsjok siedde. Mar der wiene genôch dêr 't it measte 
fan it tafal ôfhong. Forskate bern en in bytsje fortsjinje, dan wie der 
fansels gjin mooglikheit, dat der alle wiken foar elk in sneinssint 
oerskeat. 

Hwer 't oarder en regel wie, dêr kaem elk forfaltsje, dat de bern 
hiene, foar in diel alteast, yn 'e sparpot. En as hjir dan mei de merke 
in dûbeltsje útkaem en mem die der in stûr by, lyk as it ferske sei, 
dan wiene sokke ek wer klear. Mar je hiene fansels ek húshâldingen, 
dêr 't elk bigrip fan sparjen fransk wie. W y sille hjir gjin hurde 
wurden oer brûke, dat soenen allinne sokken dwaen kinne, dy 't dy 
tastânnen net kend ha. 
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„En hoe kaem it dan mei dy harren bern", freget miskien immen, 
„moasten dy it dan op 'e merke allinne ha, fan sjen?" 

Yn 'e measte gefallen net. As de kreamskippers in pear dagen foar 
de merke oankamen, dan stiene sokken al it earst op 'e útkyk. En as 
't oan 't kreamme-opbouwen ta wie, dan beaën se har tsjinsten oan 
om to planksjouwen, Dy tsjinsten waerden net sa rij bileane, dêr wiene 
de tiden net nei, mar as men neat yn 'e büse hie, krige elke for-
tsjinne sint dubbele wearde. 

De kreamman bitelle lykwols ek wol ris yn „natura"; de koekefor-
keaper joech bygelyks in eintsje koeke, dat op 'e merkedei twa sinten 
kostte, en de oaljekoekbakker switte it der wol ris foar in pear oalje-
koeken ôf, mar de lytse bodders hiene oars mar leafst jild op 'e 
fingerseinen. 

Mar op dizze menear waerd noch net elk holpen. Der wiene lykwols 
mear "wegen, dy 't nei Rome laetten. De bern gongen simmerdei al 
jong oan 't wurk by de boer en by oaren, om 't gjin wet it forbea en 
de need it faek ta in hurde needsaek makke. En as de wurkjower it 
wiste, dat it thús by sokken net rom soppe, dan kaem sadwaende noch 
al gau ris in merkesint ûnder dizze lytse lânwrotters en oare lytse 
wurknimmers tolânne. 

En as der altemets ris ien wie, dy 't oer bihoarlik bûsjild biskikte, en 
hy seach in lytse boi foar de kreammen stean mei de hannen yn 'e 
bûsen, dêr 't neat yn siet, to sjên nei it moaije of lekkere guod, dat 
hy net keapje koe, of to stoareagjen nei de draeimole, dêr 't hy net 
yn draeije mocht, dan spilen der — èn by de greate man, dy 't it oan-
seach, èn by de lytse man, dy 't it by sjên litte moast .—• oare gedachten 
troch de holle, as der letter foar yn 't plak kommen binne, en dan kaem 
der gau ris in merkesint fan in hân, dêr 't hwat yn siet, torjochte yn 
in hân, dêr 't neat yn wie, en hwerby de linkerhân net gewaer 
waerd hwat de rjochterhân die. 

Soe soks noch de neiwurking west ha fan hwat him yn 'e XVIIe 
ieu ôfspile hat, sa freegje wy ús sels ôf; hwant al wie yn it wezen fan de 
saek de Reformaesje tsjin de merke, en rymden ts,jerke en merke allinne 
yn taelkundige sin mei elkoar, dochs leze wy yn it mearneamde boekje 
fan Dr, Wumkes it folgjende: 

„Wij zeggen dan ook niet te veel, als wij de kermis een troetel
kind noemen van onze zeventiende-eeuwse vaderen. Zelfs bij de 
Kerk, die strijd tegen haar voerde, gings soms de practijk boven de 
theorie. Dat verklappen nog de oude diaconierekenboeken, waarin 
wij telkens zakduiten voor de kermis vinden verantwoord, door 
de diakenen gegeven aan armenkinderen en bestedelingen." 

Men fielde ek doe dus yn it algemien foar de bern, en al hat de tsjin-
wurdige tiid him sels it „preveleezje" takend fan it libjen yn „de ieu 
fan it bern", it sil noch to biduchten stean, hwa 't oan dizze tiid ta de 
bernebilangen it best bihartige hat: de doe-tiid of^de nou-tiid, 

Hoe 't de greateren en de âlden oan har merkesinten kamen, hwer-
troch ek dy yn steat steld waerden om op mear of minder weardige 
wize har túltsjes út to tul jen, dat stille wy mar net yn al syn hearlikheit 
ophelje. Der soe hwat oer to fortellen wêze. De âlde boeren, dy 't jouns 

262 



sa trou nei de „Theebus" reisgen, wiene sa rûch wol op 'e bûse, dat 
dy der gjin drokte mei hiene. De nearingdwaenden hiene grif ek wol 
hwat sinten om hannen en oars moast yn sa'n tiid ,,de keapman" (de 
leverancier) hwat langer op biteljen wachtsje. 

De genier barde bigjin July als nije-ierdappeljild, dus dy wie ek 
klear, en siet er al ris yn 'e îytse loege, om 't er noch âîde skulden 
fan 't nij gemaek bitelje moast, dan duorre dat ôfbiteljen efkes langer, 
mar bitelle waerd 'er. En dan komt ús ûnwillekeurich it ferske 
yn 't sin: 

Een man een man, een woord een woord, 
O fikse leus uit vroeger dagen 

As der al ien by krapper ein komme mocht, as de merkesinten ompart 
waerden, dan wie dat mem 

Mar dy soe der gjin trien om litte, as der neat foar har oerskeat. 
Sy koe dan noch mei in fan gelok strieljend gesicht har himmele bern 
de merke op gean sjên, mei it sillige gefoel, dat dy wille hawwe soene. 
En de wille fan har bern, dat wie ek har wille. 

Al hwat 'er yn de minskewrâld sont ús bernejierren foroare, dat 
memmeäerd foroare net! Dat is fan heg er oarder! * 

En sa fielde grif de greate Flaemske dichter Ledeganck it ek, doe 
't hy song: 

De moeder! O dit woord viel uit de mond der engelen 
Voorzeker op de tong van d' eerste sterveling, 
Toen hij in ééne klank, in ééne galm wou mengelen 
Al 't edelst, dat uit God in schepselen overging. 

IV. 

Yn 't foarige haedstik binne wy einlings en to 'n lesten dochs safier 
kommen, dat „Simen yn 'e broek wie" en nou kin er dan de merke op. 

W y dogge der dizze kear wer in printsje by, dat net sasear bidoeld 
is om in „oersjoch" fan de hiele âlde merke to jaen — dat soe yn sa'n 
îytse romte ek net kinne — mar mear as in „ynsjoch" derfan. Hwant 
al is de merke yn 't algemien noch lang net ta fuotten útgien, dochs 
is der in bulte yn foroare. 

Op 'e foargroun ha wy al dalik hwat, dêr 't wy nou net mear fan 
witte. It is, sa 't men doe sei, it houblok, dêr 't de leafhabbers op koek-
houwe of koekhakie koene. De „lange lape" spile derby in greate rol. 
Under „lange lape" forstie men in lange, tinne koeke, in „lape" gelyk 
—- fandêrê de namme — dy 't sa'n trije fearn fan in âlde jellen lang 
wie en tusken it fearn en it healfearn breed. Men koe him as in dweil-
stik oprôlje en yn 'e bûs stekke. 

Op it houblok fan ús printsje leit in stik fan s'n lange lape, dat troch 
„de man fan it blok" op in lyts eintsje nei yn twaën snijd is. De einen 
waerden dan safier út-inoar lein as dyselde man goed tocht, en nou 
wie it de kunst om mei in lyts hânbyltsje dat eintsje lange lape yn ien 
slach fierder hielendal ijn twaën to klauwen. De ynset wie in sint en 
sloech men nei de regels fan de kunst it eintsje koeke midstwa dan hie 
men it fortsjinne. 
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In oare menear fan koekhakje barde mei de slingerbile, m bile mei 
in koarte stâlle en in lang limmet, dat oan de stâlle draeije koe, op 'e 
selde menear as in âlderwetsk skearmês, mar it wie fansels gans rapper 
yn it klinksel. Dizze bile hie folie langer sneed as de hânbile en hy 
waerd dan ek brûkt om in lange lape yn syn hiele hearlikheit yn 't lang 
yn twaën to slaen yn in foarôf oenenkomd oantal slaggen. Dat wie 
gans bitoefter wurk as it earstneamde koekhakjen, foaral hjir al om, 

dat men de slach der fan ha moast, om de bile flak op it blok del 
komme to litten, op 'e selde menear as dat by 't terskjen mei de kneppel 
it gefal wêze moast. 

Ünôfskiedelik wie oan dat houblok forboun in koekdiske, dêr 't ge
legenheid bistie om to dobbeljen. 

As it by de greidboer yn ûngetiid gjin heawaer is, dan is 't faeks 
gêrswaer, en hie de merkeman gjin klanten by syn houblok, wolnou 
dan woene se faek dobbelje. 

Nou neame wy hjir al it wurd „dobbelje", mar sa hearde oars it 
echte „merkewurd" yn dizze net. Dat wie „droaije". Sa koe men droaije 
op in „bûterkoeke" — in roune koeke, yn bûter bakt sa 't it hiet, f ander 
de namme •—• of op in sa niis neamde lange lape. Nou wie de merkpriis 
fan sa'n bûterkoeke twa sinten en fan in lange lape in stûr. Dy beide 
kealtsjes koene dus net mei itselde mês strûpt wurde, der moast ûnder-
skied wêze. En dat gong sa: Mei it droaijen (wy sille ús mar by it 
echte wurd hâlde) op in bûterkoeke sette men in sint yn en dan smiet 
men mei twa dobbelstienen. Foar dat dizze yn 'e bak keild waerden, 
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moast men sizze: „der ûnder" of „der boppe". Dizze beide útdrukkingen 
bitsjutten safolle as: „ûnder de 7" en „boppe de 7" dat wol sizze: 
7 eagen. 

Nou ha wy yn 'e snoade tiid fan tsjinwurdich fansels al lang leard 
dat as men mei twa dobbelstiennen smyt, de greatste kans is, dat men 
7 eagen goait. Dat wie der dus „net ûnder" en „net boppe". By de oars 
qelikense kansen fan beide partijen mei dat „der ûnder" of „der boppe", 
hie dus de merkeman de beste kans fan it 7-eagen-goaien op 'e heap ta. 

By it droaijen op in lange lape bleau de ynset in sint, mar dêr wiene 
de winstkansen foar de droaijer fansels in stik lytser. Dêr goaide men mei 
trije dobbelstiennen, en it gong dan net om „ûnder de 7" of boppe 
de 7" mar om „ûnder de 8" of „boppe de 13". 

Goaide men dus fan de 8 ta de 13 eagen, hwat yn fierwei de measte 
gefallen barde, dan hie men yn oerdrachtelike sin syn oartsen for~ 
snobbe, en yn 'e letterlike betekenis syn sint forspiele. 

Nou wie sok droaijen nei de miening fan inkelden ek wer sa'n soarte 
fan „gave". Sa koe de iene nei syn brgripen tige „der ûnder" goaije, 
en de oare brocht it folie fierder mei „der boppe". Mar men hoefde net 
op in Einstein to wachtsjen om útrekkenje to kinnen, dat ek dizze 
„kunst" min bitelle waerd, en dat keapjen trochstrings foardieliger wie. 

By dat hiele saekje hearde eigenlik ek noch in draeijerij, dat wer 
hiel hwat oars wie, as de droaijerij. Dat wie mear hwat foar de lytse 
bern. Men kin it jin net better foarstelle as in greate wizerplaet fan 
in klok, dy 't plat op 'e tafel laei, en dêr 't ien wizer oer draeide, lyk 
as dat by in hopen âlde toerklokken ek it gefal wie. De ynset wie wer 
in sint ('t wie alles in sintese-negoasje en 't moast fan 'e mannichte 
komme) en dan mocht men sels de wizer oan 't draeijen bringe: Nou 
stiene der wol gjin sifers fan 1 oant 12 op 'e wizerplaet mar streekjes, 
en op de plakken, dêr 't de 6 en de 12 stean moasten laeinen 3 eintsjes 
fan in lange lape, op 'e 3 en de 9 twa sokke eintsjes en op de oare 
streekjes ien. Dêr 't de wizer op stean bleau of neist by wie, wie 
de „winst". 

Dy hiele „bisite", dy hiele „trijekaert" soene we hast sizze, koe men 
net allinne op 'e merken fine, mar oeral dêr 't in smite folk forwachte 
waerd, net yn 't minst by de boereboelguodden. Dêr krige men der 
ridlik gau eem hekel oan, hwant it naem in diel fan 'e belangstelling yn 
bislach, en al foar dat it saekje op 'e merken forbean waerd, koe men 
yn mannich atfertinsje fan in boereboelguod as ûnderskrift léze: „Koek-
dissen en hakblokken worden op noch bij de hieminge toegelaten". 

Like dat hakblok mei syn hiele oanhang noch earne op en bistie de 
mooglikheit, dat men waer foar syn jild krije koe, gans hwat skouwer 
gong it ta by de fortoaning, dy 't wy fierder op ús printsje sjogge. Dêr 
merke wy it „draeiboerd" op, en dat wie nou noch ris in klinkkleare 
om-jild-spilerij, hwerby elk bigryp fan kunst útsluten wie. 

Dat draeiboerd bistie út in roune skiif, dy 't op in leech foetstik tige 
maklik draerje woe. It wie fordield yn trijehoekige fekken fan 'e midden 
ôf nei de kant ta, 'en ider fek hie syn eigen merk yn 'e foarm fan in 
figuer as: harten, ruten, skoppen, klaver, anker ensf. en dan noch in 
inkeîde en in dûbelde nul. Bihalven dizze beide léste, dy 't elk mar 
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ien hokje hiene, wiene de oare fekken fordield yn mear hokjes. De 
neilen, dy 't wy rjucht op en del op 'e kant fan 'e skiif stean sjogge, 
jowe de grinzen fan dy hokjes oan. En tusken dy neilen stiene oan 'e 
kant yn ider fek de sifers fan 3 oant 5. (By greate buorden ek wol 
ris fan 3 oant 7). 

Nest it draeiboerd laei op 'e tafel in stik seildoek, dêr 't deselde 
figuren op skildere wiene as op it boerd. En nou gong it spul sa: 

Men sette yn safolle as men woe en op hwat figuer as men woe. 
Lit ús oannimme, dat wy in sint op skoppen set ha. As alle leafhabbers 
op soartlike wize harren kar dien hiene, dan makke de merkeman it 
boerd oan 't draeijen. Dêrmei gong it op in rikketikjen fan 'e neilen 
tsjin in eintsje haloazjefear, dat wy op 'e linkerkant fan it draeiboerd 
stean sjogge. As de skiif op 't lest stean bleau, wiisde it eintsje haloazje
fear út, hwa 't woun hie. Stie dy fear net op skoppen, dan hiene wy 
neat woun en wiene wy ús sint kwyt. Mar wie it al skoppen, dan 
hiene wy fortsjinne, hwant as de fear op skoppen 3, 4 of 5 stie, dan 
krigen wy ek 3, 4 of 5 kear ús ynset werom. Op de inkelde nul krige 
men sels 10- en op 'e dubbelde nul 20 kear syn ynset útbitelle. Dat 
wie dus allegearre tige forliedelik spul, mar as wy de kansen fan beide 
partijen nou ris wer neirekkenje moasten, dan soene wy gau sjên, dat 
ek hjir wer de merkeman gans in bytsje oan 't langste ein luts. 

Dochs wiene der goocheme Piters, dy 't in weetsje wisten, hwermei 
altyd winst to biheljen wie — echt mantsjes foar Monte Carlo. — 
Dat weetsje bistie hjiryn: men moast, salang as men neat woun, altyd 
syn ynset fordûbelje, b.g. earst 1 sint, dan 2, dan 4 ensf. lenkear 
moast it treffe — sels neffens de kansrekken — dat de haloazjefear 
stean bleau op 'e figuer, dêr 't jins sinten op stiene. En dan krige men 
op syn minst trije kear syn ynset werom. Dat koe dus in moai merke-
stuorke wurde. 

Dy theory wie seldsum moai, der foei net iens safolle tsjin yn to 
bringen, as tsjin dy bikende, hwerby biwiisd wurdt, dat de hurdrinder 
Achilles de skilpod net ynhelje koe. 

Mar theory is noch gjin praktyk en tusken dy twa wie yn dizzen 
safolle romte, dat de measten der net oer leappe koene. 

Mar wy moatte fierder de merke op. Der is noch maer to sjen, as 
op ús printsje stiet. En dan komme wy earst by in âlde bikende, dy 't 
de measten hjir miskien dalik net kenne sille, om 't wy him oan dizze 
tiid allinne noch mar yn 'e winter oantroffen ha, en hy krekt as in har-
meling, simmerdei in oar pakje oan hat as yn 'e winter. 

Dy man is mar né, dat forklappe wy noch net, mar biwarje wy 
ta it folgjende haedstik. 

V. 

„Elke forgelikenisse giet mank" seit in âld sprekwurd. En sa giet it 
ek mei dy fan 'e harmeling en it bikende, mar dochs noch ûnbikende 
mantsje, dêr 't wy it de foarige kear oer hiene. W y wolle him, dy forge
likenisse, hjir dos mar net fierder foartsette, oars mocht er noch ris 
oer beide siden kwalik gean. 

266 



It mantsje, dat wy doe op it each hiene .— lit it ús nou mar dalik for-
telle — wie Levy, dy 't wy noch kenne út 'e tiid fan it bargeslachtsjen. 

En de lytse oerienkomst, dy 't er mei in harmeling hie, bistie hjiryn, 
dat syn wurkpakje foroare mei de tiid fan it jier. Winterdei, as er de 
boer op gong om kenine- en kattefellen, bargedún en -boarstels, lytse 
terms en mear sok spul, dat er allegearre mei-inoar .— nest syn brochje 
dat er ûnderweis opfnaske •— yn in greate baelsek op 'e * rêch mei-
sleepte, dan wie it lytse, dappere Joadtsje wol ris hwat suterich en 
snústerich. Mar simmerdei, as er op 'e merken reisge, seach er der 
gans in bytsje himmeler út; dan hie ek hy de merkepronk oan en wie er 
kreas, foar safier as syn oarehelt alteas bigryp fan kreas hie, 

Sa kaem er dan ek geregeld op 'e merke yn it lytse doarpke, en stie 
er der mei in Brusselsk biljert. Dat wie in lytse houten tafel, dy 't nei 
efteren ta oproun. Op dy tafel stiene in soad kegels. Oan 'e rjochter-
kant wie in greatendiels ôfskieden, smelle streek frij litt'en. Dêr hiene 
je dus gjin kegels mar dêr laei in biljertbal, en dêr moast men, net mei 
in keu, mar mei in koart, dreech eintsje stok tsjin oan stompe. De bal 
fleach dan lans in roune bôge, oan 't hege ein fan 'e tafel, yn 'e kegels, 
en nou koe men in priis winne as men yn trije kear in bipaeld oantal 
kegels omfier reage. 

De prizen bistiene •— hwa soe it oars forwachtsje fan immen dy 't 
sels altyd smookte, winterdei op kosten fan de Sint-varken-feestgongers, 
simmerdei foar eigen rekken —' dy prizen dan wiene : pipen ! 

En dat dy to winnen wiene, dat liet Levy jin stoat foar stoat sjen; 
mei ienkear stompen laei hy mear kegels del, as in oar yn trije kear 
mooglik wie. Levy hie doe blykber al yn 'e gaten, hwat ,,in-bal-effect-
jaen" bitsjutte, mar dêr hiene de merkegongers, dy 't fan gjin biljerten 
ôfwisten, noch gjin Ahnung fan. Sadwaende rekken se de bal net goed 
en kamen yn 'e earste stoat grif to min kegels to fallen. Der kaem 
noch by, dat dan mei de beide léste stoaten de bal itselde paed lans 
fleach sûnder ea in kegel to reitsjen. 

De moed fan 'e spilcrs woe der sadwaende min yn bliuwe, mar as 
dy der hielendal útgong, dan naem Levy sels de stok wer op en liet 
mei elke stoat sjen, dat it eigenlik mar dea-ienfâldich spul en hielendal 
gjin kunst wie. En as dan de kegels der hinne sabelen, dan glinsteren 
dy lytse, donkere Joade-eachjes, iendiels fan sels-respect mei 't each op 
syn kunst, oardiels fan grimmitigens, dat de omstanners net happiger 
wiene. Mar gau ris stiene der dan wer guodden op, dy 't tochten: hwat 
sa'n pjut fan in Joad kin, dat kin ik dochs ek, mar it risseltaet bleau ge-
woanlik sa 't it wie, d.w.s. negatief. 

Nest Levy stie op 'e merke gewoanlik in oare telg fan Noach's soan 
Sem. Yn greatens ûntrounen dy twa elkoar net sa'n bulte, mar dizze 
léste wie hwat dûbelder. En syn útstrutsen gesicht miste de bifalligens 
fan Levy syn iepen troanje. Yn beide harren kunst kaem dat greate 
ûnderskied noch mear ta utering. Dizze man hie ek in tafel, mar dêr 
stie mar ien kegel op, en flak boppe dy kegel liong oan in houten 
bôge, dy 't oer de tafel spand wie, in leaden koegel oan in ein byntjern. 
Nou moast men dizze koegel yn 'e hân krije, sa, dat it tou spand wie, 
en dan helle men him safier as jin goed tocht út s_yn leadrjochte stân. 
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Dêrnei moast men him sá lans de kegel stjûre, dat er dy op 'e hinnereis 
foarby gong, mar op 'e weromreis omfier reage. Foar de Joad wie dat 
gjin botsen wurdich, dat liet er jin kear op kear sjen, mar foar de 
leafhabbers wie de neifolging noch greater ûnmooglikheit as by Levy 
syn kunst. 

Sûnt wy lykwols hwat fan koegelbanen en paraboalen learden, ha 
wy nea wer fan ús ôfsette kinnen, dat tsjinoer Levy syn kunst, dy 't 
echte, earlike kunst hjitte mocht, dy oare man syn kunst foar de follfe 
100 persint út smouzerij bistie. 

Mar it wurk fan dy twa mantsjes hie wer dizze oerienkomst, dat se 
beide stienen yn it teken: twa kear fiif is tsien, nul ik hâld it wytjild. 

Hwat fierder de merke op hiene je gewoanlik hwat oars, en wol 
de „bioscoop" yn syn primityfste foarm, dat wol sizze: yn 'e gedaente 
fan in „kykkas". It keareltsje, dat dêrmei stie, hie, hwat syn mânskens 
oanbilange, wol hwat fan de beide foarige, mar hy miste dy harren 
swarte krollen hier en kromme noas, hwerút men net ôfliede moat, dat 
er hielendal gjin hier ert noas hie, mar wol dat er fan in oar skaei wie. 
En ditselde koe men ek opmeitsje út hwat hy foar it Ijocht brocht. Yn 
syn „branche" soe men forgees sykje it „fornuft" (sa sille wy it to-
minsten mar neame) dat efter dy oaren harren fortoaning stiek, en dat 
men as regel allinne mar by in bipaeld soarte fan minsken fine kin. 
Syn earnstich, strak gesicht forrette al foar in diel hwat der to sjen wie 
yn syn kaske, dat mar biskieden ôfmiettingen hie en maklik, mei in 
pear riemen oer de skouders op 'e rêch droegen wurde koe. En as men 
dat al net oan syn gesicht sjen kinnen hie, dan sei de âlde Hollânske 
namme foar „kykkas", dat is „rarekiek", wol it oare. 

Yn dat ding sieten oan 'e foarkant forgreatglêzen, dêr 't men troch 
yn de geheimenissen sjen koe, dy 't ôfbyld wiene op rolprinten. Oan 
in krukje draeide de kykkasman de iene print nei de oare foar, en 
fortelde der by hwat wy derop to sjen krigen. Dan wiene meast „de 
daverende dingen dier dagen" soene we hast sizze wolle, as wy dêrmeî 
net in great blêd fan tsjinwurdich neipraetten; lit ús 'er dêrom mar leaver 
fan meitsje: de ôfgriselikheden, dy 't de wrâld fan doe by de dei lans 
bea. De man kondige it meast sà oan: Hier zie je en dan folge de 
iene freeslikheit op 'e oare, meastal moart of brân of oarloch. Foaral 
de Atjeh-oarloch, dy 't yn 1873 bigoun wie in tankber ûnderwerp foar 
de kykkas. De Atjehnezen waerden altyd foarsteld as forskrikkelike 
mantsjes, allegearre met reade eagen, dêr 't sels de duvel foar op 'e 
rin gean soe. 

Dat wy gjin heechsteande kunst forwachtsje koene, laei foar de hân, 
ommers: „elke waer is nei syn jild" en it sjen koste mar in sint, ien 
inkelde sint, en dat wie eigenlik it freeslik, stimmige gesicht fan de man 
allinne wol wurdich. (Is it wonder, dat men it yn dy dagen altyd hie 
oer merke-sinten?) 

Fierderop hiene je in „tintsje", dat wol net dalik oan in „spui" 
tinken die, mar dêr 't men dochs Onderdak hie. En hwat dêr barde 
moast ek binnendoar ôfspylje. Mar dêr koe men net foar ien sint 
torjochte. Yn dat tintsje setele Louise fan Fryslân, it wiersizzerswyfke, 
W y wiene doe yn de dagen, dat de minsken fan tsjoenderij al aerdich 
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har bikomst krige hiene, mar it wiersizzen skittere noch yn folie glory. 
't Wie noch de glânstiid fan in Hinke Kaert, dy 't ta de elite fan dat 
folkje hearde en sadwaende it lytse doarp net bynei kaem en wy it 
mei Louise stelle moasten. 

W y wolle ris in foarstelîing bywenje: 
Fan 'e iene kant fan it doarp komme trije âlde feinten, dy 't al ris 

oanstutsen ha it tintsje fan Louise binnen silen. Dat sjocht út de fierte 
in krekt troud jong mantsje, dy 't fan 'e oare kant komt; hy stapt ek 
yn it tintsje, 

Louise bigjint fan de âldste ôf, dy is dus no. 1. 
Him wurdt sein, dat er in kreas wyfke trouwe sil, dêr 't er 12 bern 

by krijt. Hy sjocht dan yn 'e swarte spegel it portret fan syn takomstige 
oarehelt, seit neat, mar tinkt blykber sines. 

No. 2 is sa fortúnlik net. Hy sil ek trouwe en krijt neffens Louise 
6 bern. Da's gjin greate keppel foar dy dagen. Mar as er yn 'e swarte 
spegel syn oansteande komt to sjen, dan seit er mei in knoop: 
„dat ford... ik, dy wol 'k net ha". 

Mar Louise is earder mei 't wetter foar de dokter west en andert 
koart en bounich: „die suust hè!" 

Dan komt no. 3 foar, in lyts, forwoechsen maetsje, dêr 't Louise 
hwat mear as gewoan yn skynt to sjen. Ek hy sil trouwe .— hwat de 
lytse man miskien al net ôffoel .— en hy soe... 18 bern krije. 

De léste, no. 4 is it jonge, troude mantsje. Oft Louise mient, dat ek 
hy noch „zu haben" is, of dat se tinkt, dat hy wol ris fan de lear wêze 
koe; „lit stjêrre hwat stjêrre wol, as myn wiif mar gjin widdou wurdt" 
dat doare wy net sizze. Mar hy krijt de foarspelling mei, dat er 6 bern 
krije sil by syn oansteande frou. 

(Louise arbeidde, hwat it tal bern oanbilanget, blykber altyd mei 6 
of mearfâlden dêrfan; hwerom, dat bleau ús tsjuster). 

En nou, nei dat 'er in foege heal hûndert jierren 'oer ús ûndertusken 
forgrize hollen hinne gien binne, nou wolle wy Louise's kunst noch 
ris lotterje. 

No, 1 is •— miskien wol út kleare binaudens yn it foarútsicht fan 
dy húshâlding mei 12 bern •— de greate hearringfiver oerstutsen nei 
Amearika, it lân — doe foaral — fan de ûnbigrinze mooglikheden, 
mar ta in húshâlding mei 12 bern hat er it net brocht. 

No. 2 hat grif sa'n tsjinnichheit yn froulju krigen, neidat er yn 'e 
swarte spegel it portret sjoen hie fan it minske, dat Louise him tatocht, 
dat er in iensum celibatair bleaun is. 

No. 3 •— it biheinde mantsje •— naem syn lot fan de fleurige kant op. 
Hy skreau oan in goede freon, dy 't nei Amearika forhuze wie, hwat 
him neffens Louise to wachtsjen stie, en as dy foarspelling sijn bislach 
krige hie, dan tocht er mei syn 18 bern in nije Kolonje yn Amea
rika to stiftsjen. Mar ek safier is hy net kommen. Wol is er troud, 
mar hy is yndield wurden by de minsken fan it „twee-kinderen-stelsel". 

No. 4 îibbet noch fleurich mei syn earste wyfke en hat noch neat gjin 
forlanqst nei in oaren mei seis bern. 

Louise har tabernakel hat it al foar jierren ôflein. Sy sil de ivige 
rest yngien wêze sûnder folie wroech oer de mispassen yn har kunst. 

269 



Ek wy ha bar dy al lang forjown, of leaver sels nea oanrekkene. 
Ommers sy harde ta de greate mannichte, dy 't foar en nei har, it ivige 
,,Mundus vult decipi" bigriep en biantwurde mei in: „Ergo decipiatur". 

VI. 

Al ha wy hiel hwat sjoen, dochs binne wy de âlde merke yn it 
lytse doarp noch lang net roun. Hwat de kreammen oanbilange, dy 
wiene der net tsjok, mar ien koekkreamme hiene je op syn minst dochs, 
en dy wie meast rom forsjoen fan blaudimter en oranjekoeken, spul dat 
net gau âld waerd. Dat wie net allinne yn 't bilang fan 'e forkeaper, 
mar ek yn dat fan 'e keaper; hwant de boel kaem mei nei hûs, en wy 
libben doe noch yn 'e tiid,dat ien fan ús sprekwizen — dy 't wy op 
skoalle learden en dy 't in plak krigen yn ús skriuwboek, om net foar 
ús forlern to gean — wie: „zuinig" zei bestje „lekker is maar een vinger 
lang!" 

As wy de opslûpen bern nou by de ysko-karre stean sjogge, tinke 
wy wol ris by ús sels, dat „lekker" gans „langer" wurden is. En dan 
wie der noch in oar sprekwurd yn dy dagen, dat hearde sa: 

„Dy 't hwat sparret, dy 't hwat het, 
Dy 't alles yn ienen net orfr...!" 

It leste wurd sille wy mar net folút skriuwe. Sokke útdrukkings 
dochs ha de Fryske tael wol m bulte kwea dien en dêrtroch ha bûten-
steanders har faek mei ,,rou en grou" bititele. Litte wy ús dêrfoar mije. 
As de Nederlânske tael lykwols op 'e selde menear tramtearre en trak-
tearre wurdt, dan bliuwt der ek net folie moais fan oer. 't Is de skuld 
fan it mês net, as men der immen mei to îiïf giet. 

In oaljekoekskreamme dêr koene wy ek grif op rekkenje, mar in 
bollebuisjekreamme, dat wie boppe ús „stand". Jonge, in oaljekoek hiene 
je foar in sint — ien sint •—- en dan krigen je in grouwen-ien (it barde 
ek, dat je twa lytskes foar dat jild hawwe mochten) en in boardtsje 
bollebuisjes kostte wol gjin sawn sturen, lyk as op 'e leste Ljouwter 
merke (al hjit nou dan ek de tiid min, om 't alles fiers to goedkeap is) 
mar dochs noch in dûbeltsje. 

Mei de draeimole wie 't sa 't foei, krekt as mei 't âld wyfke har 
noasdrup. Meastal wie er der, mar wy misten him ek -wol. En dy 
't er kaem wie ien, dy 't syn leafhabbers op twa menearen herberge. 
It iene diel —- de lytse bern, dy 't noch gjin hynsterieden fortroud 
wiene, al wie it dan ek mar op in houten hynsder — kamen yn in greate 
bak, en de oaren koene plak krije as „cavalarist". Bakken en hynsders 
wikselden inoar om 'e oarde ôf. 

Nou hiene je in bûtenste en in binnenste rigel hynsders, en hwer 't 
it draeijersjild yn 't algemien in sint wie, dêr moast op 'e bûtenste 
rigel wol ris twa bitelle wurde, mar dan hiene je ek de kans om 'e 
„kaei" to krijen. Dy kaei siet mei in fear yn in klosse hout, en dizze 
hong mei in keatling oan in peal, dy 't in lyts eintsje buten de ring fan 
de draeimole stie. En as dizze leste yn biweging wie dan naem de 
draeimole-man de klosse hout mei de kaei en hâldde dy mei alder-
hande frjemde biwegingen de „cavalaristen" foar, en dyjinge, dy 't 
de kaei út de klosse skuorde, mocht ienkear forgees draeije. 
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Kedde en elektryske biweegkrêft mankearden noch (dy hiene der 
lykwols ek net op stean kinnen) en sadwaende wie de draeimole-man 
sels hynsder of motor, sa 't men 't mar neame wol. 

Fierder hiene je noch faek in kreamme mei berne-boartesguod, in 
tinte mei skuon (in skuonmakker wie der yn 't doarp net) en inkelde 
mear fan dy „gelegenheden", dy 't oan de merke noch in lyts tikje it 
oansjen joegen fan in jiermerk, 

It „krêftmietten" fan de sterke minsken (en hwa fielt him, as er jong 
is en in slokje op hat, net sterk?) koe bifrediging fine yn it „Jut~op~'e~ 
kop-slaen". Dit spul, tominsten de namme, is yn 'e moade kommen nei 
1876, it jier hweryn Jut, de moardener fan mefrou v. d. Kouwen bi~ 
rjochte waerd. 

Foar it opfleurjen fan it spul hiene je noch inkelde „specialiteiten". 
Sa soarge swarte Johannes, dy 't dy namme alle ear oan die, mei syn 
Aeltsje, dêr 't noch niks fan 'e „slanke lijn" merkber oan wie, foar it 
„vocale" diel fan dy fleur, wylst it „instrumentale" diel mear foar 
rekken kaem fan in man mei de liere. Dit mantsje sjoude mei syn draei-
oargel (dat itselde is as liere) by de húzen lans. Dat wie in hiele tóch, 
mar de minsken waerden doe net bot forwend. 

Soks koe men ek merke oan Janklassen, dy 't syn poppekas, in 
draegber toaniel mei de hiele santepetyk .— acteurs en actrice's ynbi-
grepen .— it doarp ynsjoude om in kreas plakje foar syn foarstellingen 
to sykjen. Dat Janklassenspul wie foar de bern miskien noch it moaiste 
fan de hiele merke. hwant Janklassen syn merakels tsjin syn Tryn, syn 
bern, de polysje, koartom, tsjin elk en alles, die ús skatterjen fan laitsjent 
dat it ek in merakel wie; sa kaem it iene merakel út it oare fuort. 

Hiele oare merke-tipen wiene wer Dorus Wetterspringer en Kuiter. 
Doris hie mar ien birop en dat wie wetterspringe en dêr ha wy earder 
al fan forteld, mar Kuiter wie net allinne hynstehâlder by de hurddra-
verijen, mar op syn tiid ek „declamator", al wie it dan ek ien fan 'e 
kalde groun. Syn „mimiek" stie sahwat tusken ûnmooglik en ôfgryslik 
yn, en syn foardrachten bigounen meastal mei „hitauteleau, hitauteleau, 
hitautelooogieeee" dat faek ta mear as yn it forfelende herhelle waerd. 
Hwat dat bitsjutte moast, ha wy noait witten en dat wist er miskien 
sels ek net. En hwat der foar ús fierder al bigripelik wêze koe, dat 
waerd yn 'e measte gefallen jown mei wurden, dy 't wy hjir net graech 
del skriuwe soene. 

En hwat Kuiter syn libbenslear oangong, dy waerd miskien it best 
oanjown troch syn eigen wurden: „Sjoch, minsken, ik bin sa: as jimme 
my mei in briefke fan 25 goune fuortstjûre om dat nei Klaes Arjens to 
Sint Japik to bringen, dan komt dat to plak, sûnder dat der in sint oan 
mankeart, mar as jimme my der mei in flesfol jenever hinne ha wolle, 
dan komt Klaes Arjens der gjin drup fan to sjen. 

W y soene sa noch in hoart troch prate kinne oer de âlde merke yn 
it lytse doarpke, bygelyks oer „Jaepje" mei syn „lekkere pjige" (dit 
moast „figen" bitsjutte) en syn „proef ze maar" ensf. ensf.; en as wy 
dan in forgelikenisse makken tusken dy merke fan doe en dy fan nou, 
dan soe men jin bisouwe (of wol forbliidzje, elk nei syn smaek) oer 
sa 'n forfal. It hjir sa tapasselike „Sic transit" ensf. sille wy lykwols 
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mar net brûke; 't printflaterduveltsje mocht ús lyts bytsje skoander 
Latyn ris forbroddelje. 

Miskien is men ek wol ris nijsgjirrich hoe 't it in joun fan sa 'n 
merke wol tagong yn in tiid, doe 't men fan útgean net folie wist en 
de jeneverflesse yn sa 'n heech oansjen stie. 

Dat elk, dy 't noch dounsersskonken hie, by de trep fan 'e „Theebus" 
opklattere, om dêr op 'e boppeseal dy skonken ris út to skodzjen, leit 
foar de hân, en dat de swiete priuwers en sy, dy 't neat ha moasten 
fan it „arbeidzjen en jild tajaen" (dat wie harren „definitie" fan 
dounsjen) dat dy „ûnder" hwat sieten to pimpel jen, is al like min slim 
to bigripen. Foar de hân soe nou fierder it tinkbyld lizze kinne dat it 
sa 'n joun linkendewei in hiel dronkenmanssoadzje waerd. Mar dat foei 
noch wol hwat ta. 

Wier is it, dat hwat altyd „opsluten" sit of „oan 't keatling" leit, 
as dat „los" of „fan 't keatling" rekket, dat men dan malle sprongen 
forwachtsje kin. Mar lyk as de natuer oan 'e wittenskip yn folie ge-
fallen grinzen stelt, sa wiene hjir ek forskate omstannichhederi, dy 't 
útspattingen binnen bihoarlike perken hâldden of foarkamen, ja, sels 
wol hielendal ûnmooglik makken, Dêr hiene je earst al de portemonné. 
As. dy „hou" sei, wie 't útpraet. En dy 't noch foar in dûbeltsje toarst 
hie en mar in stûr mear ryk wie moast it by in „halfje" bliuwe litte. 

De jongerein krige, hwer 't in goed regear wie, faek it leksum mei: 
„thúskomme sa 't jimme fuortgean, hearü" 

De geregelde brûkers — en hwer 't de portemonné it net kearde, 
wie it persint der noch al frij great —• koene wol hwat forneare en 
stapten dalik net oer de foet. En dan is men noch sa mar yn ienen 
net in slantfet; de measten wurde it noait en de oaren earst nei gebrûk, 
misbrûk, forlies fan ear- en skaemtegefoel, ensf,, de wei is noch al lang. 

Mar dochs kamen der wol ûngemakken foar, grif mear as nou, mar 
stellich minder as men nou tinke soe. W y wolle in pear tipen tekenje: 

In mantsje, dy 't yn syn jonge jierren tige oan 'e drank west hie, 
troude mei in fiks frouminske en rekke alhiel fan 'e drank ôf, bihalven... 
as it merke wie. Dan rekke er fan 't keatling en moast ider jier syn 
túltsjes úttúlje. Ien kear doe 't er de jouns al tige oan 't dounsjen en 
switten en... priuwen wie, kaem syn skoanfaer op him ta en war-
skouwde him út goederbêst. Mar dêr kaem hwat: „wol, by dit en by dat, 
as Jo myn skoanfaer net wiene, dan keilde ik Jo hjir fjouwerkant by 
de treppen del" en hwat er mear folge. Dat sei nou in mantsje, dêr 't 
364 dagen yn 't jier neat op oan to merken foei. 

In oar gefal. Nou in mantsje, dy altyd ûnder de tige matige minsken 
troch gien hie, mar... „de kermis komt maar eens in 't jaar"... Hy, 
dy 't net folie wend wie en sadwaende ek net folie fordrage koe, rekke 
ek it spoar bjuster en kaem yn 'e moarntiid thús. Dêr wipte er om yn 
'e bleek en dêr bleau er lizzen. Doe 't se him der founen en wei helje 
woene, stie it net rom en drige er mei: „hwat soene jimme, sil ik jim' 
noch ris sjen litte hwat spierkrêft is?" en dat, wylst er sels sa slop as 
in dweil wie. 

In trêdde nûmer! Alle goeije (!) dingen bistean yn trijen! 
In jong baeske, to great foar in skûteldoek en to lyts foar in dweil, 
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krige mei de merke sin oan de famke's. En de jouns dounse er al mei 
ien. En om 't er nou great wie, woe er ek great dwaen en moast er oan 
'e drank. Earst gong dat, mar doe 't er syn kameraten fortelde, dat er 
it sa mei syn faem op hie, dat er dy foar gjin twa ryksdaelders misse 
woe, wie er syn bihoarlik bigryp oer hwat er to sizzen en to swijen hie 
al kwyt. Letter op 'e joun hong de greate man oer 't stek foar de her
berge to koarjen. Syn faem wie er ek al kwyt, fan forkeapjen foar twa 
ryksdaelder wie dus gjin sprake mear. Syn kammeraten ha him thús 
brocht en dêr is er yn 'e gong flak efter de doar delfallen; dêr laei er 
de oare moarns noch... 

Mar as wy dit hjir allegearre nou fortelle, dan moatte wy dêr wol by 
yn 't each hâlde: sokke dingen sloegen gjin merk! 

W y wolle graech tajaen, dat de measten de moarns nei de merke in 
rare smaek yn 'e mûle of pine yn 'e plasse hiene; dat de iene tige 
toarstich wie en de oare wer langst nei in pikelhearring hie, mar dat is 
hiel hwat oars as de gefallen, dy 't wy hjir boppe tekene ha. Dat wiene 
útsonderingsgefallen en it beste biwiis hjirfoar is grif dit, dat se yn ús 
geheugen biwarre bleaun binne; hwant hiene se net fier ûnder de miette 
fan it gewoane trochroun, of net stikken der boppe útstutsen, en ús heat 
mear en neat oars jown as in trochsné-byid fan it merkeîibben fan doe, 
dan wiene se al lang út ús herinnering weiblaesd wurden troch de wyn-
pûsten fan it woeilige libben, 

VII . 

Op gefaer ôf fan oansjoen to wurden foar in echte âlde merkeklant, 
wolle wy it dochs noch ienkear weagje, om oer de âlde merken to 
skriuwen. Eigentlik binne wy al oer dy gefaerlike grins hinne, hwant 
wrachtsjes der wie al ien, dy 't ús de opmerking makke: „jou konnen 
wel zo'n ouwe deurdraeijer weest hewwe, zo goed wete je noch wat 
der allegaar voorviel". 

Ut dizze tael merke wy al hwat lânsman wy hjir foar ha: ien fan dy 
fife en tagelyk ek wer sjoviale kearels, dy 't opmerkingen meitsje kinne 
en doare, dêr 't in-oar net ta komt, en dy 't men graech forjowt, hwat 
men in-oar faeks net forjaen soe. En hwer 't wy sels de oertsjûging 
tadien binne, dat in nochtere holle mear sjocht en better ûnthâldt, as 
in rinkelroaijer, dy 't ûnder de wyn fan 't jeneverkrukje stien hat, dêr-
om tomear doare wy it oan om noch ris .— al is it dan ek wer út 'e 
fierte —- de âlde merke to bisjen. 

Dat de merke, dy 't nou neat mear to bitsjutten hat, alear yn it lytse 
doarp safolle to bitekenjen hie, lit him hjirút forklearje: As men fuort 
woe, wie rinne gewoanlik jins foarlân, en sa dwaende bipaelde it út-
gean him ta in lyts hoekje, en wiene de gelegenheden om der ris tusken 
út to knipen net sa machtich. Hwer fierder it lytse doarp yn dizzen it 
foarrjocht hie fan tusken in stik trijefjouwer greate yn to lizzen, dêr 
koe it op in merke-bisyk rekkenje, dat net folie ûnder die foar dy fan 
syn greate bruorren. 

W y hawwe ús meast by algemienheden, dy 't foar alle doarpen 
gouwen, halden, mar ider doarp hie dérnêst noch faek syn eigen 
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mantsjes, syn eigen „specialiteiten" sille wy mar sizze, dy 't út de 
merke in ekstra-duit foar de húshâlding wisten to slaen. Se allegearre 
oanhelje soe ús tofolle ôfliede, wy wolle ús by ien bipale: Op ien merke 
koene je stéfêst fine in lyts mantsje, dy 't trije grouwe juffers ta in 
bok oaninoar boun hie. Dêryn hong in evener mei skealjens, dy 't 
gelegenheit ta weagen joegen. De lytse man kondige syn saekje oan 
mei: „Stap op en laat je wege by lytse Wibe." 

Wibe liet him bitelje nei 't gewicht: ûnder de 100 poun (âld gewicht) 
wie in sint en dêrboppe twa. En dy fordieling wie net mear as billik, 
hwant boppe de 100 moast 'er op syn minst wer ien sa 'n grouwe 
fyftichpounswicht by op e skealjen. En dat liigde der net om, sa .'n 
hiele dei mei dy wichten omslaen. 

It saekje waerd net sa „officeel" bihandele as eren it weagen op 
Grouster-merke en der waerden ek gjin weachbriefkes útjown, mar 
dêrom gong it neat minder sekuer ta: Wibe hie echt spul en net in 
evener, dy 't de tonge op in lyts eintsje nei miste, lyk as by 't sûkerei-
ôfleverjen net ûnbrûklik wie. 

Ien ding hat ús letter, doe 't wy greater waerden, wol ris forwondere 
en dat wie, dat de man altyd syn trijepoat opslein hie tichte by de doar 
fan de herberch. Wie dat miskien om it de Iju maklik to meitsjen to 
witten to kommen hoe swier de „lading" wie, dy 't se „ynnommen" 
hiene. Dat koe troch foar en nei de „laderij" it gewicht op to nimmen. 

Yn nau forbân mei de merken stiene doe al, hwat wy tsjinwurdich 
„volksspelen" neame, en dy 't ek al wer foar in diel foroare, foar in diel 
forlern gien binne. Dêr siîle wy nou net fierder op yngean, dat hoopje 
wy foar letter to biwarjen. 

W y wolle hjir allinne noch yn 't koart hwat fortelle fan hoe 't it 
folk fan 't plattelân stie tsjinoer Ljouwerter merke. 

Dat der leafhabberij foar bistie om der hinne to gean laei foar de 
hân. Dêr seach men ommers noch ris hwat oars as oars en just hjiryn 
laei it moaije. Dêr moat men nou gjin niget oan ha, dat is ommers noch 
sa; allinne dat „oars as oars" is seldsumer wurden foar minsken, dy 't 
altyd fuort binne, en in party miene it dan ek allinne mar mear yn it 
bûtenlân fine to kinnen en... hoe fierder fan hûs dan, hoe moaijei(!). 

Mar yn ús jonge tiid wie Ljouwerter merke in „ideaal", dat lang net 
troch Jan en alleman to birikken wie; by de ien stiek de drokte, by de 
oare it bûsjild en by m trêdde wer de reisgelegenheit m speak yn 't tsjil. 
De boeren, dy 't 'er yn 't algemien sels riderij op nei hâldden, forkearden 
wol hwat yn in bifoarrjochte posysje. En yn sekere sin de boere-arbei^ 
ders ek. Hwant as it om 'e drokte in bytsje koe, dan krige by rnannich 
boer it folk frij-ôf om mei twa hynders foar de haeiwein in dei nei 
Ljouwerter merke ta. Foar sa 'n gelegenheit kamen der balkjes oan 'e 
binnenkant fan de sydberjes lans, dy 't der mei heakken oanhongen. 
Op dy balkjes kamen dwêrsplanken en dat wiene dan de sitplakken. 
Mar om 't 'er, foar dat it op de merke los gong, meastal in eintsje 
omriden waerd, soe it gehutsel op 'e hurde planken fan in haeiwein lans 
diken, dy 't net altyd like sjocht wiene, wol ris bitinkelik wurde kinne... 
foar „hwat" dat hoeve wy der net by to fortellen, en dêrom kamen de 
measten „op it kêssen". Foar safier as der gjin âlde sjeas- en wein-
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kêssens wiene, kamen der hol- of foetkêssens foar 't ljocht. Dat koe 
en dat mocht om 't froulju gewoanlik like goed fan de partij wiene, as 
de manlju; oars soe dat noch ris to biduchten stien ha. 

As de klean hwat forsketten wiene, dan kaem de ferfpot wer en gong 
it op in „swartboarsteljen". 

Wie alles yn 'e parade, dan stiek it selskip ôf. 
It reisjild kaem op sa 'n menear net heech, hwat tige nedich wie. 

Allinne moast er hjir en dêr tol bitelle wurde, hwant forskate gemeenten 
hiene har eigen „douane". Froeger ha wy, yn dit forbân, it al ris hawn 
oer „ympost", hjir foun men de „tolhekken". En as je mei 't reau ta 
de gemeente út woene, dan wie it net allinne „betale" mar je koene 
soms ek noch in hoart op in sleauwe of sliepperige tolgaerder wachtsje, 
ear 't dy foar 't ljocht kaem. Dat hie, mei de „kilometer-fretters" fan 
nou, hwat wurde kinnen, hwant al yn de tiid, doe 't de sulky's yn 'e 
moade kamen, is 't ris bard, dat in nuvere Ljouwerter-merkegast mei 
sulky-en-al oer en troch de tolboom hinne fleach, dy 't by it doarpke 
stie. 

As it selskip einliks op 'e merke wie, dan gong it al wer kloek ta, 
dat koe net oars. It wie mar net it iene spul út en it oare yn, dêr moast 
rekkene wurde. En hwat men sjen woe, moast hwat „oars as oars" 
wêze, dus net hwat men op de eigen merke to sjen krige. Sels de iterij 
waerd, foar in diel alteas, fan hûs meinommen, en yn de iene of oare 
gelegenheit of kroechje bihimmele. Dêr waerd dan in kop kofje foar 
op syn heechst 5 sinten by koft, mar dat smiet it gat net heech. Der 
wiene sels guodden, dy 't wol in plak wisten to finen, dêr 't se foar 
trije sinten torjochte koene. 

De boeren koene en moasten it fansels hwat royaelder oanlizze. Dy 
rieden ommers mei eigen reau, dat joech in sekere „forplichting", hwant 
ek dêr roun men doe net by troch; kinne of net kinne, men moast syn 
stân sa'n lyts bytsje ophâlde. Dochs soene wy net graech biweare 
wolle, dat, foar dat de fleurige lette-sawntiger jierren fan de foarige ieu 
har yntocht dien hiene, der noait boeren west binne, dy 't har eigen 
brochje nei Ljouwerter merke meinamen. Mar doe hie dat ,,stân-op-
halden" noch net dy mear skerpe foarm fan letter oannommen; sokke 
dingen komme meast yn opgeande tiden, om yn krisisdagen faek greate 
ûngelokken to meitsjen. 

Ljouwerter merke duorre doe ek langer as nou, to witten in 14 dagen. 
De iene Woansdei's waerd er „ynlet", d.w.s. dan letten de klokken fan 
de Aldehou, en 14 dagen dêrnei waerd er „útlet". Ljouwerter merke 
is dus syn earste fiif dagen kwyt rekke. De earste Moandei hiene je 
eren de hurddraverij, mar de léste Freed, dus de Freed, dy 't op dy 
Moandei folge, wie fierder in net minder gewichtige dei fan 'e merke, 
foaral foar de bûtenlju, dy 't it mear om merkehâlden as om hurd-
draven to dwaen wie. Tsjalling Halbertsma hat mei syn „De beste 
Freed fan Ljouwerter merke" ek grif dy dei bidoeld. Dy earste Moandei 
en dy léste Freed, dat wiene dus de dagen, hwerop men de buten-
minsken forwachtsje koe, al stiene de boere-arbeiders net sasear op ien 
fan dy dagen. As dy mar in dei frij hiene dan wie 't al lang moai. En 
as it Ljouwerter merke net sa gaedlik útkaem, dan wie .— foaral foar 
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de keatsleafhabbers .— Frjentsjer merke harren like dierber. Beide, dat 
wisten se wol, en dêr leine se har ek sûnder krimmenaesjes by del, dat 
mocht harren net barre. 

It jongfolk, en hjirûnder forsteane wy yn dizzen de boerebern, dy 't 
ta de jierren fan feinten en fammen kommen wiene, sochten wer har 
eigen paden dy 't nei it doel — de merke — laetten. As twa elkoarren 
neijer koene as fan oansjende, dan gong de boeresoan mei eptich op-
poetst reau syn „Dulcinea" opheljen; men makke dan meast ek al in 
omreedtsje ear 't it op 'e merke ta gong. Dêr gongen de jonge pearen 
foar in hoartsje út-in-oar — elk hie syn kornútsjes, dat wie al fan to 
foaren ôfpraet — en op in bipaelde tiid foun men elkoar wer. Dan 
earst in kâld miei, dat al ,fan to foaren bisteld wie yn 'e herberch, 
dêr 't men stalde. In fortúntsje foar de f rij er syn portemonné wie, dat 
de frijster dy iterij bitelje moast. 

Net elke boeresoan en -dochter, dy 't yn 'e jierren foei, wie lykwols 
al safier, dat er „ôfhelle" of ,.ôfhelle waerd". Mar gedachtich oan it: 
„it wol allegearre mûzje, hwat fan katten komt", gongen ek forskate 
op ,,wyld aventûr" nei Ljouwerter merke. En ek dy founen elkoar wol, 
as se in-oar hawwe woene: de Nijestêd yn 'e earste plaets stie as 
,,fammemerk" bikend, mar ek op de boppeseal fan „Lands Welvaren" 
it hûs op 'e hoek fan de Wirdumerdyk en it Ruterskertier, dat doe noch 
in herberch wie, ha forskate jonge pearen foar koaiter of langer tiid 
oanhâld oan elkoar foun. Dat jongfolk gong de jouns wer mei-inoar de 
merk op; it hynstespul fan Oscar Carree wie dan de greate attraksje, 
foaral it „traditionele" slot, as de directeur sels yn 'e sirkel stie, dy 't 
foarme waerd troch 12 Trakhener hynsten, dy 't dan allegearre op har 
efterste poaten stiene. 

As 't hynstespul útgong dan de merke noch efkes op, de iene hjir 
en de oare dêr, ta dat men lang om let oer nei-hûs-ta bigoun to prakke-
searjen. Dan kaem — Ljouwerter merke fait ommers mei yn 't langst' 
fan 'e tiid — de dage soms hast oan 'e loft. De âlde hynders, dy 't 
buten it healbrea, dat foar harren yn 'e sjeasbak meinommen wie, sa'n 
dei net folie yn 'e ransel krigen, tippelen fluch op nei de krêbbe 
ta; dy koene it paed wol fine, hwat ek mar goed wie, hwant elke foer-
man-frijer hie net altyd like trou it each op syn happe... 

En hjirmei sizze wy de merke, de ienkear sa fleurige en libbenslustige 
merke, dy 't nou al lang yn syn jountiid kommen is, farwol. W y ha 
him sjoen en kennen leard as ien fan de foarmen, hweryn it minske-
libben him utert. De foarmen foroarje, foroarje jimmer wer troch alle 
jierhûnderten hinne, mar de oandrang fan it libben om him to úterjen 
sil bistean bliuwe salang der libben is. 

Dy foarmen foroarje net allinne, mar... formannichfâldige ek. Hjir 
hawwe wy ús by del to lizzen en... hjir ha wy ek frede mei, as mar 
al dy nije forfoarme foarmen, linkendewei mear útgean fan ien ideael, 
dat allegearre bihearsket en ek forienigt ta ien evenwichtich gehiel, lyk 
as de sinne oarder en regel hâldt yn syn stelsel fan dwaelstjerren, 
moannen en hwat derby heart, opdat sa ienkear ús minskewrâld in lytse 
ôfspegeling wurde mei fan de wûndermoaije skepping ûnder de lieding 
fan in Albistjûr! 
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VOLKSSPELEN. 

I. 
V . V. V. 
W a t is dat? 
Als we Julius Caesar te spreken konden krijgen, en we de moed 

hadden deze er naar te vragen, dan zou hij, als hij ons een antwoord 
waardig keurde, misschien zeggen: „dat is van mij; het is de afkorting 
van mijn V(eni) V(idi) V(ici) , ik kwam, zag en overwon". 

En buiten Julius Caesar konden we het ook wel weten, want nog 
de nieuwste druk van Koenen's Woordenboek der Nederlandse taal 
vertelt ons hetzelfde. Dat is dus een V. V. V. met een taai leven. 

Maar in de 2000 jaren, die er sedert de toenmalige dictator verlopen 
zijn, hebben we d'r heel wat V. V. V.'s bijgekregen. Op enkele hiervan 
willen we wijzen, en dan nog meer speciaal op die, welke binnen de 
eigen waarnemingskring liggen of lagen. 

In onze schooljaren vertelde men ons, dat er destijds een V. V. V. 
bestond, dat eigenlijk van ministeriële huize was. Het werd geplaatst 
op die stukken, welke een minister V(oor) V(ernietiging) V(atbaar) 
verklaarde, en het was dus niet het sein naar de overwinning, maar 
naar de vernietiging. Hoe waar of dit was weten we niet, en de weelde 
om eens in een ministeriële prullemand te snuffelen is ons nooit be
schoren geweest. 

Toen de reisgelegenheden gunstiger werden —• en we weten: gelegen
heid geeft genegenheid, en we weten ook, dat voor genegenheid altijd 
tijd en geld beschikbaar schijnen te zijn .—• toen kwamen er spoedig 
een hele nieuwe serie V. V. V.'s bij in de vorm van V(ereniging) 
V(oor) V(reemdelingenverkeer). Maar deze V. V . V.'s zijn alleen 
voor grootheden weggelegd; de kleinere plattelandsplaatsen kunnen zich 
die weelde niet veroorloven of er moet al wat heel bijzonders te kijk 
zijn. 

Toch hebben ook die „grutten" vaak hun V. V. V. zo goed als de 
„groten", maar dan weer van een heel ander soort, die luistert naar de 
naam V(ereniging) V(oor) V (olksvermaken). 

En nu zijn we eindelijk waar we wezen wilden, dat is te zeggen: bij 
de laatste V . van de laatste V . V. V., dus bij de Volksvermaken en 
bij de daarmede ten nauwste samenhangende Volksspelen, want deze 
twee zijn zo na aan elkaar verwant, dat men ze soms kwalijk van elkaar 
kan onderscheiden, dat de een zonder de ander vaak onbestaanbaar is, 
ja zelfs, dat alle verschil wegvalt. En deze „V. 's" zijn er zo jong als 
piepkuikens en zo oud haast als het menselijk geslacht, want spel en 
vermaak lijken wel door alle tijden heen een integrerend deel te hebben 
uitgemaakt van het menselijk bestaan. 

Wij wilden hieromtrent echter niet zover in de geschiedenis terug
gaan, dat we nog eens bij Julius Caesar terechtkomen, want dan zouden 
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we wel genoodzaakt zijn, om ook nog eens voor het voetlicht te 
brengen... de gladiatoren, zwaardvechters, die elkaar op leven en dood 
te lijf gingen, en waarbij de overwinnaar de overwonnene de genade
stoot moest geven, als de Imperator zijn duim naar beneden richtte. 

Dat noemde men toen volksspelen en zeker volksvermaken tegelijk, 
want het amphitheater, dat in het jaar 80 na C. te Rome voltooid werd, 
kon niet minder dan een kleine 90.000 kijklustige vermakelingen her
bergen. Zulke spelen en cijfers geven ons zeker een getrouw, al is het 
geen aangenaam beeld van de geest dier tijden. 

Is het wonder, dat Cicero — een tijdgenoot van Tulius Caesar — 
eenmaal kon uitroepen: O tempero, o mores! (O tijden, o zeden!) 

Wij verdwijnen met onze kijkkast maar haastig uit deze donkere 
tijden en gaan ook maar stillekens de duistere middeleeuwen voorbij. 

Als we dan eens een kijkje in de 16e eeuw nemen, is er tijd in over
vloed verlopen, zou men zo zeggen, om een beduidende verandering in 
de zeden en gewoonten, zich afspiegelende in de volksspelen, op te 
merken. En dat onderscheid is er dan ook zeer zeker. 

Een der geliefkoosde volksspelen uit die tijd was het „ganzetrekken". 
De schilder Hans Bol (1534--1593) heeft het zelfs op een ets afge

beeld. Dat ging als volgt toe. Over een riviertje of een ander behoorlijk 
water werd een touw gespannen, en aan dit touw werd een levende 
gans aan haar poten opgehangen, terwijl de kop van het beest rijkelijk 
met zeep werd ingesmeerd. De deelnemers aan het „spel" gingen dan 
één voor één in een roeibootje, dat snel, onder evengenoemd touw door, 
voortbewogen werd. De „kunst" bestond nu hierin, dat de „speler" de 
kop van het dier moest grijpen en van de romp afscheuren. Dit ging 
niet zo gemakkelijk en gelukte gewoonlijk dan ook niet dadelijk. Als 
't „mooi" ging, dan raakte de man buiten zijn bootje en hing aan de 
kop van de gans. Dat bezeepte lichaamsdeel was vaak te glad om het 
beet te houden en dan tuimelde de kerel in het water. 

Het volksspel was, zoals elk begrijpt, het kop-aftrekken, maar het 
volksvermaak het in-het-water-tuimelen. 

W a a r men over geen water beschikte, kon men hetzelfde feest ook 
vieren op de weg, waarbij de deelnemers zaten op een boerenwagen, 
die onder de lijn, waaraan de gans bengelde, doorbolderde. 

Wij zien hier dus al een merkbare verandering sedert de dagen van 
Julius Caesar. De listige mens had er de brui van gegeven om man tegen 
man te „spelen", waarbij zijn leven de inzet was. Hij koos liever de 
ongevaarlijke gans om zijn dierlijke lusten bot te vieren, teneinde zijn 
eigen hachje buiten gevaar te stellen. 

Het „hondewippen", „een haan de kop afslaan", „een kat uit de ton 
knuppelen" enz. waren in later tijd, als volksspelen en volksvermaken, 
even zovele variaties op het thema van het ganzetrekken. 

Dit beulswerk •—• zo zouden we dat soort spel en vermaak misschien 
het best kunnen noemen — heeft vrijwel met de Franse revolutie een 
einde genomen. Of er verband tussen die twee bestaat? Wie zal het 
zeggen? Misschien is er deze conclusie úit te trekken: een razende 
wereld komt eenmaal tot het besef: „maar zó kan het toch waarlijk 
niet". 
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Nu moet men dit ook weer niet zó opvatten, dat die revolutie precies 
de grens aangeeft. Vóói die tijd kende men al humaner spelen, als b.v. 
ringrijden en kaatsen en na die tijd is er nog wel eens een haan de kop 
afgeslagen en een kat uit de ton geknuppeld, daarvan weten onze kin
derjaren nog wel te vertellen. Ja, zelfs is in Neerlands hoofdstad het 
palingtrekken (een broertje van het ganzetrekken) tot diep in de 19e 
eeuw in de mode gebleven, en heeft het wettelijk verbod, dat er een 
einde aan maakte, in Juli 1886 nog tot het bekende palingoproer geleid. 
Maar zulke gevallen kwamen te sporadisch voor, om ze langer in alge
mene zin als volksspelen en -vermaken te betitelen. 

Meer in de mode kwamen dan ook mastklimmen, boegsprietlopen, 
kuipjesteken enz. En hiermede komen we weer tot onze kinderjaren, 
toen dergelijke spelen beoefend werden. 

Bij het mastklimmen was een mast overeind in de grond geplaatst 
en boven aan de kop hingen in een hoepel rond de mast de prijzen. 
Wie het eerst boven kwam had ook de eerste keuze uit die prijzen. 
Om het klimmen moeilijker te maken was de mast met zeep besmeerd. 
Maar... actie kweekt reactie, daarvan konden de broekspijpen der 
klimmers vaak getuigen. 

Bij boegsprietlopen was het natuurlijk je ware om van een schip 
met een behoorlijk lange boegspriet gebruik te maken. Omdat men 
hierover in de* dorpen meestal niet beschikte, maakte men gebruik 
van een scheepsmast, die horizontaal over een vaart werd gelegd en 
die... natuurlijk... met zeep besmeerd was. De prijzen of de bons er 
voor, waren aan het einde van de mast aan de overzijde van de vaart 
te vinden. Ook hier deed men natuurlijk weer zijn best om de gladheid 
van de zeep door een „tegengif" onder de voetzolen onschadelijk te 
maken. Maar al te vaak gelukte dat niet en kwam de „speler" terecht 
in een koolkleed, dat onder de mast in de vaart was gelegd, doch diep 
genoeg in het water hing om de „tuimelaar" kopje-onder te laten gaan. 
En als het „heel mooi" zou wezen, dan moest er roet in dat kleed, zodat 
de man, die als „blanke" het water in ging er als neger weer uit kwam. 

Hier had het „water" dus de tegengestelde uitwerking als bij een 
jongen uit die dagen, die zijn voet bezeerd had. Hij moest naar dokter, 
maar... eerst voetenwassen, en toen kwam de dreumes tot een merk
waardige ontdekking, welke zich openbaarde in deze woorden: „hea, 
mem, myn fuotten binne wyt, h'n!" 

Bij kuipjesteken was een kuip of een wastobbe tussen twee palen 
opgehangen en wel zó, dat ze bij aanraking gemakkelijk kantelde. Die 
kuip of tobbe was grotendeels vol water, maar boven dit water was 
een gat aangebracht. De spelers reden in een wagentje, dat langs een 
hellend vlak gleed onder de kuip door, en nu was het de kunst om een 
lat of stok door het gat in de kuip te steken. Mislukte dit en stootte 
men tegen de kuip, dan kantelde deze en kreeg men de hele waterrijke 
inhoud over zijn lichaam. 

Wij zien hier bij boegsprietlopen en kuipjesteken dus het volgende: 
Het volksspel was bij beide een zekere kunst, een kunst om te slagen, 

en het volksvermaak bestond in het niet-slagen; hoe kleiner de kunst, 
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hoe groter het vermaak, of met andere woorden: een gehumaniseerde 
ganzetrekkerij. 

Deze spelen uit onze jonge jaren zijn nu ook vrijwel van het repetoire 
der volksspelen verdwenen, en we zouden ze ook niet graag terug-
wensen, omdat ze een „bijsmaakje" hebben. 

Maar er zijn nog andere volksspelen uit onze kindertijd, welke dat 
bijsmaakje missen, en die toch zo goed als verdwenen zijn. Over een 
paar daarvan hopen we in een volgend hoofdstuk iets te vertellen. 

II. 

W a t V. V. V. is weten de lezers nu allemaal wel, en dat wisten 
ze ook wel vóór wij er van vertelden. Maar uit het bekende moeten we 
tot het onbekende zien te komen en daarom vragen we nu: „Wat is 
„tipeljen"? 

Wie hiervoor een Nederlands woord weet te geven, dat de algemene 
betekenis er van helemaal dekt, voor zo iemand nemen we ons petje af. 
Knutselen lijkt er iets op en peuteren ook, maar geen van beide is nog 
in alle opzichten „tipeljen". Het best zouden we de betekenis er van 
duidelijk kunnen maken door een „tipeltange" te nemen en daarmede 
het spelletje te spelen, dat er mee gespeeld moet worden. Dát is „tipeljen" 
en, hetzij men die kunst verstaat of dat men er niets van afweet, het 
blijft „tipeljen". Alleen dit onderscheid valt er bij op te merken: de 
kenner noemt zulk „tipeljen" een leuk spelletje, terwijl de onkundige 
het „tipelsinnich" werk vindt, waarvan hij zelf „tipelsinnich" wordt. 
Wie het Fries niet voldoende machtig is, houde het ons ten goede, 
dat we van al die woorden geen omschrijvende verklaring geven; dit 
zou ons te ver doen afdwalen. Er zijn wel andere en vaak betere wegen 
om daarachter te komen, wat meteen het respect voor de Friese taal 
kan verhogen. 

't Is evenmin onze bedoeling om over het tipeljen in de algemene zin 
verder uit te weiden, noch om op het tipeljen met de tipeltange nader 
in te gaan; er zijn echter, ook in deze, „noch mear hounen, dy 't Blom 
hjitte". Of m.a.w. onder „tipeljen" wordt ook nog wat anders ver
staan, en wel een volksspel, dat nu nog heel sporadisch, doch in onze 
jonge jaren vrij algemeen beoefend werd, niet alleen door ons, als 
kinderen, maar ook door ouderen. En hiermede willen we ons verder 
bemoeien, om daarmede onze in het vorig hoofdstuk gedane belofte 
gestand te doen. 

Wij zullen trachten aan de hand van enkele tekeningen dit spel nader 
duidelijk te maken. 

De benodigdheden waren bescheiden, t.w.: een stok met een stokje. 
De eerste, de „tipelstôk" was ongeveer „in âlde jellen" (dus plm. 70 
cM.) lang en zó dik, dat men hem met één hand gemakkelijk om
klemmen en regeren kon. Bij de ouderen kon hij uit de aard der zaak 
zwaarder en langer zijn: „de stok moast nei de man wêze". Het kleine 
stokje, de „tipel", was ongeveer één dm. lang en een duim (niet een 
cM., maar een duimbreedte, dus ongeveer „in âlde tomme") dik. Beide 
moesten van het hardste hout zijn, waarover te beschikken viel; dat 
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was in dit geval meest „hagedoarn" (Meidoorn) en deze moest het 
dan ook in de tipeltijd duchtig ontgelden. Maar om aan die „remedie" 
te komen, dat was voor ons, jongens, soms een hele puzzle, eerstens al, 
omdat de Meidoorns in het kleine dorp dun gezaaid waren en in de 
tweede plaats, omdat het moeilijk aanging, om alle jongens (en elk 
moest toch een eigen stok hebben) permissie te geven voor het snijden 
er van. Deze laatste moeilijkheid werd echter door ons, jongens, vaak 
ontweken, door uit te gaan van de stelling: „ongevraagd is ongewei
gerd". Maar ook dit bracht zijn bezwaren mee. B.v.: bij de ,,oude 
school" in „het kleine dorp" stond een mooie heg met prachtige mei
doorns. Die heg behoorde echter aan Krijn, de ons van vroeger wel
bekende „hounegiselder". En nu klopte onze zo even opgeworpen stel
ling niet met de grondstellingen van Krijn's „hounegiselders-weten-
schap". Zodoende moest er altijd een oogje in 't zeil worden gehouden. 
Maar Krijn, die zijn pappenheimers kende, lag soms in een hinderlaag, 
en dientengevolge kwamen de minst actieve bengels wel eens zonder 
klompen of pet thuis. 

Maar we dwalen af en, we weten het allen: de gedachten moatte 
by 't spul bliuwe. 

Vóór het spel begon, werd eerst een „rooster van aftreding" gemaakt, 
of liever gezegd: de volgorde der spelers geregeld. Dit geschiedde bij 
ouderen meest door loting, terwijl de kinderen hierbij veelal gebruik 
maakten van een aftelrijmpje, waarvoor in het kleine dorp het volgende 
versje meest dienst deed: 

Eun, deun dik, 
Zeven kanne strik, 
Zeven kanne bokkebaai, 
Eun, deun dik. 

W a s dit voor mekaar, dan werd het strijdperk in gereedheid gebracht, 
wat geen andere arbeid vroeg dan een „kûle" (kuiltje) te graven in de 
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weg of in het terrein, waar de speelplaats anders mocht zijn. Waren 
de omstandigheden hiervoor minder geschikt, 'dan werd ook wel gebruik 
gemaakt van een paar stenen boven de grond, die dan de ,,kûle" ver
vingen. 

Hierna kon het spel beginnen en trad no. 1 der spelers op om zijn 
„kunsten te vertonen". Hij legde zijn „tipel" dwars over de „kûle" en 
zette zijn „tipelstôk" er onder (zie tekening I) om die „tipel" weg te 
werpen en liefst zo ver mogelijk. De andere speelgenoten, die nu als 
tegenspelers optraden, hadden inmiddels op verschillende plaatsen stel
ling genomen tegenover de speler om de weggeslingerde tipel te „heinen" 
(op te vangen). Gelukte dit dan was de speler „ôf", d.w.z. hij mocht 
niet verder spelen en no. 2 kwam voor hem in de plaats. Gelukte het 
„heinen" niet, dan legde de speler de „tipelstôk" dwars over de „kûle" 
en degene der tegenspelers, die de tipel het eerst bemachtigde, deed 
vanaf de plaats, waar hij haar opraapte, zijn best om 'met die tipel, 
welke naar de tipelstôk werd gesmeten, deze laatste te raken. Gebeurde 
het echter niet, dan volgde het tweede bedrijf. Werd aan het eerste 
deel van het spel de naam „opsmite" gegeven, het tweede werd met 
„opslaen" aangeduid. (Zie tekening II.) 

Hierbij, bij het „opslaen", werd de tipel in de ene hand genomen, 
een klein eindje omhoog geworpen, waarna ze viel, en in die val werd 
er met de tipelstôk, die in de andere hand was genomen, tegen aan
geslagen, met de bedoeling de tipel zo ver mogelijk weg te slaan en 
zo goed mogelijk buiten het bereik der tegenspelers te houden. Wan t 
ook hier was „heinen" door de tegenspeler geoorloofd en dit leidde 
weer tot „ôf". Werd de tipel niet „heind" dan kwam de tegenspeler, 
die haar bemachtigde, weer „in 't geweer", maar de speler was er nu 
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zoveel op vooruitgegaan, dat hij zich mocht verdedigen en niet meer 
lijdelijk het werk van de tegenspeler, gelijk bij het „opsmiten" wel het 
geval was, had aan te zien. 

De bedoeling van de tegenspeler was nu de tipel in- of zo na mogelijk 
bij de kûle te werpen, terwijl de speler trachtte haar daar zo ver mogelijk 
vandaan te houden. Dit mocht hij doen enkel met de tipelstôk. Nu waren 
er verschillende mogelijkheden als: 

Ie. de tipel kwam in- of minder dan een tipelstôk-lengte van de 
kûle; 

2e. de speler raakte bij het terugslaan wel de tipel, maar deze vloog 
achter de kûle; 

3e. de speler raakte niet de tipel, die toch achter de kûle terecht 
kwam; 

4e. de tipel werd door de speler teruggeslagen in de richting der 
tegenspelers, dus vóór de kûle. 

In de gevallen sub Ie en 2e was de speler weer ,,ôf", maar in de 
twee andere gevallen niet en dan begonnen zijn winstpunten, die geteld 
werden naar het aantal lengten van de ,,tipelstôk", waarop in laatste 
instantie de tipel van de kûle kwam te liggen. De speler mocht dat 
aantal „vragen", maar de tegenspelers hadden ieder het recht „nei
mietten" (nameten) te eisen. Bleek uit dit „neimietten", dat de speler 
teveel had gevraagd, dan bestonden deswege strafbepalingen, die niet 
overal gelijk waren, maar in het ergste geval ,,ôf" tengevolge hadden. 
Routine leidde echter tot vrij goed taxeren en nameten ging bij „ge-
haeide" spelers soms ook maar zó zó in zijn werk. Het moest haastig 
gebeuren, als er wat van betekenis te meten viel en dan maakte de 
tipelstôk bij zijn voorwaartse beweging wel eens wondere sprongen, 
waarbij hij niet vlak op de grond kwam te liggen, 't Ging omtrent op 
dezelfde manier als bij sommige touwkooplui, die hun waar op de markt 
bij het „fiem" (vadem) verkochten. Als zo'n bijdehande koopman aan 
het meten ging gooide hij zijn hoofd in de nek en stak de handen zover 
mogelijk naar achteren, doch tevens •— en daarin zat juist de kneep —• 
zover mogelijk naar beneden, 't Leek dan dat men een vadem kreeg 
„mei in sturt 'er oan", terwijl het in werkelijkheid weinig meer dan 
3/4 vadem was. 

Op het „opslaen" volgde nog het eigenlijke „tipeljen", dat hier door 
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de twee tekeningen lila en Hlb wordt voorgesteld. De speler begint 
hierbij met de tipel in de lengterichting in de kûle te leggen. (Zie lila.) 
Dan slaat hij met de tipelstôk op het eind van de tipel, dat het hoogst 
ligt. De tipel vertoont daarbij capriolen van Illb en van die sprong 
maakt de speler gebruik om met de tipelstôk de tipel zover mogelijk 
weg te slaan. Hierbij is alles „bihâlden smoar", de tipel mag door de 

tegenspelers noch opgevangen, noch teruggeworpen worden. Zoveel 
lengten van de tipelstôk de tipel van de kûle komt te liggen, zoveel 
winstpunten heeft de speler. Ook bij deze telling geldt weer het recht 
van „freegjen" (vragen) van de speler en dat van nameten van de 
tegenspelers. Enkele honderdtallen winstpunten (meestal 500 of 10OO) 
was „út" (uit) en wie deze het eerst behaalde had de wedstrijd ge
wonnen, 
• Zó speelde men in onze jonge jaren het spel in het kleine dorp, maar 
zó speelde men het, vooral in later tijd niet overal. Wij hopen hierop 
in een volgen hoofdstuk nog even terug te komen. 

III. 

Jan, wat heb je een dikke buil aan je hoofd; hoe is dat gekomen, 
beste jongen? 

Ja, juf, van de moarn, toen 't tsjuester waer, heef ik van 't bêd 
gevolen. 

Dit is één van de legio voorbeelden, waarmede onderwijzeressen der 
Friese jeugd te maken, om niet te zeggen: te worstelen krijgen, wanneer 
ze de kleine kleuters, als eerste begin, een nieuwe taal moeten leren. 
Het fantasierijke kinderhoofd komt in zulke gevallen de nog minder
waardige kinderwetenschap te hulp en dan krijgt men allerhande won
derlijke variaties op het hier gegeven thema. Deze fantasie van het kind 
laat het niet alleen bij woorden, ook in het spel kan men ze menigmaal 
terugvinden. 

Misschien is dit zelfs in sommige gevallen wel te merken aan het 
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„tipeljen", waarover wij in het vorige hoofdstuk schreven. W a n t terwijl 
het ons niet zou verwonderen, dat het spel in zijn oorspronkelijke vorm 
zó gespeeld werd, als wij het vertelden, weten wij toch ook, dat later 
elders niet zozeer wijzigingen zijn aangebracht, als wel uitbreiding 
aan het spel is gegeven. Ook de namen van de onderdelen gingen 
plaatselijk veranderingen aan. Zo heette, wat wij „opsmiten" noemden, 
elders „útsmite" en werd ons „opslaen" met „raspjen" of „raskjen" be
titeld. Maar daarnaast had dit laatste ettelijke variaties in het leven 
geroepen, die o.i. moeilijk anders te verklaren zijn, dan dat ze — niet 
ineens — maar langzamerhand uit het fantasierijke kinderhoofd zijn 
voortgekomen. Zo speelde men naast het „raspjen" of ,,opslaen" het 
,,snoeijen", dat slechts in zover van het eerste verschilde dat de „tipel" 
hierbij niet in de andere- maar in dezelfde hand werd genomen als de 
„tipelstôk". 

Verder had men nog het „skilen" op verschillende, tot zelfs 5 ma
nieren toe, die met alle afzonderlijke namen werden aangeduid als: 
,,stôkskille", „earmskile", „polsskile", enz,, maar die, zonder onder
scheid, slechts ondergeschikte wijzigingen waren van het „opslaen". 
Waar de kinder-fantasie van een hoger orde was, had men voor dit 
,,skile" ook weer verhevener namen als: „ierdappelskile", „stroubakke", 
enz. 

En nu gaan we over tot een ander oud- en ook zo goed als verdwe
nen volksspel t.w. het „tippen", waarvan ons prentje I een voorstelling 
tracht te geven. De benodigdheden hiervoor waren in de eerste plaats 
een... ja, nu komt het er op aan het hoofdbestanddeel bij de ware 
naam te noemen. De „Bildtkers" van tegenwoordig zeggen in het alge
meen „tul", maar de „Sint-Jaest-buursters" van vroeger (en daar werd 
het spel het meest gespeeld) noemden het „turl" met een flink ratelende 
,,r". De „Aldlanders" in het N . W . der provincie maken er „tulle" van, 
terwijl men in de greidhoek weer „tuolle" kan horen. In het Nederlands 
wil het zeggen „naaf" en in het gegeven geval was het meer speciaal 
de naaf van een oud hooiwagen- of aardkarwiel. 

Wij zien haar op ons plaatje staan in een enigszins hellende stand. 
Zulks is voor het spel noodzakelijk en dit werd bereikt doox* onder de 
ene kant een baksteen te leggen. Op de bovenrand staat een rond 
houten balletje, dat, aangezien de „tulle" iets helt, daarop bevestigd 
moest worden, om afrollen te voorkomen. Dit gebeurde met wat de 
„Bilkerts" in hun „kunsttaal" ,,lak" noemden, en dat een gewoon 
sterveling betitelde met: „blaumodder". Het was modder, dat uit sloot 
of vaart werd gehaald; hoe taaier, hoe beter! 

Het evengenoemde balletje had weer een speciale naam; de „Bilkert" 
noemde het „koai" en de Aldlander „koai". Dat is precies eender zal 
misschien een volbloed Hollander zeggen, maar zo is het toch niet. 

Bij de „Bilkert" komt de lange o-klank uit en bij de „Aldlander" 
domineert de korte a-klank. W e horen dus ,,kóai" en „koài". 

Verder was er nog voor nodig een stevige knuppel van ruim één 
meter lengte, de tipperstôk. 

Het spel ging nu als volgt toe. De liefhebbers werden bij loting in 
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parturen van twee personen verdeeld. W a s de „lijst'-' klaar» dan konden 
de twee eerste parturen beginnen. Wie eerst aan beurt was, plaatste 
zich op drie treden afstand van de „tulle" (dus ongeveer 3 M.) en 
stelde zich in postuur. Ons prentje geeft er een voorbeeld van. Mis
schien zegt een oude ,,professional" wel: ,,maar zó stelde de echte 
„tipkunstenaar" zich niet in positie". Goed, laten we dan zeggen (de 
stedelingen hebben al zovele boosaardige flauwigheden van de boeren 
verkondigd, laten wij nu ook eens een onboosaardigbedoelde verkon
digen) de „man in postuur" is een „útfanhûzjende stêdman", een voor
loper der petlozen van tegenwoordig, die zich voor een wijle in boe-
renklompen heeft gestoken en zijn kunsten ook eens wil vertonen. 

/ . Het tippen. 

Ofschoon wij de kans groot achten, dat deze amateur de hele bal niet 
zal raken en mogelijk wel de ganse „tulle" onderstboven slaat (wat ù\ 
„vaktermen" een „tullebod" heet) willen we toch aannemen dat het 
voor ditmaal beter afloopt, en hij, nadat hij de „koai" zuiver in 't 
vizier heeft gekregen, als een goed speler zijn stok met één hand zó 
naar de „koai" weet te slingeren, dat hij deze treft. 

Deze eerste slag is het „bod". 
Nu komt het tweede partuur aan de beurt. Lukt het de eerste speler 

van dit partuur niet dat bod voorbij te slaan, dan moet de tweede. 
Loopt het ook deze tegen, dan heeft het eerste partuur één winstpunt 
behaald. 

Slaat de eerste speler van het tweede partuur echter wèl voorbij, 
dan komt de tweede speler van het eerste partuur in actie. Is deze zo 
gelukkig, dat hij nog verder slaat, dan treedt de tweede speler van het 
tweede partuur op en van diens al- of niet voorbijslaan van de vorige 
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slag zal het afhangen, wie van de twee parturen een winstpunt machtig 
wordt. De strijd gaat dus om 'het verst te slaan. 

Zes winstpunten waren gewoonlijk beslissend om een partuur te 
doen afvallen. Volgens de bekende regels bij vele andere wedstrijden 
geldig, ging dit „afvallen" van een partuur door, tot alleen een onver-
slagen prijswinnaar overbleef. 

Dit „tippen" heeft zich in de N.W.-hoek van Friesland het langst 
gehandhaafd aan de „Ouwedijk" (Bildts) = Alddyk (Fr.) = Oude-
bildtdijk (Ned.) en juist in dat deel, hetwelk onder het dorp Sint Jacobi 
Parochie ressorteert, * 

Jaarlijks werd er een grote wedstrijd deswege georganiseerd ter ge
legenheid van de zogenaamde „Sloffermet". „Met" is het Bildtse woord 
voor kermis en omtrent het voorvoegsel „Sloffer" vertelt de over
levering het volgende: „Als men een goed kermisganger zou zijn, dan 
had men aan zijn ene voet een schoen en aan de andere een slof en zo 
„slofferde" men naar- en op de „met". Deze „sloffermet"' mist tegen
woordig ook al de vroegere glorie der „metten" (kermissen) in het 
algemeen, maar toch wordt ze jaarlijks nog enigermate herdacht, en 
wel, als van ouds, op Palmzondag (de Zondag vóór Pasen) en op 
Paas-Maandag, 

Het tippen is echter verdwenen. Verschillende omstandigheden heb
ben daartoe medegewerkt. Een der meest directe was, naar we ver
namen, wel deze, dat één der spelers zover boven de anderen uitmuntte, 
dat deze laatsten hun „aardigheid" er af kregen. 

// . Het kooitjetipelen. 
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Maar de „kunst" wil zich uiten, is het niet in deze, dan weer in een 
andere vorm, en worden de kunstenaars in één richting door een enke
ling overtroefd, dan zoekt ieder voor zich gewoonlijk een nieuwe koers, 
waardoor zijn kansen om uit te blinken wederom stijgen. 

Zo is het waarschijnlijk mogelijk geweest, dat op de oude tronken 
van „tipeljen" en ,,tippen" een nieuwe loot werd geënt: het „kooitje-
tipelen". Misschien is dit zelfs wel een kruisingsproduct van de eerste 
twee, omdat het eigenschappen van beide in zich heeft. 

Het spel is heel eenvoudig. Ons prentje II geeft er enige voorstelling 
van. Zoals we^z-ien ligt op een baksteen een latje, dat een eindje over
steekt. Op het op de steen rustende deel ligt een balletje, dat weer 
met de naam „koai" wordt aangeduid. 'De speler slaat nu met de stok, 
waarmede hij zich gewapend heeft, op het overstekende deel van het 
latje. Het balletje springt dan omhoog en nu moet de stok komen om 
het zover mogelijk weg te slaan. Dit komt dus vrijwel overeen met het 
eigenlijke „tipeljen", dat op plaatje III van het vorig hoofdstuk werd 
afgebeeld; alleen is de „tipel" door een „koai" vervangen, en heeft 
de „kule" voor een steen met een latje plaats gemaakt. Verder heeft 
het spel met het gewone „tipeljen" echter niets te maken, maar volgt 
het de regels van het tippen. 

Tot zover. In het volgende hoofdstuk krijgen we nog een kleine 
nabetrachting. 

IV. 

Een nieuwe kleuter komt voor 't voetlicht, eentje echter uit de tijd 
toen hier nog geen „juffen" als onderwijzeressen dienst deden, dus van 
vóór de Lageronderwijswet van 1878. Deze „Jan" — iets ouder dan 
de vorige en zodoende ook een meer „bedreven" taaikenner — heeft 
een echt „mannelijke" opleiding genoten, wat al direct uit zijn forse 
taal spreekt, getuige het volgende: Jan moet een opstel maken over het 
varken. En Jan steekt van wal met: „Een varken, dat is een beest 
met borstels op de beurlog". 

Had dit laatste woord een minder onaangenaam geluid en was het 
niet de overzetting van een Fries woord, dat al evenmin de grenzen 
van het behoorlijke kon vinden, misschien ware dan de gewestelijke 
woordenlijst der Nederlandse taal een woord rijker geworden. Nu is 
die kans niet groot gebleken. 

Met het kooitje-tipelen zou dit misschien beter gaan. Wan t al is noch 
tipelen, noch kooi (in de zin als bij dit spel bedoeld) in een Neder
lands woordenboek te vinden, als we aan het „kleed" der samenstelling 
nog een enkele „knoop" naaien, dan verschijnt het als een er-keurig-
uitziend Nederlands woord in de gedaante van kooitje-tiepelen. De tijd 
zal leren of het levenskrachtiger is dan beurlog, dat direct na de ge
boorte overleed. En het zal ook afhangen van de levensduur van het 
Kooitje-tipelen zelf. 

Met het „tipelen" en „tippen" zijn nog zovele andere spelen op weg 
om geheel van het toneel te verdwijnen. Van de kinderspelen noemen 
wij o.a. „het hoedtsje-baljen" (hoedjeballen), „krij-oan-boartsje" of 
„krij-boartsje" (krijgertjespelen), „sidebihonk" — of „bisidehonk" — 
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of kortweg „bisideboartsje" (verstoppertje spelen). De Bilkerts noemen 
dit in hun taal „skúltsjeblink" — of skulekeblink-speule, „hoepje" (hoe
pelen), „topje" (tollen) met de „settop" (priktol) en de „giseltop" 
(drijftol), „knikke" (knikkeren) in zijn verscheidenheid van „kúltsje-
knikke", „potsje-knikke" en „sintsje-knikke", „hynste-boartsje" (paard-
jespelen enz. enz. (de lijst kon lang worden). 

Hoeveel is er van deze kinderspelen overgebleven? 
Al bitter weinig. 
Hoe is dit gekomen? 
Daartoe zullen wel verschillende oorzaken hebben medegewerkt. 

Een der voornaamste lijkt ons wel gelegen te zijn in het volgende: Al 
de evengenoemde spelen werden in de openlucht uitgevoerd, en de 
plaats waar de kinderen vroeger vrij over de vrije lucht konden be
schikken was de straat. Als zodanig heeft — reeds lang vóór dat 
het moderne verkeer zijn tegenwoordige eisen stelde —- het openbaar-
gezag de straat tot verboden terrein verklaard. Het speelplein bij de 
latere scholen, dat het nut van de spelen bleef erkennen, was veel te 
klein om aan de „behoefte" te voldoen. 

Hieruit is zeker — wel niet geheel, dit geven we gaarne toe, maar 
toch grotendeels •— te verklaren, dat zovele kinderspelen in de vrije 
natuur zijn verdwenen. 

Zal dat alles op de lange duur niet een verbijsterende invloed hebben 
op de tegenwoordige en de toekomstige jeugd? Veel meer vrije uren, 
veel minder gelegenheid om zich in het aangename, gezellige en on
schuldige kinderspel uit te leven, kan dat op de duur zonder onschuldige 
gevolgen blijven? 

Wij vragen maar, doch handhaven onze reeds vroeger aangenomen 
stelling: de normale mens, ook het normale kind, en deze laatste niet 
het minst, wil iets doen, en doet hij geen goed, dan doet hij het ver
keerde, doet hij niet iets onschuldigs, dan vervalt hij in het schuldige. 

Er heeft o.i. een moeilijk te ontkennen wisselwerking tussen de men
sen (groot zowel als klein) en hunne spelen plaats. Zouden wij in de 
uitdrukking: „zeg mij, wie Uwe vrienden zijn, en ik zal U zeggen wie gij 
zijt" de woorden „uwe vrienden" niet door „uwe spelen" mogen ver
vangen? 

De gezelschaps- en andere spelen binnenshuis kennen gelukkig geen 
verboden terrein, als die in de vrije lucht, en zo konden de oeroude 
en oerdegelijke spelen als dam- en schaakspel zich ongeslagen hand
haven en al is misschien een match om het wereldkampioenschap of een 
andere grote gebeurtenis af en toe nodig om „de geest" er in te houden. 

De „guozebrief" (het „ganzebord") dat •— we geven het graag 
toe •— niet te vergelijken is met de beide evengenoemde spelen, maar 
dat toch .— niet enkel als kinderspel, maar evengoed als gezelschaps
spel waaraan de hele huishouding vaak deelnam — een bijzondere be
tekenis heeft gehad, is dat er niet een voorbeeld van, hoe ook het 
goede kan verdwijnen, verdwijnen zonder reden? 

De vele wijzigingen, welke een blijkbaar naar verandering snakkend 
mensdom in het ganzenspel heeft gebracht, maar die alle niets anders 
waren dan meer of minder mislukte imitaties van het oorspronkelijke 
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spel, hebben niet kunnen verhoeden, dat het van het „repertoire" is 
verdwenen. 

Hoezeer de zich wijzigende tijdsomstandigheden en de daarmede 
nauw verband houdende wisselende menselijke gedachtengang hun 
invloed zelfs op oude volksspelen kunnen doen gelden, daarvan kan 
het bekende kaatsspel, dat zich nog immer dapper weet te handhaven, 
ons misschien een frappant voorbeeld geven. 

Vroeger werd het anders gespeeld dan nu. Wij hebben hier niet het 
oog op de verschillende wijzigingen en beperkingen, welke het kaats
spel in de loop der laatste jaren door de organiserende geest van tegen
woordig heeft ondergaan, maar bedoelen hier enkel de wijze van telling 
der winstpunten. 

In onze kinderjaren was gewoonlijk „twa spul út" en „de earsten 
forfoelen". Daarvoor is in de plaats gekomen „trije spul" út en ,,de 
earsten bliuwe stean". Dat wil zeggen: vroeger, bij een stand van 
„earsten gelyk en seis gelyk" (of in cijfers 1.—1 en 6—6) besliste de dan 
volgende slag over beider hele hebben en houden. W i e de slag won 
had een „spul" en de andere stond weer op nul en mocht met de moed 
der wanhoop van voren af aan beginnen. Bij de stand „trije om ien en 
seis gelyk" (of in cijfers 3̂ —1 en 6.— 6) besliste het volgende winst
punt of het „spullen gelyk" zou zijn of „út". 

Dit „vervallen" der eersten werd vaak als een onrecht gevoeld, maar 
daarmede was dat vermeende „onrecht" niet van de baan, en het leek 
er op of het verdwijnen er van op een grote, wereldschokkende qe~ 
beurtenis moest wachten. Het is toch een eigenaardig' samentreffen 
geweest, dat met de crisis van het laatst der vorige eeuw, ook de ge
noemde kwestie naar voren drong. 

De wereld van toen was, volgens de zich opwerpende wereldher
vormers uit die tijd, één groot warenhuis van onrecht. Vandaar dat 
„Recht voor allen" zowel het papieren orgaan werd, als wel het ge
vleugelde woord dat in geconcentreerde vorm de plaats wou innemen 
van het „vrijheid, gelijkheid en broederschap" van een kleine eeuw 
vroeger. 

Voor het kaatsspel had dit het consequente gevolg, dat niet alleen 
de eersten niet mochten vervallen, maar dat alle winstpunten behouden 
moesten blijven. Dat zoiets, aan- of liever in de Mond der Oude Middel-
zee, kon uitbroeden, kan niemand, die de tijden heeft mee beleefd, ver
wonderen. Ieder gewonnen slag telde voortaan niet twee winstpunten 
doch één, en dertig punten was „uit". 

Zo was alle „onrecht" met één slag vernietigd en triomfeerde „Recht 
voor allen". 

Maar 
Wij hebben eens ergens gelezen: 

Men kin theoretysk prate, 
As dit sa is, is dàt sa, 

Mar dan blykt yn de praktyk faek, 
Dat se hwat forgetten ha. 

En hier had men ook wat vergeten, vergeten rekening te houden 
met een algemene menselijke eigenschap, die niet alleen naar „spel" 
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vraagt, maar bij dat spel ook „spanning" begeert. En met die nieuwe 
telling was alle spanning er zo goed als uit; ze heeft dan ook slechts 
een kortstondig en... armzalig beslaan gehad, en moest spoedig plaats 
maken voor de tegenwoordige regeling, waarbij ,,onrecht" en „span
ning" van de oude methode, beide ongeveer gehalveerd werden. 

Hieruit zien we hoe nauw mens en spel samengaan, en zo kan uit 
deze simpele geschiedenis o.i. ieder hervormer deze lering trekken, dat 
de menselijke eigenschappen zich wel laten leiden, maar dat bij een 
negering van die eigenschappen, elke hervorming bij voorbaat tot mis
lukking is gedoemd. 
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D E BILDTSE O P T O C H T . 

I. 

Een schipper lag voor de wal en was bezig enkele luiken van zijn 
vaartuig op elkaar te stapelen. Daarbij doet hij een inisstap en valt 
achterover in de vaart. 

Dat ziet zijn zoontje en schreeuwt: „mem, ús heit fait yn 'e feart!" 
„Hoefier sit er der yn", vraagt moeder, 
„Oan 'e ankels ta" is 't wederwoord. 
„Nou, dan kin er der ommers wol wer útkomme". 
„Né mem, hwant hy stiet 'er op 'e kop yn!" 
Hieruit zien we, dat het een heel verschil maakt van welke kant 

men een ding bekijkt, of, wil men, van welk eind men af rekent. 
In onze laatste hoofdstukken hebben we de merke en de volksver-

maken van haar algemene zijde bekeken. Maar de zucht tot feestvieren 
kan zich bij tijd en wijle ook in andere, bijzondere vormen uiten. 

Daarvan volgt hier een voorbeeld. 
Wij zijn dan aangeland in 1874, het jaar, waarin het zilveren ambts

jubileum van Koning Willem III overal in de lande feestelijk werd 
gevierd. Z.M. bracht in de Meidagen van genoemd jaar een bezoek 
aan onze provincie en zelfs ,,het kleine dorp" viel de hoge en ongekende 
eer te beurt, dat des Konings zegetocht ook door zijn eenvoudig dorps
straatje leidde. En het werd in het dorpje algemeen gevoeld, dat bij 
die gelegenheid de schoolkinderen— dat waren wij .— Z.M. moesten 
toezingen. W e werden opgesteld aan de weg, die de Koning zou 
volgen ongeveer ter plaatse waar later onze nieuwe school moest ver
rijzen. W e hopen thans nog van heler harte, dat Z.M. onze goede wil 
voor de daad heeft willen nemen, bij onze poging om het „Wlen Neer-
lands bloed", dat destijds als volkslied het „Wilhelmus" nog overscha
duwde, recht te doen wedervaren. Dat deze poging niet beter 
slaagde, was heus niet onze schuld; onze oude meester kon zelf niet 
zingen, hoe zou hij het ons dan hebben kunnen leren, en de nieuwe 
was er nog maar enkele dagen, zodat diens grote muzikale talenten 
nog niet hun weldadige invloed hadden kunnen uitoefenen op de slui
merende gaven en krachten onder en in ons. 

Maar ons hoofddoel was bereikt, wij hadden de Koning gezien, ge
zien met eigen ogen, tintelende van kinderlijke opgetogenheid. 

Ook de Mond der Oude Middelzee viel de eer te beurt, dat de weg 
van Z. M. door de Bildtdorpen leidde. 

En nu is het eigenaardig hoe het ene volksdeel zo geheel anders 
reageert op bepaalde feiten, dan het andere. Zo begeerde men op het 
Bildt niet meer en niet minder dan een herhaling van 's Konings tocht 
door hun gemeente, voor zover die althans binnen de grenzen van het 
bereikbare lag. Dat men daarbij uit de aard der zaak op eigen krachten 
was aangewezen, lag natuurlijk voor de hand. W a t de ware oorzaak 
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van deze „onderneming", die een glorieuze optocht moest worden, was, 
zouden we niet gaarne durven zeggen. In ieder geval spraken er de 
Oranjegeest en de Oranjezin uit, benevens... de Bildtse geest en de 
Bildtse zin. En dan moeten we verder nog één ding niet vergeten, t.w. 
de tijdgeest! 

Wij weten nog van vroeger, dat van uit de diepe put der econo
mische crisis van 1848 eerst uiterst langzaam, doch later in sneller 
tempo de welvaart omhoog steeg, tot deze na de oorlogen van 1866 en 
1870/'71 haar hoogtepunt bereikte omstreeks de jaren 1874—1876. Men 
zou dit thans hoogconjunctuur noemen, maar in wezen was het als na 
iedere oorlog van enige betekenis een schijnwelvaart, doch die even
goed als een echte, de mensen naar het hoofd kan stijgen. 

„'t Zijn sterke benen, die de weelde dragen", op dit punt is het 
veranderlijke mensdom blijkbaar onveranderlijk. 

Feestvieren en pretmaken wil er bij de mensen wel in, vooral als 
de portemonnaie „bol" staat, en overeenkomstig het „fan in bruiloft 
komt in bruiloft" werd het hier: van een feest kwam een feest. 

Dat dit echter een navolging moest worden van het Koninklijk be
zoek, zo iets kon moeilijk anders dan op het Bildt zijn oorsprong vinden. 
De Bildtenaren zijn in zekere zin lang geweest .— misschien nog wel 
enigermate — een volkje op zich zelf. Ze hadden hun eigen land zo 
al niet aan de zee ontwoekerd, dan toch tegen dier wateren beveiligd; 
ze spraken — en hebben hieraan tot de huidige dag vastgehouden - -
hun eigen taal, kortom de Bildtenaren gevoelden zich zo'n klein ko
ninkrijkje op zich zelf. 

Wanneer ze zich, naar de zin der „Aldlanders", daar wat al te veel 
op lieten voorstaan, of wat al te prat op gingen, dan werden ze er wel 
eens aan herinnerd, dat hun land, hun Bildt, hun Koninkrijkje eigenlijk 
,,troch de sé „útspuid" wie". Kwaad bloed zetten zulke uitdrukkingen 
nooit; over en weer durfde men het elkaar zeggen, maar het bleef 
bij woorden. „It gong hwat boppe-ôf". Tot taalstrijd en rassenhaat 
is het nooit en nergens gekomen, en tientallen jaren heeft de afdeling 
„Berlikum" der Friesche Maatschappij van Landbouw de boeren van 
het Bildt en Menaldumadeel in al hun vreemdsoortige verscheidenheid 
het meest Vredige en gezellige tehuis geboden. En, dat die Afd. 
„Berlikum" zich bij het begin dezer eeuw, dus op 1 Januari 1901 ging 
splitsen in de twee gedeelten „'t Bildt" en „Menaldumadeel" lag niet in 
onenigheid of iets, dat hierop geleek, maar ieder der beide leden voelde 
zich mans genoeg (en terecht zoals weldra bleek) om op eigen benen te 
staan; dus niet langer „twa brjitten foar in turf". 

Maar we dwalen af. 
Het Bildt zou, zoals gezegd, dus nog eens feestvieren met en om 

zijn eigen koning (maar nu een koning met een kleine „k") . 
Dat zo iets zijn oorsprong vond in St. Jacob was alleszins verklaar

baar. Daar verstonden de eigenerfde boeren van toen (die, tussen 
twee haakjes, later „frij hwat forsille binne") de kunst van feestvieren 
niet alleen, maar St. Jacob was op dat punt wel het meest eensgezinde 
dorp der parochies, niet alleen het dorp zelf, doch ook met de bewoners 
van het gedeelte „Oudebildtdijk" onder het dorp gelegen. Dat was te 
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St. Anna Parochie heel anders. Dit was meer het „herendorp" dank 
zij zijn grootwaardigheidsbekleders als burgemeester, secretaris, enz. 
en het onderhield ook niet de vriendschap met de „Ouwedijk" gelijk de 
„Sint-jaastbuursters".—Toch zou het gehele Bildt aan dit feest, waarvan 
een grootse optocht het voornaamste moest worden, deelnemen. 

De te volgen route van die optocht werd aldus geregeld. Men zou 
te St. Jacob beginnen, dan rechtuit naar St. Anna en Vrouwebuurt, ver
volgens naar Oude Leije en daar vandaan naar „Ouwesyl" (Oude-
bildtzijl). Dan de gehele Oudebildtdijk langs naar de Westhoek, om 
eindelijk langs het Nieuwe Wegje en de Westerdijk naar het punt 
van uitgang te St. Jacob terug te keren. 

De opstelling van de stoet had plaats voor het logement „De Krim" 
een betrekkelijk nog nieuwe herberg aan het oosteinde van het dorp, 
die in de dagen van de Krimoorlog (1854—1856) gebouwd was en 
daaraan zijn naam ontleende. Volgens de spottende opmerking van 
een oude boer uit „het kleine dorp" was „De Krim yn in mistige wike 
boud". — Een week lang was het van dat trieste weer geweest, zoals 
wij noordelingen dat maar al te goed kennen, en nooit had de oude 
baas iets van de nieuwbouw gezien, die hij anders op zijn dagelijkse 
tochten naar ,,De Theebus" (onze oude bekende) gemakkelijk had kun
nen opmerken. Toen de mist optrok stond „De Krim" er; hiermede wou 
de oud boer de „revolutiebouw" van het nieuwe hotel illustreren. 

Op de bovenzaal er van verzamelden zich om de nieuwe koning en 
hoogstdeszelfs commissaris de grootwaardigheidsbekleders van dit een-
dags-koninkrijk. De eerste werd voorgesteld door een boer, die, in 
uiterlijk althans, veel op de werkelijke Vorst geleek, doch... maar laten 
wij niet op de gang van zaken vooruitlopen. 

Uit het dorp en ook uit wijde omtrek kwamen velen optrekken om 
getuige te zijn van de afrit van dit groots gebeuren. Een tachtigtal 
paarden, waarop ruiters met oranje-sjerpen om, nam aan de optocht 
deel. En niet alleen dat paarden en ruiters in groot tenue waren, ook 
de deelnemende rijtuigen waren piekfijn uitgedost. 

Een wagen, bestemd voor Z . M. (dit kan moeilijk met kleine letters) 
was bespannen met vier paarden. Toen dit rijtuig vóór kwam verscheen 
de koning-boer, of wil men, boer-koning op het balkon van ,,De Krim". 
Naast hem stond de commissaris, die een lange toespraak tot de menigte 
hield, en daarin doel en betekenis van het geheel uiteenzette. 

De oratie werd beantwoord door een donderend „hoera" der massa. 
En toen Z . M, zich vanuit het logement naar zijn rijtuig begaf, klonk 
er spontaan een: „Lang leve Wullem III!" 

Men gelieve hierbij te bedenken: voor elke rasechte Bilkert wordt, 
onverschillig of het de eigen Monarch betreft of diens eenvoudigste 
onderdaan, iedere „Willem" Wullem. 

Het verdere verloop bewaren we voor een volgend hoofdstuk. 

II. 

Overeenkomstig onze in het vorige hoofdstuk gedane toezegging gaan 
we thans de historie van de Bildtse optocht vervolgen. 
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Voorop ging een erewacht te paard, bijna geheel bestaande uit jonge 
boerenzoons, die, naast de reeds genoemde oranje-sjerp, allen opgedirkt 
waren met een hoge zijden hoed, terwijl een witte rijbroek hun feest
gewaad voltooide. 

Daarna kwam het met vier paarden bespannen rijtuig, waarin de 
boer-koning en zijn commissaris gezeten waren, met achterop een glim
mend gegalonneerde lakei. 

Verder volgden wagens met twee paarden; de rijke inhoud daarvan 
bestond uit verschillende hooggeplaatste overheidspersonen uit het 
Bildtse koninkrijk. Zelfs was er een Rode-Kruis-ambulance in de stoet 
opgenomen, om zich over mogelijke slachtoffers van eventuele onge
vallen te ontfermen. 

Na de wagens volgde een eskadron ruiterij, allen weer gestoken in 
een witte rijbroek en voor dit doel tot echte (!) cavaleristen gemilitairi-
seerd, waartoe o.a. behoorde een bewapening met verdedigingsmiddelen, 
die ook in de Tiendaagse veldtocht van 1831 dienst hadden gedaan. 

In deze categorie was niet iedereen even bedreven in de edele hip
pische sport, en kon men o.a. opmerken een manufacturier, wiens stam
boom wortelde in het oude Ur der Chaldeën, en die nog nooit op een 
paard had gezeten. 

Nu zouden we warempel een van de gewichtigste persoonlijkheden 
van de gehele optocht nog bijna hebben vergeten, t.w.: de marketentster. 
W a s vrijwel al het andere imitatie, hier had men „zuivere waar", want 
deze matrone had in hoogsteigen persoon de Tiendaagse veldtocht mee
gemaakt en ze voerde haar kostelijk elixer mede in hetzelfde vaatje met 
glimmend koperen hoepels en leren draagriem, dat ook in 1831 dienst 
had gedaan. 

Toen alles opgesteld was, zette zich de stoet in beweging naar St. 
Anna Parochie, waar de burgemeester reeds zijn opwachting maakte 
om het hoge gezelschap te begroeten. Zijn Edelachtbare deed dit met 
een gloeiende speech, zo gloeiend als alleen een Bildtse burgervader 
uit die dagen het vermocht. 

Te Vrouwbuurtstermolen werd even halt gehouden en het gezel
schap opgefrist door wijn of bier. Vervolgens ging de reis naar Oude 
Leij e. Onderweg kwam, geheel onverwacht, de optocht tegemoet een 
dertigtal ruiters uit Oudebildtzijl, allen evenzeer „gewapend" met hoge 
hoed, oranje-sjerp en witte rijbroek. Zij brachten de heilwens der 
„Ouwesylsters" aan Z . M. over en sloten zich vervolgens bij de stoet 
aan. Zo trok men gezamenlijk naar Oudebildtzijl, waar door de nieuwe 
erewacht het gezelschap rode wijn werd aangeboden. 

Nadat de „pleistering" hier afgelopen was, togen de „Ouwesylsters" 
naar hun haardsteden terug, terwijl de anderen hun weg vervolgden 
naar de derde aanlegplaats, een boerderij aan de Oudebildtdijk, waar 
de boer-bewoner als gastheer zou fungeren. 

Hier moeten we even een intermezzo geven. ' 
Ofschoon de ingenomenheid met de optocht in het Bildt algemeen 

was, gold ook hier alweer de oude spreuk: „geen regel zonder uitzon
dering" of „de uitzondering bevestigt de regel". Er was n.1. een boer 
(en nog wel een broeder van de zo'even genoemde boer-gastheer), die 
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de draak stak met „de hele optochtmakerij" en deze „malle boere 
mirakels" noemde. Maar. . . ook bij deze Bildtse dwarskijker „ging d 
natuur wel eens boven de leer" en... de nieuwsgierigheid boven alle; 
Toen hij van bij zijn woning -de optocht naar St. Anna Parochie za 
marcheren, werd het hem te machtig; hij zette de stap er in en tro 
linia-recta de Koudeweg langs naar zijn broer-gastheer. Toen h 
binnenkwam zag hij, dat alles reeds keurig ingericht was, de kame 
geheel versierd met vlaggedoek en Oranjelint, en de tafel ruimschoot 
van alles voorzien tot champagne-wijn toe. 

Verder droegen alle huisgenoten Oranje-strikken, maar de boei 
dwarskijker natuurlijk niet en hij verkoos dit, zelfs op herhaald aan 
dringen van zijn broer, ook niet te doen, tot... de vrouwelijke huisge 
noten er aan te pas kwamen en hij — wie raadt niet het eind van he 
lied? — door de dames werd opgedirkt met een strikje, dat wel op ee 
ongewone plaats terecht kwam, maar hij droeg dan toch Oranje. 

Doordat de optocht nogal lang op zich liet wachten, kreeg de gasf 
heer trek in een glas champagne. Zijn broer was daartoe al evenmin t 
bewegen, als in de aanvang tot het dragen van Oranje; niet omdat h 
zulks in strijd met de etiquette achtte, maar hij was nu eenmaal va 
huis uit „contramineur". Doch ook hier bezweek hij alras, en nog we 
zonder damesoverreding. 

En toen men daar zo zat en het leven „fleurig" begon te worder 
verscheen er iemand op wie men allerminst gerekend had, en de 
was.. . de vader van de gastheer. Die zette bij het aanschouwen van d 
weivoorziene dis en de fonkelende bokalen met bruisende champagn 
rare ogen op, en zijn verontwaardiging barstte los op deze wijze: 

„Dat staat er hier maar weelderig voor" 
Sai hy op schamp're toon. 
„ W a t meenste, jonge, dat dyn geld 
Niet ôp kin?... Malle schoon!" 

En hij vervolgde met: 

Schandalig fien ik zo'n gesuup, 
Hier midden op 'e dag! 

Maar „de brij is noait hjitter as pas fan 't fjûr" en dan volgt d 
afkoeling snel; zo ook bij deze vader, vooral toen de verleiding de 
champagne tussenbeide kwam, wat zich uitte in: 

Nou, schink mij dan ok mar ris in, 
As alles dochs op mot! 

Toen eindelijk de optocht verscheen, waren de ontvangende persone 
begrijpelijkerwijs reeds heel goed in de stemming. Bij aankomst wer 
de koning met zijn meest vooraanstaand gevolg in de rijk versierd 
kamer binnengeleid, terwijl de erewacht en cavalerie zich in de tui 
rondom de boerderij verzamelden. Toen Z. M. de feestzaal binnenge 
treden was en op de voor hem bestemde zetel had plaats genomei 
klonk tot ieders verbazing op eens het „Wilhelmus" door de kame. 
Het geheim hiervan lag in des Konings stoel, die de gastheer voor dez 
gelegenheid expres had besteld. Ging er iemand op die stoel zitten, da 
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speelde hij het „Wilhelmus", zat er geen mens op, dan was hij net zo 
stil als alle andere. 

Zo was „de geest" er direct in. 
Maar ook in de tuin amuseerden erewacht en cavalerie zich uitste

kend, dank zij de „goede gaven" der bedienden van de gastheer, die 
bij de distributie daarvan trouw werden bijgestaan door de marke
tentster, die mei dit feest in haar tweede jeugd kwam en blijk gaf nog 
niets van haar schitterend talent te hebben ingeboet. 

Toen het uur van vertrek geslagen had en de gastheer hulde was 
gebracht voor zijn koninklijk onthaal, zette de stoet zich weer in be
weging. En nu bleek eerst recht hoe juist het van de leidende personen 
gezien was, om ook een wagen van het Rode Kruis in de stoet op te 
nemen. Er kwamen toch „uitvallers" gelijk dit bij iedere vermoeiende 
tocht gewoonlijk het geval is (of er onder de ruiters ook „afvallers" 
waren, vermeldt de historie niet)en die kwamen in de ambulance terecht. 
Ook moest daarin worden opgenomen de ongeleerde ruiter —• de manu-
facturier — wiens witte rijbroek de onmiskenbare sporen droeg van de 
bloedige strijd, die hij met de meedogenloze paardenrug had te voeren 
gehad, en hij was het uiteindelijk roerend eens met de boer-dwarskijker, 
die de optocht „malle boere-mirakels" had genoemd. 

Toen allen — zij het dan ook in niet even voortreffelijke conditie — 
althans behouden aan het punt van uitgang aangekomen waren, ver
zamelden de feestgenoten zich op de bovenzaal van het logement „De 
Krim". Nadat men zich wat opgefrist had van de vermoeienissen der 
reis, kwam de commissaris aan het woord en bracht in een hoogge
stemde speech warme hulde aan de koning en diens zegenrijke 25-jarige 
regering, terwijl hij aan het slot van zijn betoog onderdanigst de wens 
te kennen gaf, dat het Z . M. mocht behagen, zijne getrouwe onder
danen, die zich in dichte drommen op het voorplein van het logement 
verenigd hadden, van het balcon toe te spreken. 

Hierop had Z . M. allerminst gerekend en welke koninklijke eigen
schappen hem overigens ook eigen waren, hij miste helaas de gave van 
het woord. Maar de olijke commissaris had daarop blijkbaar al gerekend 
en even snel als hij zijn hoge gebieder in het zonnetje had gezet, redde 
hij deze weer uit diens netelige positie en wel op de volgende wijze: Hij 
geleidde de koning naar het balcon, bleef op eerbiedige afstand achter 
hem staan en dicteerde zin voor zin, wat Z . M. te zeggen had. 

Ook deze rede sloeg zo goed in, dat geen kanongebulder het hoera-
geroep der massa had kunnen overstemmen. 

Tot diep in de nacht werd het feest voortgezet, door geen wandaad 
verstoord, door geen wanklank ontsierd/ Alleen vertelt de historie niet 
hoeveel Bilkerts er des anderen morgens bij het ontbijt verlangden 
naar... „in pekelhearing!" 

Naschrift, Wij danken de gegevens voor dit artikel in hoofdzaak 
aan twee van de befaamde „Hoekje-boeren", welke „indertijd het Bildt 
regeerden" en die beide ook deelnamen aan de optocht. Een hunner 
verwisselde reeds sedert jaren het tijdelijke met het eeuwige, doch zijn 
zoon stelde welwillend de nagelaten dichtwerken van zijn vader te 
onzer beschikking. De andere, reeds yerop de 80 gepasseerd, springt 
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vaak .— en lang niet altijd bij mooi weer — 's morgens met jeugdig 
vuur op zijn stalen ros, alsof hij een elfstedentocht zou beginnen. 

Een ander voorbeeld van krachtig Bildts leven toont ons heden ten 
dage nog een der hiervoor genoemde bedienden van de boer-gastheer 
aan de Oudebildtdijk, t.w, de heer Tjisse Wiersma, die een der laatste 
dagen van Februari 1941 zijn 100ste verjaardag hoopt te vieren, welk 
feit ons zou kunnen doen denken, dat de marketentster hem uit haar 
vaatje het „echte levens-elixer" had toegediend. 

Maar verder is veel heengegaan van wat bij de tocht betrokken was. 
Het logement „De Krim" is zelfs verdwenen en nog wel sneller dan 

het gekomen was, want het is voor jaren in vlammen opgegaan en werd 
niet herbouwd. 

Doch wat ook werd uitgewist of vernietigd, niet de herinnering aan 
deze optocht, waarin de Bildtenaren op zo karakteristieke wijze blijk 
gaven van hun eensgezindheid, vaderlandsliefde en vrijheidszin. 
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O U D E BOERDERIJEN, 

a. In en bij de Mond der Oude Middelzee. 

I. 

Een Fries verkeert in deze bevoorrechte positie, dat hij twee vader
landen heeft, of liever gezegd misschien: „in heitelân" en „een vader
land", die, hoezeer ook zijn „heit'' en „vader" in één persoon verenigd 
zijn, niet vereenzelvigd mogen worden. 

Maar als iemand ons nu de vermetele vraag doet: „hoe staat het op 
dat punt met de bewoners van de Mond der Oude Middelzee, met de 
rasechte Bilkerts, dan wordt de situatie voor ons penibel. Die hebben 
in hun spreektaal, net zo goed als de rasechte Friezen, een „heit" of .—• 
heel sekuur — een „hait", die in hun schrijftaal (d.i. het Nederlands, 
want een Bildtse taal wordt als zodanig heel zelden gebruikt) tot een 
vader wordt. 

„Maar hun vaderland enz. hoe zit het daar dan mee?" zal men 
misschien vragen. Ja, daar zit juist de kneep. Wij hebben meermalen 
betoogd, dat het Bildt eigenlijk zo'n Klein Koninkrijkje op zich zelf 
is... Dit zou dus het vaderland der Bilkerts zijn, en •— om in hun eigen 
taal te blijven .— hun „haiteland" tevens. En wat is Friesland dan 
voor hen? En Nederland? Daar zou men „foar 't faderlân wei oer prate 
kinne" zonder erg op te schieten, en daarom gaan we het in een andere 
richting sturen, waarbij wij vooraf iets uit de geschiedenis van dit merk
waardige hoekje van Gods aardbodem, de Mond der Oude Middelzee, 
willen vertellen. 

De Middelzee zelve liep vroeger, met Bolsward aan de Noordergrens 
en Sneek aan de Zuiderkust, een heel stuk in de richting van Makkum 
en Witmarsum. Met het ontstaan der Zuiderzee verzandde, of liever 
gezegd „verlandde" •— want er is daar ook wel, en zelfs in hoofdzaak, 
iets anders te vinden dan zand .— de Middelzee langzamerhand met 
als verder gevolg, dat men van lieverlede tot gedeeltelijke inpoldering 
overging, wanneer weer genoeg land voldoende boven de gewone vloe
den uitstak. Deze bedijkingen hebben voor wat de zuidelijke kom .— de 
eigenlijke Middelzee — met de Krinserarm betreft, geduurd van om
streeks het jaar 800 tot bijna 1400. Onder Krinserarm wordt in deze 
verstaan „de hals" van de Middelzee, lopende van Rauwerd tot de 
Langestraat en de Schradijk ( = Skrédyk [Fries]), welke wegen in aan
sluiting aan elkaar ongeveer lopen van Beetgumermolen tot bij Stiens. 
Met het aanleggen van deze beide dijken bleef van de gehele „zee-
boezem" — of misschien is het wel juister, dat wij spreken van „rivier
mond" .— alleen nog het Boorndiep oftewel de Mond der Oude Mid
delzee ongestoord voor de wateren der Noordzee toegankelijk. Maar 
ook deze liep voor een groot deel bij gewone vloeden toen niet meer 
onder water. Het buitendijks veld werd reeds beweid. In deze richting 
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wijzen ook de namen „Koudeweg" bij Berlikum en „Melkpad" bij het 
kleine dorp, toen twee landwegen de Middelzee in. 

(Wij menen hier en passant ook wel te mogen verklappen, wat voor 
velen al lang geen geheim meer was, dat met „het kleine dorp" steeds 
bedoeld werd en ook nu weer bedoeld wordt, onze geboorteplaats, het 
dorpje Wier.) 

Aan de naam „Melkpad" kan men direct het verband met weiland 
merken, maar met de naam „Koudeweg" gaat dat moeilijker. Als wc 
echter weten, dat Koudeweg een ongelukkige vertaling van Koeweg is, 
dan wordt ons ook daar het verband duidelijker. 

Dat, waar reeds een zo groot deel van de Middelzee ingepolderd 
was, de gedachte opkwam om ook dit laatste deel voor goed aan de 
zee te onttrekken, behoeft geen nadere verklaring. Maar tussen het 
ontstaan ener gedachte en de verwerkelijking er van verloopt vaak heel 
wat tijd. Zo ook hier. Van vrij algemene bekendheid is, dat eindelijk in 
1504 door hertog George van Saksen, die destijds de lakens uitdeelde 
in deze gewesten, concessie werd verleend voor het indijken aan vier 
Hollandse edelen, te weten: de drie gebroeders Jacob, Dirk en Floris 
van Wijngaarden en de schoonzoon van laatstgenoemde, Thomas 
Beukelaar. Meteen werd het in te dijken land voor elf jaar aan die
zelfde heren verpacht. Het volgende jaar, dus in 1505, kon met de in
dijking worden begonnen en deze werd in 1508 voleindigd; door de 
vele tegenslagen echter niet, dan nadat hertog George nog geldelijk 
was bijgesprongen en de indijkers de hulp en medewerking-kregen van 
twee andere Hollandse heren, met name: d' Avila en Bontemantel. Van 
algemene bekendheid is weer, dat het Davilaashuis te St. Anna Parochie 
lang aan eerstgenoemde heeft herinnerd, maar minder bekend schijnt 
te zijn, dat beider namen nog voortleven in twee tegenover elkaar lig
gende boerderijen aan de weg tussen St. Anna Parochie en „'t Hoekje", 
waarvan de ene de naam draagt van d' Avilasate en de andere die 
van Bontemantel. Terwijl de eerstgenoemde boerderij nog geheel intact 
is, ging de andere voor enkele tientallen jaren door verkoping uit elkaar. 

Dit stukje geschiedenis meenden wij vooraf te moeten laten gaan 
om te weten waar we zijn en in welke tijd. Met deze inpoldering werd 
de dijk gelegd, welke men thans noemt de „Oudebildtdijk", en die het 
„Oud Bildt" van de zee afscheidde. Daarmee was opnieuw ongeveer 
5400 morgen of plm. 5OOO ha nieuw land gewonnen. 

(Later, in 1600, werd het Nieuw Bildt bedijkt en in 1715 en 1754 
volgden de inpolderingen van Oude en Nieuwe Bildtpollen; maar deze 
blijven thans buiten beschouwing.) 

De nieuwe ingedijkte landen waren, zoals boven reeds is gezegd, 
verpacht aan genoemde Hollandse heren tegen een huurprijs van on
geveer een goudgulden, d.i. ƒ 1.40 per morgen. Wij zeggen „ongeveer", 
omdat onze bronnen niet geheel overeenstemmen. Maar aangezien een 
deel van de ingepolderde gronden reeds zijn gebruikers had, kon een 
conflict met de nieuwe pachters moeilijk uitblijven. De herrie's interesr 
seren echter rechtsgeleerden ongetwijfeld meer dan boeren, en daarom 
laten v/ij die maar verder rusten. 

W a t ons meer belang inboezemt is de verdere cultivering van deze 
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bodem. Hiervoor waren nieuwe ondernemingsgeest en nieuwe werk
krachten nodig. Deze kwamen vooral uit N. Holland uit de omgeving 
van Medemblik, maar ook Zuid-Holland leverde een deel. En onder 
deze laatsten is weer van algemene bekendheid de naam van Steven 
Huigen. Deze werd in de Ambachte Sassen .— later Sassenheim — bij 
Leiden geboren, vermoedelijk in de eerste helft der 15e eeuw. Hij had 
één zoon, die Willem heette, en vier kleinzoons, met name Steven, 
Barthout, Cornelis en Claas. Volgens de een vestigde deze hele familie 
zich in de nieuwe polder. Een andere bron, die de grootvader en diens 
zoon in Sassenheim laat, lijkt ons wel zo betrouwbaar. Vast staat echter, 
dat de vier evengenoemde kleinzoons en hunne gezinnen — zij waren 
allen reeds getrouwd — met de Hollandse indijkers hier heen kwamen 
en er zich voor goed vestigden. Steven koos zich een woonplaats op 
het zuideinde van de Koudeweg bij Berlikum; Barthout bouwde een 
boerderij ten Oosten van het dorp St. Jacobi Parochie, in de hoek van 
Kadalsterweg en Middelweg; Cornelis vestigde zich ook aan de Mid
delweg en wel ten Zuiden er van op de plek, waar later J. K. Rienks 
woonde, een van de ons van vroeger reeds bekende grote figuren, die 
van uit „Het Hoekje" het Bildt regeerden; en de jongste van het vier
tal — Claas —• vond een woonplaats aan en ten Zuiden van de Oude-
bildtdijk onder St. Anna Parochie, en ten Westen van de Noorderweg. 

En nu is het ons een bijzonder genoegen, dat wij onze lezers weer 
eens een plaatje kunnen aanbieden van dezelfde kunstenaar, die we 
al zo lang kennen en waarderen, maar nu in een ander genre, dan we 
het laatst gewoon waren. Het stelt één van de evengenoemde vier 
boerderijen voor. Welke? Ja, dat vertellen we hier niet, maar laten het 
speciaal aan onze Bildtse vrienden over, om zulks uit te puzzlen. 



Wij hopen van harte, dat velen daarbij gelukkiger zullen zijn, dan 
een van de eigen bewoners dier hofstede, van wie we op onze vraag, 
bij het tonen van de schets: „welke boerderij stelt dit voor?", ten ant
woord kregen: „dat zou ik niet zegge durven". En toen we haar verder 
vertelden, dat het hun eigen woning ca . moest verbeelden, toen volgde 
de besliste verklaring: „dat bestaat niet!" 

En toch... maar nee, laten wij hierover thans verder zwijgen, en wat 
we er nog van te vertellen hebben, bewaren tot een volgend hoofdstuk. 

II. 

E pur... si muove! 
En toch... beweegt zij zich! 
Deze woorden, toegedicht aan de grote Italiaan, Galileï, nadat deze 

op 22 Juni 1633 de vernedering had moeten ondergaan, om, tegen zijn 
overtuiging in de Copernicaanse leer af te zweren, kwamen ons on
willekeurig in de gedachte, toen we ons zelf rekenschap hadden te 
geven van het eigen „En toch...", waarmede wij ons vorig hoofdstuk 
besloten. 

Die woorden hebben ons in een moeilijk parket gebracht, want in 
verband met wat daaraan voorafging, is er bezwaarlijk een andere con
clusie uit te trekken, dan deze, dat ôf de schilder geen nauwgezet werk 
had geleverd, ôf dat de opmerkingsgave der aanscheu^wster te wensen 
overliet. En toch... daar lopen we warempel al tegen een herhaling 
van die vermaledijde woorden aan, maar nu zullen we de zin direct 
voltooien: en toch is die conclusie, welke helft men er ook van kiest, 
onjuist. De schilder, dat weten we al lang, is een op en top serieus man, 
en welke „Bildtenarinne" — 't zij jong of oud •— zou men voor niet-
bij-de-pinken durven verslijten? De puzzle oplossen vraagt enige uit
weiding. 

Terwijl tegenwoordig bijna iedereen ter gelegener tijd met een Kodak 
of zo iets in de zak loopt, was daarvan in onze jeugd geen sprake, 
om de doodeenvoudige reden, dat toen de fotografie zelf nog in de 
kinderschoenen stond. Van onze ouders en grootouders hebben wij, 
en alle oudjes van onze jaren, zo goed als geen enkel fotografisch 
jeugdportret. De opkomst van de fotografie valt dus ook al in diezelfde 
merkwaardige tijd van onze jonge jaren. 

Thans is ze gemeen goed geworden en tot een perfectie gekomen, 
waarvoor men graag zijn petje afneemt. De natuur tekent in de donkere 
kamer ieder beeld zelf volkomen natuurgetrouw af. Maar als het nu 
eens gewoonte was, om een menselijk portret niet van voren of van 
ter zijde te nemen, maar van achteren, zou dan niemand zich ooit in 
het beeld van een zijner bekenden vergissen? Sterker: zou dan ieder 
meisje haar galant en elke vrouw haar eigen wederhelft dadelijk her
kennen? (en omgekeerd natuurlijk, want we willen om meer dan één 
reden de mannen hierin niet snuggerder voorstellen dan de vrouwen). 

Toen we de hoofdweg, waaraan de boerderij in kwestie staat, ver
lieten, en de verbindingsweg ver genoeg "waren ingeslagen, en wederom 
des schilders schets voor de dag haalden, toen moest, in weerwil van 
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het welbewuste, dat „bestaat niet!" de erkenning volgen: „En toch... 
is de gelijkenis sprekend. 

Zo kan „van achteren bezien" zelfs een scherpzinnige Bildtse „for-
bjustere reitsje". 

Wij komen vandaag met een tweede prentje, wederom van een 
boerderij en weer een oudje, die vermoedelijk uit omstreeks dezelfde 
tijd dagtekent als die uit het vorige hoofdstuk; het woord „omstreeks" 
moet hier wat ruim opgevat worden. Hoe we tot dit laatste komen, 
moge straks blijken. Deze staat niet in de Mond der Oude Middelzee, 
maar aan de zelfkant, de zoom er van, doch de vroeger erbij behorende 
landen liggen wel alle op het Bildt. Hadden we in het eerste geval met 
een oorspronkelijk zuivere bouwboerderij te doen, thans geven wij het 
conterfeitsel van een bedrijf met enkel weiland tot voor weinige jaren. 

Ook nu weer laten we aan de lezer over, uit te vissen waar we hier 
zijn, al zal dit de meesten uit de naaste omtrek geen moeilijkheden m 
de weg leggen. Het „bolhoedje" van de „grote ome" op de linker' 
achtergrond verklapt al in welk dorp we zijn. Wel vindt men in deze 
environs drie zulke „hoge heren", die een soortgelijk hoofddeksel dragen, 
maar deze lopen onderling te veel uit elkaar, dan dat men zich hierin 
zou vergissen, „dat bestaat niet!" 

Voor de verder afwonende wordt het misschien moeilijker en daarom 
willen we te zijne behoeve de naam van het dorp noemen; die is; 
Berhkum. „Berlikum?" zal wellicht de oningewijde nu nog vragend her-
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halen. „Een greidplaats, een volslagen greidplaats in Berlikum, het land 
van vroege aardappelen, koolrapen, sperciebonen, Berltsumer spek niet 
te vergeten, enz. enz.?" En onbewust zal hij misschien hoofdschuddend 
tot de welbewuste conclusie komen: „dat bestaat niet!", maar hier zou 
bij nader onderzoek weer even onafwendbaar op moeten volgen het on
weerlegbare: „en toch...!" 

En hoe komen wij er nu toe, te verwachten, dat beide boerderijen, 
hoe verschillend van bestemming ook, uit ongeveer dezelfde tijd dag
tekenen? Dat is gelegen in de grondvorm van beide woningen, welke 
afwijkt van de meer algemeen gangbare verder landwaarts de provincie 
in, wat het N . W . van het Friesland betreft. Laten we de latere stelp-
huizen en dwarshuizen (de eerste als het burgelijke en de laatste als het 
meer herentype, zouden we haast zeggen) laten we die twee buiten 
beschouwing, dan houden we voor de oude Friese boerenwoningen in 
deze streken in het algemeen de volgende grondvorm over: 

I 
Schuur 

en 
stalling 

Woning 

Bijde nu geplaatste is die grondvorm anders, en wel aldus: 

II 

Schuur 
en 

stalling 

Woning 

De fundamenten der boerderij, van welke wij in ons vorig artikel een 
beeld gaven, zagen er oorspronkelijk als volgt uit: 
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III 

Schuur 
en 

stalling 

Woning 

Dat wij deze vorm er nu niet of moeilijk in terug kunnen vinden, 
daarvan hopen wij later een nadere verklaring en een aanschouwelijke 
voorstelling te geven. 

Wij zien hier dus, dat de „inheemse" vorm — zo zullen we het 
„gestrekte" model van I maar noemen •— bij II en III overgegaan is in 
de rechthoekige- of winkelhaak-vorm. 

Bij deze laatste twee typen is weer enig onderscheid te maken in deze 
zin, dat bij het ene de eindmuur van de schuur in het verlengde ligt van 
de voormuur der woning, terwijl bij het andere deze voormuur een eind 
vooruitspringt en de aansluiting van schuur en woning zo klein moge
lijk is. 

En nu is het opmerkelijk, dat deze beide typen alleen voorkomen bij 
oude boerderijen op het Bildt en in een klein gedeelte van „Binnendijks", 
maar wat dit laatste betreft, enkel langs de oude zeedijk van het voor
malige Boorndiep. Ze hebben dus een zeer beperkt gebied, en ook, wat 
de bouw betreft, een zeer beperkte tijd, die hoogstwaarschijnlijk valt in 
de begin-periode van het bouwen van boerenwoningen op het Bildt. En 
dan nog met deze opmerking, dat toen aldaar niet alle boerderijen in 
die stijl werden opgetrokken, want de, volgens overlevering, oudste 
boerenplaats in dit nieuwe gebied had de „inheemse gestrekte" vorm. 
Deze boerderij was die, welke wij reeds in ons vorig artikel noemden en 
die gebouwd werd door Stevens Willems aan het zuideinde van de 
Koudeweg bij Berlikum. Vele stormen heeft zij weerstaan, maar te lange 
leste werden die haar toch te machtig: zij is ingewaaid en vervangen 
door een nieuwe stelphuizinge. 

Wanneer wij al deze dingen „ris yn ús omgean litte" (overwegen) 
dan komt onwillekeurig de vraag bij ons op, of hier niet een bouwmeester 
uit de vreemde met een voor deze streken nieuwe architectuur voor de 
dag is gekomen. Wij zijn hiertoe te eerder geneigd op grond van het 
volgende: 

Toen de Friese boeren in het jaar 1903 hun eerste excursie naar Zee
land — uitgaande van de Friesche Maatschappij van Landbouw —• mee-
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maakten, vonden zij in die provincie deze voor hen eigenaardige en on
gekende toestand, dat de boerenschuur nergens met het woonhuis ver
bonden was. De Zeeuwse boeren gaven als reden hiervoor op, dat men 
zulks deed met het oog op brandgevaar; men had op deze manier meer 
kans om bij brand één van beide te behouden. 

Waar verschillende Bildtse indijkers van buiten de provincie kwamen, 
hebben we hier in type III, dat wellicht het oudste van de beide straks 
genoemde ongewone vormen is, dan niet een combinatie te zoeken van 
de Zeeuwse boerenwoning met de oud-Friese? Verbonden zijn schuur 
en woning, dit is de oud-Friese idee, maar de verbinding is zo klein 
mogelijk en benadert men hiermede niet de Zeeuwse gedachte? Omdat 
echter de verbinding bij type II reeds inniger is en de gebouwen in het 
algemeen hechter dan bij type III, daarom menen wij dat laatstgenoemde 
de oudste is. 

Het is niet aan ons antwoord op deze vragen te geven; dat ligt buiten 
onze bevoegdheid. Wij vestigen er enkel de aandacht op. 

III. 

„Der is gjin mâlder guod as minsken". 
Er was eens een zeker iemand, die deze uitdrukking ,.wakker hiem 

hie" (tot gewoonte had). Toen hij echter eens met een goede vriend 
op de wandeling was en zich weer van gezegde gemeenplaats wilde 
bedienen, kwam hem een schone jonge darbe tegen met dit gevolg 
--- „het kan verkeren" zei Bredero •—• dat zijn woorden omgezet werden 
in: „der is gjin moaijer guod as minsken". 

Maar zodra ontmoetten zij niet een oude vrouw .— strompelig en 
gebogen, met vergrijsde haren, de blos verdwenen van de ingevallen 
wangen en het gelaat vol diepe rimpels .— of 's mans „oude kwaal" 
keerde terug en uitte zich in het bekende: „en dochs... der is gjin 
mâlder guod as minsken". 

Zo kan men de dingen zien en zeggen, maar men kan het ook anders 
doen. 

Schoonheid en jeugd zijn vergankelijk, maar er is een andere schoon
heid, welke de tanende werking des ouderdoms tart, en er is een be
valligheid, die niet met de jeugd vergaat. 

Heeft men zijn moeder minder lief, omdat ze oud en afgeleefd is, 
vindt men ze minder mooi, omdat haar uiterlijk de jeugdige gratie moet 
derven? 

En is het met vele, wat wij dode dingen noemen, niet evenzo? 
Vol bewondering aanschouwen we vaak vormen, kleur en lijnen 

waarin een architect een nieuw bouwwerk weet op te trekken, maar 
dat, hoe mooi ook, eenmaal evenzeer zijn jeugd en uiterlijk schoon 
zal verliezen. Doch voor degene, die het zijn levenlang tot woonstede 
diende, zal het zijn bekoorlijkheid behouden. Aan iedere plaats rondom 
de woning blijft de ene of andere herinnering verbonden, in elk ver
trek vindt hij zijn levensbeeld getekend, iedere steen spreekt als het ware 
tot hem. 

Zo zal het de bewoner gaan: maar ook de vreemdeling heeft het 
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iets, ja vaak veel te vertellen, niet alleen de vreemdeling-tijdgenoot, 
doch ook die van het late nageslacht. En het blijft vertellen zolang er 
nog één steen op de andere staat, het zal blijven spreken tot er des 
dichters woorden op van toepassing zijn: 

„Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer". 
In het bijzonder geldt dit voor oude boerenwoningen. Door haar 

bouw, indeling en inrichting bewaren zij voor het nageslacht een ge
trouw beeld van hoe de oudjes, die er eenmaal woonden, hun leven 
leefden, hoe ze werkten, hoe ze hun bedrijf uitoefenden, kortom, in 
haar diepste wezen herbergen zulke oude woningen een stukje cultuur
geschiedenis uit lang vervlogen dagen. 

Ook in dit hoofdstuk komen we weer met zulk een „historische" 
plek, al is het dan ook slechts een brokstuk van een langzaam verkwij
nend en verdwijnend geheel. Half verscholen onder lommerrijk geboom
te en achter dicht kreupelhout, kon de schilder ternauwernood alle 
poëtische lijnen in haar onderling verband daarstellen. Toch mocht het 
nog behoorlijk gelukken. 

Alleen de âlde „stookhutte" —• of wil men liever „fjûrherne" ons 
even dierbaar — die geheel rechts op het plaatje staat, speelt enigermate 
verstoppertje. Maar toch heeft dat oude gebouwtje — een van de 
weinige overgeblevene der grote massa van voorheen •—• ons nog veel 
te vertellen. Het zegt ons hoe er op de oude boerderijen gestookt werd 
en gekookt boven „prik- en turffjûr" oan „hangizer" en „heugel", niet 
alleen voor de huishouding, maar bovenal ten behoeve van het bedrijf. 
Men denke hierbij eens aan al het melkgerei en wat daarmede in ver
band stond als: „amers", „aden", „tsjerne", „molkentinen", enz. dat 
geregeld een grondige reiniging met kokend water had te ondergaan. 

De oude pomp en het „bjinhout" vertellen ons verder van wat er 
te „bjinnen" (boenen), te „waskjen" en te „plaskjen" viel, terwijl het 
oude „amerrak" dat tegen de boom staat ons herinnert, hoe daarop 
vroeger de melkemmers enz. te drogen werden gelegd. Op het eind van 
het stukje schuur, dat op het plaatje is afgetekend, zien we nog de twee 
vensters van het dagelijkse 'woonvertrek, dat helemaal geen stookplaats 
had, en dus ook niet als keuken dienst kon doen, zodat vrijwel alles in 
de „fjûrhutte" gekookt en gebraden moest worden. 

Verder links hebben we de deur, die toegang geeft tot het vertrek, 
dat eertijds betiteld werd met de naam „tsjernherne" (karnplaats) en 
daarnaast in de hoek van de schuur — ons plaatje geeft het wel niet 
te zien •— de molkenkelder" (melkkelder). En dan zien we in onze 
verbeelding in de onmiddellijke nabijheid daarvan op het eind van de 
schuurreed ook nog het „tsjernhynder" (karnpaard) met het „tsjern-
huodtsje" voor, zijn domme kringloop volbrengen voor de „tsjern-
mole" (karnmolen). Van deze laatste is niets meer overgebleven dan 
de naam, die ons vertelt, dat ook op de grotere boerderijen met gemengd 
bedrijf (want hiertoe behoorde dit gebouw eertijds) om.— en in de Mond 
der Oude Middelzee, de karnmolen vroeger algemeen werd aangetrof
fen. En we worden mede herinnerd aan de grote bedrijvigheid van het 
oude boerenleven en... aan de oervorm van de „samengestelde" boer. 

W a t we nog meer op het plaatje zien, is de beloofde aanschouwelijke 
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voorstelling der verbinding van schuur en stalling met de eigenlijke 
woning, overeenkomstig de grondvorm onder (III) in ons vorig hoofd
stuk gegeven. Slechts één deur geeft toegang over en weer van de 
schuur ca . naar de woning, en er is weinig meer verbinding dan juist 
de breedte van de deur. 

Een soortgelijke verbinding was ook de oorspronkelijke bij de boer
derij, waarvan we een afbeelding gaven in hoofdstuk I van deze rubriek* 
dus bij die, welke staat in de hoek van Kadalsterweg en Middelweg. 
W a t hier verder in dit hoofdstuk volgt, heeft betrekking op die boer
derij, Ze werd vermoedelijk gebouwd in de eerste helft der 16e eeuw. 
Zij was toen een zuivere bouwboerderij, zoals we er hier — al zitten 
we dan ook midden in de bouw —• maar heel, heel enkele kennen. Bij 
zulke gebouwen — zo ook in dit geval •— was de veestalling op het 
eind van de schuur. De breedte der schuur, onder aftrek nog wel van 
de grote schuurdeuren, die er vroeger in de achtermuur zaten, was de 
lengte van de stalling. 

Later is 'de plaats natuurlijk vaak in andere handen overgegaan en 
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meermalen ook verbouwd, zich aldus aanpassende aan de veranderde 
tijdsomstandigheden of zich schikkende naar de gewijzigde inzichten van 
de bewoner, Eén van die verbouwingen had plaats in 1849, en het is 
vermoedelijk toen geweest, dat het bijgebouw is verrezen, dat nu de 
oorspronkelijke vorm vrijwel onherkenbaar heeft gemaakt. Dit bijge
bouw is dat gedeelte op het plaatje, hetwelk vóór de schuur staat en 
links van het oude woonhuis; het werd gebouwd om te dienen als 
cichoreidrogerij. Deze combinatie laat zich aldus verklaren: In het mid
den der vorige eeuw begon de opbloei van de cichoreibouw en daar
mede ook die van de -drogerij. Deze bijbouw geschiedde dus met het 
kennelijk doel het eigen gekweekte product verder te verwerken. Wij 
hebben hier dus te doen met weer een andere vorm van de primitieve 
„samengestelde" boer, die we al lang reeds uit het greidebedrijf kenden, 
zoeven leerden kennen uit het gemengde bedrijf, en hier ook vinden 
in het zuivere bouwbedrijf. Al deze „samengestelde" boeren hebben 
voor en na „elementen" uit hun samenstelling verloren, zodat ze voor 
een nieuwe „samenstelling" zorgden, waarvan de „formule" echter een 
geheel andere is. 

Onder de verschillende beheerders van de boerderij in de laatste 
jaren, dat ze nog geheel intact was, behoorde ook een dokter, een ver
maard geneesheer, dezelfde, die .— zoals we vroeger reeds mededeelden 
— verkondigde, dat de boeren zich winterdag ziek aten aan spek, en 
in het voorjaar weer gezond aan kalfsvlees en „sûpenbrij". Al is de 
combinatie dokter-boer voojvons een zonderlinge en is in deze tijd 
die van boer-dokter meer up-to-date, toch laat ze zich verklaren in een 
omgeving waar de boeren zich zelf gezond dokterden. Geen wonder 
dan ook, dat toen 's mans hebben en houden eens moest getaxeerd 
worden — voor welk doel bleef ons onbekend — de gehele inhoud 
van zijn apotheek precies de taxatieprijs van drie rijksdaalders kon 
halen, 

In de latere levensjaren werd de merkwaardige man bijna blind 
en gelijk het gewoonlijk in zulke gevallen gaat, zo ging het ook bij 
hem: de vermindering van het gezichtsvermogen kwam het gevoels-
zintuig ten goede. En als dokter bij een patiënt kwam, dan beval hij 
in de eerste instantie, net als zijn collega's van die tijd: „steek je tong 
eens uit", en omdat hij weinig zag voelde hij met de wijsvinger hoe 
het met de tong gesteld was. En daar zal in de tijd door het vele 
„bretspek iten" wel eens een „hûd op sitten ha" die dokter voldoende 
aanwijzing gaf, om een behoorlijke diagnose te stellen. 

Er zullen er nu zijn, die om zulke toestanden lachen, maar wij vra
gen in alle ernst: paste dit alles niet helemaal in het kader van die 
gemoedelijke tijd, de tijd van „wipperke", famyljeromer" en „snúf-
doaske"? 

IV. 

Opkomme, bloeije, forfalle, forgean, 
Dat is de gong fan it ierdske bistean. 

Met dit nieuwe hoofdstuk komen we opnieuw met een nieuw prentje; 
maar hiermede houdt dan ook alle „nieuwigheid" op. 
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W a t we thans ten beste geven, draagt nog meer dan de drie voor
gaande prentjes de sporen van het langzaam maar zeker voortschrij
dend proces der vergankelijkheid. 

Alle vier gebouwen, waarvan we in onze laatste hoofdstukken afbeel
dingen gaven, willen we thans nog eens in het kort de revue laten pas
seren, en we zullen nu ook alle bij hun naam noemen, ons hierbij hou
dende aan de eenmaal aangenomen volgorde. 

No. I is dus de plaats in de hoek van Kadalsterweg en Middelweg. 
Deze boerderij heette van ouds ,,De Schierhuisplaats". Onder ,,van 
ouds" moet men hier niet verstaan: ,,van haar stichting af". Vermoede
lijk heeft zij deze naam te danken aan een familie Schierhuis, die er 
een tijdlang eigenares en gebruikster van was. Een der vertegenwoor
digers dezer familie was Cornelis Clasen Schierhuis, die 5 November 
1769 overleed en te Sint Jacobi Parochie begraven ligt. 

Wij hebben hier dus te doen met het eigenaardige, en toch voor de 
ingewijde heel gewone verschijnsel, waarvan ieder in zijn eigen omge
ving meerdere voorbeelden zal weten aan te wijzen, dat een boerderij 
'— en even goed een weg, een opvaart of iets dergelijks ~- werd ge
noemd naar een persoon, die er nauw bij betrokken is geweest. Deze 
persoon is vaak helemaal niet de stichter of aanlegger en toch kan zijn 
naam ettelijke geslachten aaneen, aan zo'n object verbonden blijven. 

Na de dood van de esculaap-boer, van wie we in ons vorig hoofd
stuk melding maakten waren de tijden van „grootheid" voor de Schier
huisplaats geteld. We l is er in later jaren door de achtereenvolgende 
bewoners nog meer of minder land bij het gebouw in gebruik geweest, 
is zelfs de vroeger bijgebouwde cichorei-drogerij nog eens in een 
veestalling veranderd, zodat het eenmaal grote landbouwbedrijf eniger
mate het karakter van een greidboerderij aannam, maar de oude luister 
als boerderij keerde niet terug. De er eertijds bijbehorende landerijen 
waren voorgoed opgelost in andere grotere en kleinere bedrijven 

No. II, is de boerderij direct bij het dorp 'Berlikum. Deze stond aleer 
bekend onder de naam „De Fontein". W a a r deze weidse naam van
daan is gekomen konden wij helaas niet opdiepen; toch doet ze ons 
onwillekeurig aan zo iets, als wat we thans „hoogconjunctuur" noemen, 
denken. Maar dat „de fontein" niet steeds als zodanig bevredigend heeft 
„gewerkt" bewijzen wel de grote veranderingen, welke in de loop 
der jaren zijn aangebracht. • Zo had o.a, de schuur oorspronkelijk een 
dorshuis, wat zeer zeker op een gemengd bedrijf wees. Later is dit 
veranderd, toen het een zuiver weidebedrijf was geworden; het dors
huis werd omgezet in een „lyts bûthús". 

En thans?... Thans ligt het eenmaal trotse bedrijf er heen als een 
gevallen grootheid: de landen verscheurd en gedeeltelijk gescheurd — 
verschillende percelen werden tot bouwland gemaakt — terwijl het 
gebouw nog slechts een schaduw geeft van zijn vroegere betekenis. 

No. III. Deze droeg en draagt nog de naam „Oosterwal". —- Zonder 
enige spitsvondigheid is hier de oorsprong van die naam o.i. gemakke
lijk terug te vinden. Op deze plaats bij de voormalige Wierzijl grenst 
„het Kleine dorp" aan het Wierzijlsterrak, het eenmaal grote uitwa-
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teringskanaal op de Mond der oude Middelzee. Hier hebben we dus 
als het ware de „Oosterwal" van het dorp Wier. 

De boerderij werd, nadat de laatste eigenares in 1878 was overleden, 
door de erfgenamen onderling verdeeld en kwam langs die weg lang
zamerhand geheel aan het kleinbedrijf ten goede. 

No. IV. Hier komen we terecht bij het gebouw, waarvan het bij
gaande plaatje een beeld geeft. In de wandeling is zijn naam nog altijd 
„Evertspleats" en deze ontleent het ook al weer niet aan de stichter, 
maar aan de voornaam van de laatste bewoner, die er met de bijbe
horende landerijen het groot-landbouwbedrijf in uitoefende. 

Hier spreekt het verval uit alles. De schuur is weg. In 1873 brandde 
zij tengevolge van hooibroei af. Overeenkomstig de algemene bepalin
gen der toenmalige huurcontracten — en zulke zullen er nu nog wel 
zijn •— moest de boer-huurder voor nieuwe opbouw zorgdragen. Dit 
is dan ook gebeurd, en... het volgende jaar kwam de hele boerderij 
onder de hamer. „Onder de hamer" ja, dat is hier wel de meest pas
sende, de meest „treffende" uitdrukking, want die hamer heeft de hele 
boerderij te morzel geslagen: er kwamen brjna zoveel nieuwe eigenaren 
als er percelen verkocht werden. De nieuwe schuur is afgebroken ge
worden en elders weer opgebouwd, terwijl de oude voorhuizinge is 
achtergebleven als een troosteloze weduwe, die haar ,,ienichste oan-
hâld" had te zoeken in haar enige kind „de âlde fjûrhutte", en die beide 
tezamen tot de huidige dag haar tragische levensgang hebben vervolgd. 

En nu komen wij tot „der lange rede korte zin". 
Bijna alles wat we tot heden van de oude boerderijen vertelden, 

ligt ver vóór de tijd, die we steeds ter beschrijving hadden gekozen. 
Dit is „de lange rede" die we noodzakelijk achtten voor een juister 
begrip van de „korte zin" die nu zal volgen. 

Het gehele kwartet van de eenmaal voortreffelijke boerderijen, waar
van we in onze laatste hoofdstukken afbeeldingen gaven, is ten offer 
gevallen aan het kleinbedrijf. Eeuwen aaneen hebben ze zich in de 
vaak woelige strijd der niet zelden donkere tijden weten te handhaven, 
ettelijke tientallen van jaren hebben ze kloeke boeren tot bewoners 
gehad tot ook aan haar de wereldse grootheid voorbijging. 

Hier merken we dus al weer •—• voor de zoveelste maal .—• de invloed 
van de merkwaardige tijd onzer prille jeugd. Men leze in dit verband 
nog eens het hoofdstuk „Naar meer intensieve cultuur" op pagina 138 
en vervolgens van ons boek „Van de Mond der Oude Middelzee". 

De-Sturm-und-Drangperiode van het kleinbedrijf heeft zich in die 
merkwaardige tijd geducht laten voelen. Drie van de afgebeelde boer
derijen hebben toen direct het loodje gelegd; de vierde (dat is in dit 
geval No. II) heeft nog één crisis — die der 80er jaren doorgestaan — 
maar toen de oorlogsjaren opnieuw een vloedgolf van hoogconjunctuur 
brachten, heeft ook zij het voorbeeld der anderen gevolgd. 

Men mene niet, dat wij hier enkele uitzonderingen hebben bijeen
gezocht, verre van dat. Nog vele andere hebben eenzelfde levensloop 
gehad. Verschillende typische oude „ruïnen" zouden we haast zeggen 
— evenbeelden van die, waarvan wij bij dit hoofdstuk een afbeelding 
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geven — zijn er in de omtrek verspreid. Wee r andere zijn zelfs met de 
grond gelijk gemaakt. 

Nu erkennen wij gaarne, dat in de ,,Mond der Oude Middelzee" dit 
proces van „verworden" (ieder make maar voor zich zelf uit in welke 
van zijn twee betekenissen hij dit woord wil verstaan) op verre na 
niet die omvang heeft aangenomen, als langs een deel der voormalige 
kust, maar ook hiervoor is wel weer reden. Zal een splijtzwam zich 
ontwikkelen, dan moet er eerst ergens een „spoor" gevallen zijn. En 
waar Berlikum van oudsher het gebied van de grove tuinbouw is ge
weest, daar laat het zich gemakkelijk begrijpen, dat vandaar uit zich 
het kleinbedrijf het krachtigst ontwikkelde. 

Tot slot en ter illustratie van de wisselende tijden willen we nog een 
paar cijfers van de verkopingen ten beste geven. 

No. IV van ons lijstje, dus „Evertspleats", gelegen te Wier, geheel 
groot 91 pondemaat, waarvan ongeveer 70 bouw en pl.m. 21 greide, 
bracht bij de publieke verkoping in 1874 op in totaal ƒ122.119.—. 
Bovendien hadden de kopers nog te betalen 10 %, zegge tien procent, 
kosten. 

W a t voor land dit was? Meest lichte zavel, waarvan de kwaliteit met 
„matig" niet te laag wordt aangeslagen, terwijl van de greide nog on
geveer een derde deel als laag boezemland 's winters onder water schoot. 

Het andere voorbeeld, dat we willen noemen, betreft de boerderij in 
de hoek van de Koudeweg bij Berlikum, waarvan we wel geen prentje 
gaven, maar die we reeds npemden -— der overlevering getrouw •— de 
oudste boerderij van het Bildt. Deze bestond uit ongeveer 1OO ponde
maat, waarvan de kleinste helft greide en de grootste bouw, alles zware 
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klei. De verkoop van het geheel kon het in 1890 niet verder brengen 
dan ƒ43.016.—. En de onkosten? Nog even netjes... 1 0 % . 

W a s met eerstgenoemde verkoping vrijwel het hoogste punt der 
prijzen bereikt van de opgaande tijd, die in 1879 finaal eindigde; de 
laatste geeft ons nog geenszins de diepste diepte te zien, van de crisis 
in het laatst der vorige eeuw. Het zou nog 6 jaren duren eer die diepte 
bereikt werd. 

V. 

W a t ons de wijzen als waarheid verkonden, 
Straks komt een wijzer, die 't wegredeneert. 

Al zijn deze versregels van de grote lekedichter ongetwijfeld geens
zins bedoeld, als toepasselijk te willen zijn op gevallen gelijk die, welke 
wij hier laten volgen, toch kwamen ze ons onwillekeurig in de gedachte 
toen we ons neerzetten om een nieuw hoofdstuk over oude zaken neer 
te pennen. 

Hebben we in onze laatste kronieken een steeds verder gaande af
takeling der grote boerderijen gezien en gaven de bijgaande tekeningen 
telkens een aanschouwelijke voorstelling van wat we vertelden, thans 
willen we deze serie vervolgen met iets, dat, hoewel schijnbaar nietig, 
ons misschien toch evenveel te vertellen heeft als ieder der andere. Ons 
prentje laat weer zien waar het om gaat. Dit stelt voor een oude gevel
steen. \ 

W e zullen nu maar niet weer laten raden, waar die te vinden is. Dat 
zou te veel moeilijkheden opleveren. Met de gebouwen had dat soms 
al bezwaren, en bleek ook in deze materie de een weer meer begaafd 
te zijn dan de ander. Naar aanleiding daarvan vertelde men ons nogal 
eens het volgende. Ik saei teugen heuren: „Sagen jimme dat niet? Ik 
sag it t'n enen." 

En die het „t'n enen sag" vertelde er ons natuurlijk getrouw bij, wie 
het niet zag. Maar allen — zieners zowel als niet-zieners •— waren ons 
even dierbaar, het waren immers allen onze lezers. En hun aantal was 
waratje groter dan we dachten. Dat is dan weer eens een soms hoog
nodige „opkwiekering" voor een schrijver, die in tijden vaak zo weinig 
hoort over wat hij ten beste meent te geven, dat hij wel eens zuchtend 
de vraag tot zich zelven richt: „zou ik nog wel één lezer hebben?" 

Maar laten we tot de gevelsteen terugkeren. Deze is al weer te vinden 
in de naaste omtrek van datzelfde merkwaardige „'t Hoekje", waarvan 
we al zo vaak vertelden. Nauwkeuriger nog: de steen zit in de woning 
van de boerderij bewoond door de heer D. v. d. Staag. Geheel trouw 
aan het origineel is bijgaande tekening niet en kon ze ook niet zijn. 
De woning is toch voor enkele tientallen jaren vernieuwd en toen moest 
de steen eerst uitgebroken en daarna weer ingemetseld worden en daar
bij heeft de kroon •—• het bovengedeelte .—• nogal wat geleden, maar 
het voornaamste, de inscriptie, is ongerept gebleven. 

Laten wij nu eerst met de schuur beginnen. Deze is niet met het 
woonhuis vernieuwd geworden en dus reeds van oude datum. Vrij 
zeker is zij weinige jaren jonger dan de vier, welke we reeds beschre-
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ven, en dus ook uit de tijd van het eerste bouwen in het nieuw-ingedijkte 
land. Wij hebben er al eerder op gewezen, dat architecten van die tijd 
in hun bouwtrant vaak afweken van de inheemse normen. Zo'n geval 
doet zich hier weer voor en dit wijkt nog eens van alle andere af. W e 
hebben hier te doen met een grote- bouw-boerderij, met slechts weinig 
weiland en toch heeft de schuur... geen dorshuis. Deze nieuwigheid 
heeft zeker niet aan de gestelde verwachtingen voldaan, althans dit 
voorbeeld heeft in- en na die tijd, voor zover we weten, geen enkele 
navolging gevonden. , 

Na deze bijzonderheid komen wij tot andere, en die moet de gevel
steen van ons prentje ons vertellen. 

Met de gegevens, waarover wij beschikken, durven wij als onze 
mening uitspreken, dat, wat we hier laten volgen met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid weergeeft, wat die steen ons te vertellen 
heeft. (Zie zo, zo laten we de deur op een kiertje om alsnog binnen 
te laten komen „de wijzere, die het wegredeneert"). 

De namen Claes Bartovts en Neeltie lans zijn de namen van de 
echtelieden, die het gebouw gesticht hebben in het jaar, dat op de steen 
vermeld staat, te weten: 1574. 

Om duidelijk te maken, wie deze Claes Bartovts was, moeten we weer 
even terug naar de ene kleinzoon van Steven Huigen, t.w. Barthout 
Willems, de man, die de meermalen genoemde boerderij in de hoek van 
Kadalsterweg en Middelweg liet bouwen. Deze Barthout Willems had 
twee zoons, t.w. Barthout en Claes. Eerstgenoemde kwam te wonen op 
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de plaats van zijn vader, terwijl Claes de boerderij liet bouwen, waarin 
de gevelsteen zit. Tot zover loopt alles vlot, maar nu beginnen de moei
lijkheden te komen. 

Er staat nog een afbeelding van het een of andere voorwerp op de 
steen en wat stelt dat voor? Het is voor verschillende dingen aange
zien; één meende er zelfs een „knottedoek" in te vinden, maar de juiste 
verklaring is ongetwijfeld, dat het de afbeelding is van een walviskaak. 

Maar net als het met vele dingfen in de tegenwoordige tijd ook nog 
gaat, als men het ene raadsel oplost, komt men direct voor nog veel 
groter te staan, en zo rijst hier ook de vraag: hoe komt dat beeld van 
die walviskaak hier en wat heeft dat eigenlijk te betekenen? 

Ter verklaring moeten we eerst weer een stukje geschiedenis ver
tellen. De indijkers van het Bildt hadden in de beginne met allerhande 
moeilijkheden en tegenslagen te kampen. Nu en dan maakte de zee 
gaten in de dijk en ook was in net eerst de grond ongetwijfeld te weinig 
ontzilt om goede vruchten voort te brengen. Maar nu moet men zich 
van die oude indijkers niet voorstellen, dat ze in tegenslagen bij de 
pakken neer gingen zitten. Daar waren zij geen voortrekkers en geen 
pioniers voor, daarvoor zat er te veel „spirit"' in, iets wat ze tot de 
huidige dag aan hun nageslacht, de rasechte Bildtkers van heden, heb
ben overgedragen. 

Laten wij nu verder tijdrekenkundig te werk gaan. Toen Claes 
Bartovts in 1574 zijn boerderij liet bouwen, was hij al enigszins op jaren 
gekomen. W a t had hij vóór die tijd gedaan? Nu komen wij op een 
geheel ander terrein. 

Nadat de Noren reeds eeuwen aan de Walvisvangst hadden gedaan, 
vonden zij in de 16e eeuw navolgers en concurrenten in de Nederlan
ders. En of het nu de slechte resultaten van de landbouw zijn geweest, 
of wel de goede vooruitzichten, welke de walvisvangst bood, dat weten 
wij niet, maar Claes Bartovts ging het zeegat uit te vissen. Daar scheen 
hij op zijn plaats te zijn; hij werd harpoenwerper en verwierf zich als 
zodanig de erenaam van „Koning der harpoeniers". 

Toen hij zich in later jaren aan wal ging vestigen, liet hij een „wal
viskaak" als attribuut zijner „koninklijke waardigheid" in de gevelsteen 
beitelen. Maar er zou nog meer uit voortvloeien, want zijn later geslacht, 
zich het „koningschap" van de voorzaat herinnerende, heeft de familie
naam „Koning" aangenomen, een naam, die nog veelvuldig onder de 
Bildtenaren voorkomt. 

Van deze „Koningen" hebben meerdere dezelfde boerderij bewoond, 
misschien wel altijd, maar in de latere jaren zeker, als... pachter. 

Hoe het met de eigendom der Bildtse gronden is gegaan? Het zou 
ons te ver voeren daarvan veel te vertellen. Het blijve bij het volgende: 

De eerste indijkers pachtten het Bildt van George van Saksen, gelijk 
wij vroeger reeds vertelden, maar toen Friesland zich in 1579 bij de 
Unie van Utrecht aansloot, werd, als vanzelfsprekend, het Bildt het 
wettig eigendom dier provincie, en het werd meteen een „grietenij". 

Hiermede komen we tot de tijd, dat de Staten van Friesland als 
verhuurders optraden, maar het duurde niet lang, of daar was alle vrede
lievendheid tussen landheren en pachters zoek. En als we vertellen, 
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dat zulks kwam, omdat de landheren méér huur wensten te ontvangen, 
dan de pachters geliefden te betalen, dan behoeft dit zeker geen nadere 
verklaring: van zo iets heeft ieder onzer in zijn eigen leven ook wel eens 
gehoord. 

De langjarige twisten, die daaruit voortvloeiden, werden beëindigd 
door een beslissing van het Hof van Friesland in 1751, waardoor de 
Bildtlanden tegen betaling van ƒ 750.000.'—• aan de vroegere pachters 
overgingen in eigendom. 

Wie toen eigenaar van de boerderij in kwestie is geworden, weten 
we helaas niet. Wel treffen we er in de vorige eeuw weer „Konings
kinderen", die zich zelf Koning noemden, als pachters aan. De laatste, 
die er als zodanig „resideerde", hebben we nog in onze jonge jaren 
gekend... op een andere boerderij. Waarom hij de eerste moest ver
laten? Gedachtig aan het „nomina sunt odiosa" houden we dat liever 
in de pen. 

Hiermede willen we besluiten. Mocht het „waarschijnlijke" van ons 
door het „bewezene" van de „wijzere worden weggeredeneerd", dan 
nog hopen we troost en berusting te vinden in de bekende Van Heusde's 

"spreuk: 
Veel wordt bewezen, dat toch in de grond niet waar is, 
En veel is eeuwig waar, ofschoon 't bewijs niet daar is. 

VI . 

W e hebben al verscheidene hoofdstukken geschreven over het groot-
landbouwbedrijf en hoe dit bezig was zich in verschillende kleine be
drijven te splitsen, maar hoe het dat kleinbedrijf in die tijd zelf verging, 
bleef nog buiten onze beschouwing. En toch is het te belangrijk om 
het ongemoeid te laten. Wan t zover heeft het zich uitgebreid, dat in 
het eigenlijke Berlikum, op één groot landbouwbedrijf na, alles tot klein 
bedrijf is geworden. Westwaarts zijn er in „het kleine dorp" nog een 
paar grote bedrijven overgebleven, en oostwaarts vertoont Beetgum een 
vrijwel overeenkomstig beeld. Noord- en zuidwaarts schrijdt het proces, 
hoewel in langzamer tempo, eveneens voort. 

En nu zouden de lezers misschien wel eens willen weten hoe het 
gekomen is, dat Berlikum die bijzondere plaats van pionier voor het 
kleinbedrijf heeft ingenomen. En dan zijn ze even ver als wij, want dat 
zouden wij zelf ook wel eens willen weten. Wanneer men toch in oude 
papieren begint te snuffelen, dan heeft, althans op dit gebied, een 
snuffelaar gauw zijn plezier er af. 

Zo verhaalt de een, dat Berlikum ongeveer ligt, op de plaats, waar 
eens het handelsstadje Utgong gelegen was. 

Een ander vertelt, dat Berlikum, oorspronkelijk aan de Middelzee 
gebouwd, met het daarbij ingelijfde Utgong, ten tijde van Frieslands 
zelfstandigheid, bloeide door koophandel en scheepvaart, doch na het 
opslijken der Middelzee zijn landbouw en ooftkwekerijen hoofdbronnen 
van bestaan geworden. 

Weer een ander vertelt, dat het zo zit: Berlikum ligt op de plaats, 
waar vroeger de oude zeestad Utgong voor de volle zee lag. Tot drie-
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maal toe is die stad door de Noormannen verwoest of verbrand, voor 
het laatst in het jaar 1191, toen ze vrijwel met de grond gelijk werd 
gemaakt. De bevolking vluchtte grotendeels naar Franeker, dat daaraan 
voor een goed deel zijn opkomst heeft te danken. De vaart de Ried 
werd toen gegraven om aan de koopvaardijschepen, die vroeger uit 
Hamburg en andere steden, op Utgong voeren, gelegenheid te geven 
om te laden en te lossen in de nieuwe stad. Een deel van die vaart, dat 
thans nog Hamburger rak heet, zou die naam ontlenen aan die handel 
op Hamburg. 

Maar dat klopt niet, zegt „een nog wijzere", want de Noormannen 
zijn hier in Nederland voor het laatst geweest in 1010 en toen hebben 
ze zelfs helemaal Friesland niet bezocht. 

Een heel sekuur(!) broekje weet te vertellen, dat Berlikum en Utgong 
naast elkaar bestaan hebben, en deze gaat zelfs zover de grens tussen 
beide plaatsen aan te wijzen. Die grens moet dan geweest zijn het oude 
thans gedempte vaarwater de Gruze. 

Hum! ...En hoe is het nu? W e zijn nog even ver als aan het begin; 
dat zouden we wel eens willen weten. 

Vraagt men echter onze mening, dan hellen wij over naar de vol
gende gedachte: Berlikum en Utgong hebben eertijds naast elkaar be
staan, en de voormalige Gruze komt ons een heel natuurlijke grens 
voor. Dat Utgong eenmaal een bloeiend handelsstadje aan de Middel-
zee was, schijnt wel vast te staan, en het komt ons geenszins gezocht 
voor, dat juist de handel over zee van Utgong aan de fruitteelt en 
de groentebouw van Berlikum het aanzijn kon geven. Zo konden handel 
en tuinbouw en daarmee Utgong en Berlikum mooi, wat men thans zou 
kunnen noemen ,,in symbiose" samenleven. 

Zó kon ook Berlikum pionier voor de tuinbouw zijn en een enige 
plaats innemen. Deze enige plaats heeft het tot onze kinderjaren eigen-
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lijk altijd behouden, en niet zonder trots kon men toen vaak van menig 
oud-Berlikumer horen getuigen: „Der is mar ien Berltsum!" 

Jammer dat ze het zelf zeiden, maar er lag toch een tikje waarheid in. 
Dit alles is al lang aan het vervagen; de tuinbouw van de omtrek streeft 
Berlikum ter zijde, maar in de oude huizenbouw komt toch nog dat 
vroegere verschil tot uiting. Berlikum was meer de plaats van de eigen
lijke tuinbouw, terwijl de omtrek veeleer een overgang vormde van 
landbouw naar tuinbouw. Berlikum legde zich verder meer toe op het 
kweken voor de handel, de omtrek had in zijn wijze van doen meer een 
autarkistisch karakter. Vandaar dan ook, dat Berlikum zich veel minder 
met veehouderij ophield, dan de omgeving. Dit blijkt nog uit de oude 
huizen. Terwijl de oude buurt van Berlikum een aaneengesloten huizen
rij vormt met enigszins klein-oud-steedse allures, waar men heel weinig 
stallen voor vee vindt, is dit met de oude keuterbedrijven in de omtrek, 
vooral langs de voormalige zeedijk, heel anders. 

Wij geven hierbij een pentekening van een der laatstgenoemde be
drijfjes. Men trachte maar niet uit te vissen, waar dat staat, want hier 
helpt zelfs niet de wijsheid van een Huygens, neergelegd in het punt
dicht: 

Vraagt iemand naar kort onderricht, 
W a a r Troje of Corinthe ligt •— 
Mij dunkt, de plaats is dra gevonden: 
Ze liggen, waar zij eertijds stonden! 

Wan t het staat niet ergens, het ligt zelfs niet eens meer, het is 
verdwenen, tot de laatste steen verdwenen. 

Toch geeft het ons een getrouw beeld van de vroegere huizenbouw 
aan de oude zeedijk der voormalige Middelzee, niet alleen aan deze 
zijde van die waterkom, maar ook verder langs de kust in de richting 
van Holwerd. 

Bij nogal tamelijk veel verschil in inrichting voor stal- en bergruimte, 
vertonen alle de typische „inham", waarin de voordeur is geplaatst. 

In het op ons plaatje gegeven voorbeeld leidde een lage gang in de 
lengterichting van het huis, rechts naar het woonvertrek, achter naar 
een plaats voor stookgelegenheid enz. en hiernaast weer (dus aan de 
niet-zichtbare achterzijde van het huis) had men een paar koestallen. 
Het hooi zat aan een „blok" naast de buitendeur van de koestal onder 
de blote hemel. Een hok, nog even zichtbaar op het prentje, kon als 
braakhok dienst doen. -— 

Hier leefde eertijds alles eenvoudig en... goedkoop. Alle arbeid werd 
door de eigen werkkracht verricht, de „invoer" streng „gecontingenteerd" 
en tot het hoogst nodige beperkt. Enkele pondematen bouwland voor 
de teelt van vroege aardappelen met navrucht, late aardappelen, rode 
wortelen (eens een betekenend gewas met een normale opbrengst van 
400 H,L. per pondemaat; wie kan dat nu?) wat uien enz. enz., ziedaar 
de gewone cultuur. Het hooi en het gras voor het vee (want 's zomers 
stonden de beestjes vaak ook op stal) kwamen van de wallen en voor
akkers van het bouwland of werden gewonnen van de bermen der ge
meentewegen, die men voor dit doel jaarlijks verpachtte. Soms werd 
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hier wat „finnehea" van een naburige „bufeweide" bijgekocht, dat dan 
deels als krachtvoer dienst moest doen. 

W a t van het bouwland kwam en niet in de eigen behoefte had te 
voorzien, werd verkocht: het beste aan de „grote" koopman, het min
dere (wij schreven dit vroeger reeds) kwam vaak door ruilhandel bij 
de „bokschipper" terecht, en wat niet verhandelbaar was, verzeilde 
(voor zover daarvoor maar enigszins geschikt) naar de magen der 
koebeestjes. Wij rekenen hieronder minderwaardige kool, kleine en 
zieke aardappelen, „wrakke" en kleine rapen (bieten kende men nog 
niet) „raepskrûden" (het loof der rapen), kortom alles was maar enigs
zins eetbaar was. Dat de aardappelen witte en harde boter leverden 
en de „raepskrûden" vaak een bitter zuivelproduct gaven, dat hinderde 
toen zoveel niet als het zulks nu zou doen. „Honger is de beste saus" 
was een spreekwoord, dat we al heel jong in ons schrijfboek neer
penden. 

Maar al is een koeienmaag sterk, zij verdraagt toch niet alles even 
goed, toen ook al niet. En met die afval-voederij in de late herfst 
konden vooral ,,izige" (bevroren) „raepskrûden" aanleiding geven tot 
„blast" (trommelzucht). Omdat de veearts niet zo gemakkelijk te be
reiken was als thans, deden enkelen, niet altijd uit zuinigheid, maar 
meer uit benauwdheid (want er moest spoedig geholpen worden) zelf 
wel eens aan veeartsenijkunde. W a s een beestje „blastich" dan haalde 
men het gewoonlijk eerst van stal en liet het even „stappe". Hielp dit 
niet, dan werd een goedje ingegeven, dat men de naam „stienoalje" 
(letterlijk: steenolie) gaf en dat vaak probaat werkte. Bij gebrek aan 
dit laatste kon ook een romer brandewijn, denkt misschien een 
enkele lezer, maar dat is in dit geval toch mis een romer „piterom" 
(petroleum) nuttig effect sorteren. 

'Maar toch gebeurde het eens, dat het „blástige" beestje helemaal 
niet op de evengenoemde medicamenten reageerde; het werd hoe langer 
hoe dikker. De benauwdheid dreef de kleine eigenaar tot het uiterste. 
Hij was toch ook dilettant-slager en als zodanig was het hem bekend, 
dat de „panse" (pens) ergens aan de huid vast zat, en dat men, door 
op die plaats huid en maagwand te doorsteken, een trommelzuchtige 
koe kon genezen. Die plaats was gelegen op een „klam" (span) van de 
heup af naar voren en dan nog scheef naar beneden. Het angstige man
neke nam zijn slagersmes en stak op de aangegeven plaats. Maar al wat 
er kwam, geen gas en de koe bleef „blastich". Toen moest dan toch de 
veearts komen en deze constateerde, dat het keuterboertje wel alles 
vrij goed wist, maar dat hij zich alleen in de zijde der koe had vergist: hij 
had aan de verkeerde kant gestoken. Gelukkig had hij geen edele delen 
beschadigd, zodat het beestje er het leven afbracht. Voor de zoveelste 
maal werd in deze bewaarheid de aloude spreuk: 

,,In goed Fries is noait hielendal ûngelokkich". 

b Langs de Hornestreek. 
ï. 

Alle goeie dingen bestaan in drieën, ook onze Jantjes. Twee er van 
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zijn reeds in de beide laatste hoofdstukken over „Volksspelen" voor 
het voetlicht getreden. Thans verschijnt ook Jan no. 3 op het toneel. 
Hij is een tijdgenoot van onze eerste Jan; want men moet niet denken, 
dat al deze Jannemannen producten van eigen fantasie zijn. Nee hoor, 
het zijn echte „historische personen"; alleen de naam is gefingeerd. 

Deze Jan moest naar school. Het was winter en het schoolplein glad. 
Daar komt Jan ongemakkelijk te vallen. Met een bedenkelijk gezicht 
stapt hij het schoollokaal binnen. Juf ziet zijn pijnlijke trekken en vraagt: 
„Wat is er Jan?" 

En Jan antwoord: „Och Juf, het v/as zo glad op het plein en toen 
viel ik op mijn ik viel op mijn Juf, ik viel!" 

Wij merken uit dit antwoord, dat deze Jan al meer dan zijn voor-
gangers de weldadige werking van het taalonderricht heeft ondergaan, 
en dat zich bij hem reeds een zeker „taalgevoel" heeft ontwikkeld. 

En dat Jan de zin voltooide door hem in te korten, omdat hij het 
„gepaste" woord niet wist te vinden, willen we liever bewonderen 
dan afkeuren. W a n t hoe gaat het ons allen? Staat niet ieder onzer 
— als hij tenminste niet topzwaar is van taalgeleerdheid — nu en dan 
eens evengoed verlegen bij het zoeken naar het juiste woord? Neen? 
Wij zullen eens zien. 

Het is vacantietijd en nu willen ook wij voor een wijle ,,ús trekken 
ris waernimme" (van de gelegenheid gebruik maken). Wij behoren 
echter tot de oude garde en vinden het zodoende nog absoluut geen 
levensbehoefte, om ieder jaar een buitenlandse vacantiereis te maken, 
en we verstaan onder vacantie evenmin die wijze van levensuiting, 
welke meer naar ziekteverlof, dan naar betere geschiktheid voor de 
nieuwe arbeid leidt. 

Wij doch laten wij hierover verder zwijgen; er mocht anders 
eens een storm van verontwaardiging over vons vergrijsd hoofd los
breken. 

Wij gaan dus, zoals ieder begrepen zal hebben, niet ver van huis, 
maar blijven in de buurt, zelfs aan de Mond der Oude Middelzee; 
alleen richten we onze kampeertent (altijd in overdrachtelijke zin, want 
bij zoveel,.conservatisme"kan men natuurlijk geen heuse kampeertent ver-
wachten) iets ten westen van de eigen woning. Daar is nog wel wat, 
zelfs heel wat moois te zien, voor wie werkelijk van de landbouw en 
het daarmede samenhangende natuurschoon houdt. Juister gezegd: we 
gaan naar de Hornestreek, zo noemt men in de Nederlandse taal de 
dijk, die tussen de zeewering en de tegenwoordige grote verkeersweg 
naar Harlingen, de gemeente Barradeel in de lengterichting doorsnijdt. 
Hoe deze weg aan die naam is gekomen is nogal duidelijk. Hij loopt 
langs verschillende „hornen" (hier kleine gehuchten) als Tzummaru-
mer-, Oosterbierumer- en Sexbierumerhorn. „Horn" of „horne" bete
kent hoek, en de speciale Friese naam hiervoor is „hoarrie". Wij zouden 
dus taaigetrouw moeten zeggen: „hoarnestreek" (welke naam op een 
enkele Friese kaart voorkomt) maar dat doen we niet, W e noemen 
hem: „hounestreek" wat letterlijk vertaald, zou zijn „hondestreek". 

Zijn wij wel zoveel beter dan Jantje met zijn varken, dat borstels op 
de beurlog had? 
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En waar we het zelf zo bar doen met onze aardrijkskundige namen, 
daar begint de twijfel aan degelijkheid en deugdelijkheid onwillekeurig 
hoe langer hoe hoger te rijzen. Gaan we het oosten in dan vinden we 
daar al heel spoedig de „krite" of het gehucht Dijkshorne, thans vrij 
algemeen en niet incorrect Dijkshoek genaamd. Maar reizen we nog 
verder het oosten in dan komen wij bij de „Zwarte Haan". En hoe is 
het hiermede gesteld? Is dit in orde? In de Friese taal spreekt men van 
„Swarte Hoanne". Is dat goed of moet het als „Swarte Hoarne ge
schreven worden? De uitspraak is precies dezelfde. Maar met al die 
„Hornen" langs de kust komt ons Swarte Hoarne ( = Zwarte Horne) 
wel zo logisch voor als Swarte Hoanne ( = Zwarte Haan) , 't Zou niet 
zo'n groot mirakel zijn, dat we hier, via de Bidtse taal, tot een geheel 
verkeerde aardrijkskundige naam zijn gekomen. Dat men op overeen
komstige wijze van Kouwe-wei ( = Koeweg) Koudeweg heeft gemaakt 
weten we nog van vroeger. Aan de geleerden om uit te maken of onze 
veronderstelling juist is. 

Wij keren inmiddels naar de Hornestreek terug. Het is niet bij toeval 
noch een gril van ons, dat wij juist dit gedeelte van Friesland opzoeken. 
Dat het Bildt, 't welk van zoveel jonger datum is, in vele opzichten een 
eigen, typisch beeld vertoont, ligt direct voor de hand. Minder duide
lijk is, waarom ook de Hornestreek in vele gevallen afwijkt van het 
andere deel van Noordwest-Friesland. Niet alleen, dat we hier een 
een merkwaardige egale en vruchtbare zavelgrond hebben, die be
heerd door eminente boeren, aan de landbouw een vooraanstaande 
plaats geeft, maar ook de vele kapitale boerenwoningen, vaak te mid
den van een uitgestrekt terrein opgaand geboomte, geven aan deze 
streek een ongewone bekoring. 

Wij zijn hier in het gebied der „staten": Groot-Lammema-, Wytsma-» 
Harkema-, Donia-. Douma-, Latsma-, Liaukama-state, enz. enz. alle
maal tegenwoordig boerenplaatsen, dus naar het „notariële" spraak
gebruik van heden: saten. Is dan „state" en „saté" hetzelfde? En lioe 
moet „saté" gespeld worden: saté of zathe of zate?' 

Zie, als men ons al deze vragen doet, zijn wij dan niet aan onze 
Jantje van vandaag gelijk, Jantje, die viel op zijn...? 

Zulke dingen zijn nu niet van vandaag of gisteren. In onze kinder
jaren haspelde men er al in het openbaar over wat het moest zijn 
zathe of zate of saté. Toen is „zathe" als overwinnaar uit de strijd te 
voorschijn gekomen, getuige de 3e druk van Van Dale's groot woor
denboek, dat thans voor ons ligt. En in navolging daarvan komt men 
dan in de couranten van die tijd veelal ook met woord „zathe" tegen. 
Maar deze Van Dale weet van geen „state" of „saté" of „zate". Koe
nen van tegenwoordig vertelt van „state" en „zate" maar rept niet 
over „saté" of „zathe". Oosthoek's Encyclopadie weet weer niet van 
„zathe" en „zate", maar wel van „state" en „saté" als Nederlandse 
woorden in Friesland bekend, en het Friese Woordenboek vermeldt 
„state" en „saté" als Friese woorden. 

Gaat daar nu maar eens aan staan! 
Als de grootste autoriteiten op dit gebied een dergelijke caleidoscoop 

voor onze ogen ronddraaien, is het dan wonder, dat wij zo vrij zijn er 
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een eigen mening op na te houden, Hoe die is, zal misschien wel uit 
het verdere verhaal blijken, 

En nu gaan we de boer op. De allereerste „pleats" die we vanaf de 
Langedijk aan de Hornestreek zien verrijzen is Groot-Lammema. Dan 
zijn we echter reeds een gevallen grootheid, al is het er ook een van 
kleiner formaat, gepasseerd. In de hoek toch, die beide evengenoemde 
wegen vormen, staan nog enkele kleine bouwwerken, die de plaats 
aanwijzen, waar eens een andere State (of saté) stond, die de beschei
den naam van Klein Lammema droeg. Deze spreekt ons echter te veel 
in stomme taal en laat te veel aan ons voorstellingsvermogen over. 

Meer belangstelling voor ons heeft Groot Lammema, waarvan bij
gaande pentekening een voorstelling geeft. Als we dit prentje met niet 
meer dan gewone oppervlakkigheid bezien, dan zeggen we al gauw: 
,,och, een gewone boerderij in „gestrekte" vorm, niks bijzonders". 
Maar als we wat beter toekijken, dan blijkt toch dat het „binhús" in 
verhouding tot de schuur, wel wat aan de grote kant is. Doch zolang 
we niet weten hoe groot die schuur is, hebben we feitelijk ook nog geen 
benul van de grootte van het woonhuis. Dit begrip begint enigszins 
te komen, wanneer we vertellen, dat in de veestal, die hier dezelfde 
plaats inneemt en op gelijke wijze is ingericht als iedere andere stal in 
het gemengde groot-landbouwbedrijf, dat daar plaats is voor 6 X 2 = 
12 paarden. Hierbij komt dan nog de gewone „terskhúsgong", en de 
gezamenlijke breedte van paardenstallen plus gang is ook de breedte 
van het „terskhús" (dorshuis). Begint men hier nu weg te rekenen, 
dan krijgt men enig begrip van de grootte van het geheel. 

Ons tweede plaatje geeft een beeld van een gedeelte van het achter
eind der schuur met op de voorgrond de beide enigszins monumentaal 
aandoende „homeyepeallen", waarboven twee schilddragende leeuwen, 
als krachtige machtige wachters een wakend oog op de toegang schij
nen te moeten houden in verleden, heden en toekomst. 

Hebben deze elk ongewenst bezoek weten te weren? 
Deze vraag hopen wij in een • volgend hoofdstuk onder het oog 

te zien. 

II. 

Komt ooit een ware leeuw rechtstreeks op u aan, 
Dan is 't beste om maar regelrecht uit de weg te gaan; 
Doch niet als hij opgezet of dood is; 
Daar er in dat geval volstrekt, geen nood is. 

Aldus leraarde eenmaal De Schoolmeester in zijn „Natuurlijke historie 
voor de jeugd". En deze „Schoolmeesterswijsheid" werd zeker ten volle 
beaamd, al waren ze er waarschijnlijk totaal onkundig van, door de 
personen, die eenmaal omstreeks het jaar 1870 een nachtelijk bezoek 
brachten aan Groot Lammema. Deze mannekes zijn onbekend gebleven, 
doch ze vormden vermoedelijk een der laatste verspreide resten van 
het eenmaal zo talrijke corps „nachtbidders" dat geruime tijd deze stre
ken zoal niet onveilig maakte, dan toch menigmaal verontrustte. 

Op Groot Lammema was een grote visite geweest, en toen eindelijk 
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alles in rust lag •— en na een visite van die dagen was de rust ge
woonlijk zeer diep — kwamen ongenode gasten, trots de dreigende 
leeuwen als nieuwe feestgangers de hieminge op, drongen de woning 
binnen en deden zich te goed aan wat de wezenlijke gasten ongebruikt 
hadden gelaten. 

Maar dat waren niet de enige ongewenste bezoekers, die de leeu
wen ongestoord passeerden. Uit een oogpunt kunst en architectuur heb
ben ongetwijfeld meerderen zich aan Groot Lammema bezondigd. 
Wanneer we toch de deur- en vensterkozijnen in de achtermuur van 
de schuur beschouwen, dan zijn die naar onze mening niet meer in 
harmonie met de door de schildhoudende leeuwen gekroonde homei-
palen. En zo vinden we de dingen eigenlijk het gehele gebouw rond. 
De modernisering van stallen enz. heeft de aloude harmonie bij de 
vroegere boerderijen vaak wreed verstoord of zelfs helemaal vernie
tigd, alies tengevolge van de, uit dit oogpunt beschouwd, wrede eispn 
der onverbiddelijke praktijk. En zien we het vooreinde -— de eigen
lijke woonvertrekken van de boer en zijn gezin .— dan merken we ook 
daar al ras, dat er een vernielende moker is werkzaam geweest en dat 
de pogingen van de troffel hebben gefaald de sporen dier vernieling 
te bemantelen. ^ 
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Nog zien we de voorhuizinge als een kolos in verhouding tot die van 
de gewone boerderijen, zoals deze algemeen in de andere streken in 
en om de oude Middelzee bekend zijn, en toch is ze niet meer dan de 
helft van wat ze eenmaal was. Vóór het jaar 1876 telde ze in totaal 
niet minder dan 13 vertrekken, van welke vele een speciale naam droe
gen, als de gele kamer, blauwe kamer, groene kamer enz. 

In bedoeld jaar 1876 is ongeveer de helft van de voorhuizinge afge
broken, zodat wat we thans nog „groot" noemen, slechts een deel is 
van de vroegere grootheid. Enkele namen van vertrekken zijn echter 
nog behouden gebleven en zo hoort men thans nog noemen b.v. de 
„griene keamer" (groene kamer), de „siktery" (secretarie) en de 
,,'seal" (zaal). 

'Gaan we onze wandeling rond de boerderij herhalen, dan beginnen 
we weer bij de twee homeipalen. Uit het oogpunt van architectuur lijkt 
het ons — al zijn we niet eens leken maar slechts leekjes op het terrein 
.— dat ook hier de oorspronkelijk toch vrij zeker bestaan hebbende 
harmonie is verstoord; die leeuwen passen naar onze mening niet bij 
de palen, waarop ze rusten. En aan de voet liggen nog twee brokstuk
ken, die ongetwijfeld eenmaal een andere plaats hebben gehad en ver
moedelijk een bekroning zijn geweest van andere palen; maar welke? 

Dit raadsel laat zich oplossen, wanneer we in de schuur onze onder-
zoekingstocht voortzetten. Hier liggen tegen een der binnenmuren 
soortgelijke palen als die waarop de leeuwen rusten, en die zijn, volgens 
de tegenwoordige bewoner, de heer v. d. Schaar, gekomen van het in 
ons vorig hoofdstuk reeds genoemde, vervallen Klein Lammema en 
bier in de schuur ter ruste gelegd. 

De „stukken" aan de voet der homei van Groot Lammema hebben 
eenmaal die palen voor Klein Lammema bekroond. De grote overeen
komst, welke er tussen de palen der beide Lammema's bestaat, doet 
ons vermoeden, dat ze uit eenzelfde tijd dagtekenen, en waar we op 
die van Klein Lammema in Romeinse cijfers het jaartal 1755 vinden, daar 
komen we als van zelf tot deze veronderstelling: „Klein- en Groot 
Lammema (dit laatste zoals het vóór 1876 was) zijn beide omstreeks 
het jaar 1755 gebouwd. De homeipalen, zoals we die er nu nog vinden 
zijn evenzeer uit die tijd, maar de bekroningen d.w.z. de schildhoudende 
leeuwen enz. zijn van veel vroegere datum en hebben eertijds een an
dere plaats gehad". Wij brengen dit in verband met andere leeuwen, 
die in houding groot verschil, maar overigens veel overeenkomst met 
de genoemde vertonen t.w. die voor het oude Kanselarij gebouw te 
Leeuwarden; hierbij vinden we het jaartal 1621. 

En vóór enkele dagen vonden we in „de Wouden" nog een dergelijk 
leeuwtje, als we het wel hebben, was het bij het ons bekende „Stania". 

Leeuwen hebben zeker een tijd gekend, dat ze als in het onder
havige geval, bijzonder in de gunst stonden. Een ander bewijs hiervoor 
hebben we vroeger kunnen vinden bij Groot Terhorne of Martena-
State, eenmaal een der fraaiste landgoederen van Friesland, gelegen 
aan de grote verkeersweg tussen Beetgum en Beetgumermolen. Er be
hoorde in bekende tijd tussen de 400 en 500 ha land bij, waarvan een 
groot deel bestond uit bos. Dit bos is successievelijk gerooid, terwijl 
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een vrijwel woeste plek nog de plaats wijst, waar vroeger het trotse 
„slot" stond. „Stond" ja, want in 1879 werd het gesloopt, 

(Als intermezzo mogen we hier zeker wel vermelden, dat het uur
werk uit dit aloude slot een plaats heeft gekregen in de toren van 
het ons bekende „Kleine dorp" en daar tot de huidige dag nog steeds 
ononderbroken zijn dag- en nachttaak vervult). 

Een algemeen verschijnsel was het, dat men rond die oude sloten, 
naast grachten, zogenaamde singels vond. Een poort verleende toe
gang tot de „State", een homei vaak tot een singel. Zo ook bij Mar-
tena-State en één dier singels staat nog bekend als „Lieuwesingel" 
(Leeuwensingel) aldus genoemd naar de twee stenen leeuwen, die 
eenmaal de homeipalen aan de ingang kroonden. Het kan ook zijn, dat 
deze singel, nog vroeger, bij het er aanliggende Donia-State behoorde, 
waarvan de gebouwen echter al lang zijn verdwenen, terwijl de lan
derijen aan Martena-State overgingen. De thans nog algemeen gebrui
kelijke namen van „Lieuwesingel" en „Lieuwepijp" (Leeuwenpijp), 
deze laatste eveneens aan het begin van de singel, houden de herin
nering aan die leeuwen van vroeger levendig. 

En als we nu een derde wandeling rondom Groot Lammema maken, 
thans op wat verdere afstand van het gebouw, dan vinden we ook hier 
een gracht, die eenmaal het geheel omspoelde, en daarnaast ook dat
gene, wat eens een singel is geweest, wel van bescheidener afmetingen, 
maar toch aan Martena-State herinnerende. 

Een opmerker zal misschien zeggen: „maar hiermede houdt dan 
ook alle verdere overeenkomst op, immers Groot Terhorne is een 
adellijk slot geweest en dit gebleven tot de tijd dat het onder de moker
slagen van de sloper viel en Groot Lammema is op de huidige dag 
niets anders dan een boerderij, zij het er dan ook een van ongewone 
afmetingen. 

Maar vóór de „huidige" dag en ook vóór het vermoedelijke stich
tingsjaar, dat o.i. omstreeks 1755 ligt, zijn er ook tijden geweest en 
waarschijnlijk heel andere. Niet alleen dat gracht en singel ons de in
druk bijbrengen van wat anders, dan enkel een boerderij, maar dit 
wordt nog onderstreept door de „âlde Friezen" (de grote oude Friese 
baksteen) die we aan de voormuur van het „binhús" aantreffen. En 
als we dan verder afdalen in de kelders met hun gewelven, dan rijzen 
onze vermoedens dat het hier heel vroeger anders is geweest, 
torenhoog op. 

Dan vragen we ons onwillekeurig zelve af, heeft ook hier niet een
maal een poort gestaan, waar we thans de homeipalen vinden, en zijn 
in latere tijd niet de leeuwen van een andere 'stee naar hier verplaatst 
om gedragen te worden door nieuwe palen? 

Aan de oudheidkenners om uit te maken, hoe het wel geweest is, en 
hoe het bouwwerk, dat hier eenmaal uit „âlde Friezen" opgetrokken 
werd, er heeft uitgezien. 

Wij zetten ondertussen onze wandeling langs de Hornestreek voort, 
misschien ontmoeten we daar nog wel het een en ander, dat nieuw 
licht verspreid over onze vage vermoedens. 
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III 

Ach waien alle mensen wijs, 
En deden daarbij wel, 
Deez aarde ware een paradijs, 
Nu is zij vaak een hel 

Zo ongeveer zong eenmaal een pacifistische wereldhervormer, die 
volgens de bespiegelende methode een uitweg uit de verdwaasde we-
relddoofhof meende te kunnen vinden. 

Een minder bekende, doch meer strijdlustige collega, zag blijkbaar 
groter heil m een directe, practische behandeling der kwestie, getuige 
diens dichterlijke ontboezeming 

Ik sta hier als een kampioen, 
Geen mens kan mij hier hinder doen 
En had ik macht als menig held, 
Ik sloeg de bozen uit het veld 

De vrome wens, aangaande , der mensen wijsheid is onvervuld ge
bleven, en ook de „bozen in het veld hebben de kampioen overleefd. 
De dichter-ziener is, naar wij menen, een natuurlijke dood gestorven, 
maar het lot van de dichter-krijgsman is ons onbekend gebleven, wij 
herinneren ons slechts zijn beeltenis Deze stond geschilderd, met een 
knots m de vuist en het bewuste gedicht aan zijn voeteinde, op een 
groot bord aan de ons nu zo langzamerhand al een beetje bekend ge
worden Hornestreek, en wel m de westelijke hoek, die de „Skilleane" 
(Schillaan) met evengenoemde weg maakt Maar ook die beeltenis is 
verdwenen (misschien is ze wel op de brandstapel terecht gekomen) 
doch de plaats, waar ze eenmaal stond, wordt m de wandeling nog vaak 
„de Kampioen genoemd Hier is dus althans de naam nog behouden 
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gebleven. Minder goed is het vergaan de State, welke hier eenmaal 
verrees en die onder de naam Wijtsma-State bekend stond. Wel wijzen 
enkele „resten" nog de plaats aan, waar ze gestaan heeft, maar zelfs 
haar naam wordt niet meer gehoord. 

Wij gaan dus verder, maar blijven binnen de grenzen van een eertijds 
vermoedelijk nog al „strijdlustig" gebied, en komen terecht op Harke-
ma-State, hier direct in de buurt. W e vinden er een betrekkelijk gewone 
boerderij, wel van oude, maar vermoedelijk niet van heel oude datum. 

Ze is toch gebouwd in „rechthoeksvorm" volgens type II, hetwelk 
we reeds vroeger beschreven en dat, naar onze mening, in algemene 
zin van jongere datum is, dan het daar genoemde type III. Van het 
type II kon deze boerderij echter wel eens een der oudste zijn, omdat 
hier bij de bouw een blunder is begaan, die geen navolging heeft 
gevonden. [, 

Op ons prentje van pag. 1 Î5 zien we Harkema-State afgebeeld. De 
geroutineerde oudere boer merkt direct dat we hier de „terskhús-
finsters" dus ook het „terskhús" (dorshuis) in het vooreinde van de 
schuur hebben, naast het woongedeelte, en dat daarin de grote fout 
is gelegen. W a n t de richting van de voormuur is ongeveer van Zuid
west tot Noordoost, en waar iedere boer weet, dat bij de oude manier 
van graanschoonmaken via de winde, de deuren het best „trekken", als 
de wind om de korte hoek komt, daar kon de oudere boer in zijn nopjes 
zijn, omdat „syn doarren meastal „lutsen", aangezien de wind 's win
ters nogal vaak van Zuid tot Zuidwest is. Minder daarmede ingenomen 
moest zijn echtelijke wederhelft wel zijn, omdat dan alle stof om het 
woonhuis vloog en zodoende „de hiele foarein der ûnder kaem to sit-
ten". —• Maar het is niet deze geschiedenis, welke ons deed beweren, 
dat we hier bleven in een eertijds strijdlustig gebied, al zou een dergelijke 
kwestie daartoe gerede aanleiding hebben kunnen geven. W i e kennis 
heeft gemaakt met de gulle vriendelijkheid der bewoners, de familie 
Swart, zal dadelijk begrijpen, dat deze het „aardse paradijs" niet willen 
zoeken door „de bozen uit het veld te slaan". De strijdlustigheid moe
ten we dus ergens anders vinden. 

W e geven daarom een tweede prentje, en wel van de artistieke 
voordeur. Boven deze deur zien we de zo menigvuldig voorkomende 
optrekking van de muur met een venster er in, dat gezamenlijk hier 
meestal „kajút" wordt genoemd. Elders in Friesland hoort men het 
vaak „Spaensk-geveltsje" betitelen, terwijl in de Mond der oude Mid-
delzee, de practische „Bilkerts" vroeger meestal van „kykút" spraken, 
doch langzamerhand, blijkbaar onder de invloed van het „âldlânsk" 
tot „kajút" zijn overgegaan. Welnu, aan de rechterzijde (van buitenaf 
gezien) van die kajút toont men ons op de zolder een klein, in de 
wand gemaakt kastje. Hierin stond vroeger een doodshoofd en aan dit 
doodshoofd is de volgende legende verbonden. Ten tijde der kruis
tochten, welke duurden van de 11de tot de 13de eeuw, woonde op 
Harkema-State een tijdlang een telg uit het adellijk geslacht der Roor-
da's. Deze jonker Roorda meende, dat zijn eer meebracht, dat ook hij 
het heilige graf in Palestina mede had te verdedigen, en hij wenste 
diensvolgens ter kruistocht te gaan. Dit verdriette zijn nog jeugdige 
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echtgenote zeer. Wel begreep zij, dat de eer van haar gemaal er toe 
leidde, dat zijn besluit door moest gaan, doch de vrees hem niet weer 
terug te zien, schokte haar hevig. Hij troostte haar echter met de ge
lofte: „Gij zult mij terug zien, zo niet levend, dan dood en al is het 
ook maar enkel mijn hoofd". 

Jonker Roorda vertrok naar Palestina met zijn schildknaap en ge
lastte deze om, indien hij in de strijd mocht vallen,^ zijn hoofd te be
machtigen en daarmede onverwijld naar Friesland te trekken. Dit 
gebeurde: Roorda sneuvelde en de schildknaap bracht het hoofd aan 
de weduwe, die het bewaarde tot aan haar dood. Maar dat niet alleen, 
ze zorgde er tevens voor, dat het ook in de toekomst in ere zou worden 
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gehouden. Het kreeg een vaste plaats in een kast en bij iedere ver
nieuwing van het gebouw ging het van het ene in het andere over. En 
nu was het vreemde, het geheimzinnige van het geval, dat wanneer het 
doodshoofd niet op zijn plaats stond, dan begon het in huis te „spoken". 

Een knecht, die daar de spot mee dreef, nam het eens weg en ver
stopte het onder het „stalt" (houten stoep aan de waterkant), maar 
toen brak er zo'n hels lawaai los, dat het in huis niet was uit te houden, 
en dit bedaarde niet voor en aleer de knecht zijn euveldaad had bekend 
en het hoofd weer op zijn plaats gezet. .— 

Toen er eens een nieuwe boer op de boerderij kwam had ook deze 
de fatale moed om het hoofd weg te nemen niet alleen, maar om het 
te begraven op het kerkhof ook; misschien dacht hij wel: daar is zijn 
plaats. Maar toen moest de hele boerenstand het ontgelden, want er 
brak een landbouwcrisis uit. 

Tot zover de legende. 
Hoe het verder verloop is geweest, hierover zwijgt de legende en 

moeten noodwendig ook wij het zwijgen bewaren. Het kastje, waarin 
eenmaal het hoofd werd bewaard, is er nog, maar het hoofd zelf is 
verdwenen en niemand weet waar het gekeerd is, en evenzo is het 
gegaan met de spoken. Niets is op deze aarde bestendig! 

Wij gaan nu nog eens een wandeling om Harkema-State doen. Als 
we de kadastrale kaart er van in de hand nemen, dan zien we geen 
verschil met gewone boerderijen van tegenwoordig, heel anders dus dan 
bij Groot Lammema, waar dit verschil direct opvalt. Maar gaan we het 
erf ter plaatse onderzoeken, dan zeggen we: „ja, maar dit is hier toch 
„hwat oars as oars"; er is ook hier iets, dat ons doet denken aan gracht 
en singel. En wanneer dan de bewoner ons verder vertelt, dat het wes
telijk deel van het erf vol steen zit, dan beginnen ook hier vage ver
moedens in zake de heel vroegere toestand bij ons op te komen. 

Enige dagen later kwam de hierboven aangehaalde legende in ons 
bezit en daarin vonden we een volkomen bevestiging dier vermoedens. 
Met opzet verzwegen we het gedeelte, dat hierop betrekking heeft, niet 
met de bedoeling het voor ons te houden, daarvoor bezit het naar onze 
mening te veel historische waarde, maar om er in één, niet het, volgend 
hoofdstuk, in verband met andere gegevens nader op terug te komen. 

Tot zolang blijve dus een misschien opgewekte nieuwsgierigheid on
bevredigd! 

IV. 

" Wanneer wij hetgeen Tante Pos ons bracht, nadat het vorige hoofd
stuk als artikel in het Friesch Landbouwblad was verschenen, voegen 
bij wat ons mondeling werd medegedeeld - - alles van zeer bevriende 
zijde •— dan heeft het er veel van, dat we in het vorige hoofdstuk wat 
al te hard van stapel zijn gelopen met de bewering, dat de spoken niet 
meer rondwaren in de buurt van Harkema-State. Ter informatie het 
volgende: 

Naast het versje, dat wij vermeldden als onderschrift van „De 
Kampioen" volgt hier een bloemlezing uit de ons daaromtrent toege
zonden rectificaties. 
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I. Ik sta hier als een kampioen, 
Ik zal de vroom' geen hinder doen, 
Maar had ik .macht en menig geld, 
Ik sloeg de bozen uit het veld. 

II. Hier sta ik als een kampioen, 
Geen mens kan mij hier hinder doen, 
En had ik macht en zeer veel geld, 
Ik sloeg de bozen uit het veld. 

III. Ik sta hier als een kampioen, 
De vroom' zal ik geen hinder doen, 
Maar had ik macht als menig held, 
Ik sloeg de bozen uit het veld. 

En al die goede vrienden hebben het met eigen ogen gezien, of over
genomen van hunne vrienden, die het evenzeer door eigen aanschou
wing kenden. Als we hier nu nog bij vertellen, dat aan al deze vrienden 
en die vrienden van vrienden in zake hunne geloofwaardigheid „gjin 
rabantsje spyn sit", dan wordt de oplossing der puzzle ,,wat er toch 
onder die Kampioen gestaan heeft" wel erg moeilijk. Wij weten geen 
andere uitweg, dan aan te nemen, dat al wie binnen de invloedssfeer 
der spoken van Harkema-State kwamen, zodanig begeesterd werden, 
dat ze niet zagen, wat ze lazen of niet lazen, wat ze zagen. Een betere 
en meer aannemelijke verklaring laten we gaarne over aan degenen, 
die het in de magische wetenschap verder hebben gebracht dan wij. 

W e gaan nu verder de Hornestreek op, en liefst maar een knap 
eindje uit de buurt. W e volgen hier de gewoonte, nogal eens aangeno
men, door personen, die „hoegenaamd niet bijgelovig zijn", maar toch 
even trouwe aanhangers van de leer: „men kan het nooit weten, en 
dus.. ." 

Zo komen we aan bij Douma-State of om in haar oorspronkelijke 
vóór-Siegenbeekse spelling te vervallen: „Douwma-State", gelegen 
onder Sexbierum. 

Deze behoorde eenmaal aan de bekende professor Petrus Camper, 
die van 1750 —1755 hoogleeraar te Franeker was en later te Amsterdam. 

Van 1761.—1763 leefde hij op zijn landgoed „Klein Lankum" te 
Franeker. Daarna tot 1773 was hij hoogleeraar te Groningen en bracht 
toen zijn vacantie nogal eens op Douma-State door. Uit deze tijd dag
tekenen zijn geschriften: „Lessen over de sterfte van het rundvee", 

„Verhandeling over den aard en genezing der longziekte" en „Ver
handeling over den aard der veepest en de voordeelen der inenting", 
van welke de beide eerstgenoemde werden bekroond met een eerste 
prijs. 

Na zijn overlijden in 1789 ging de State over aan de heer Jan Han-
nema te Harlingen, die haar kocht voor ƒ21.006..—. De „plaats" was 
toen H8 1 / 2 pondemaat groot. In onze ogen dus een prijsje, vooral als 
we bedenken, wat voor land er aan de Hornestreek ligt. Dat het bij 
de heer Hannema niet uit de smalle beurs ging blijkt wel hieruit, dat 
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hij het volgende jaar, dus in 1790, de oude woning door een nieuw 
herenhuis verving, de schuur liet verbouwen en een vrij grote plantage 
deed aanleggen, alles tezamen voor ƒ11.000.—•. 

Jan Hannema overleed 7 Juli 1825 te Harlingen kinderloos; zijn vrouw 
en zijn 3 kinderen waren in 1779 allen aan een besmettelijke ziekte 
overleden. 

Douma-State, die door Jan Hannema vergroot was tot 55 bunder, 
29 roeden, 91 ellen en 47 palmen — dus tot ruim 150 pondemaat — 
werd toen geërfd door zijn neef Sjoerd Jacobus Hannema (een zoon 
van zijn in 1842 overleden broeder Jacobus Hannema), die 1 Februari 
1831 overleed. In 1849 liet zijn weduwe Mevrouw Dina Hannema ge
boren Herdingh de oude schuur afbreken en door een nieuwe vervangen 
voor de som van ƒ 5.800..—•. De gevelsteen, welke naar aanleiding 
daarvan geplaatst werd, vermeldt: 

De eerste steen van deze schuur werd gelegd door Dirk Fontein, 
oudste zoon van F. Fontein en Anna Maria Hannema, op zijn 
zevenden verjaardag den 6 Junij 1849. 

Later ging Douma-State door huwelijk en vererving over aan Sjoerd 
Fontein, wiens erven haar voor enkele jaren verkochten aan de toen
malige huurder L. J. Blanksma, die na zijn overlijden opgevolgd werd 
door zijn zoon J. Blanksma. 

Maar het is ons niet om de tegenwoordige toestand te doen, we keren 
dus tot Jan Hannema terug. Wij geven hierbij dan eerst drie tekeningen, 
t.w.: 

I. Douma-State, zoals ze er uitzag na de herbouwing door Jan 
Hannema in 1790 tot Augustus 1937, toen een tweede verbouwing 
begonnen is. 

II. De achterzijde van de herenhuizinge. 
III. De gevelsteen met inscriptie, eveneens van de herenhuizinge. 
Wanneer we I en II vergelijken, dan zien we, dat de vensterruiten 

achter nog van het oude, kleine formaat zijn, terwijl die aan de voor
zijde al lang aan de mode ten offer zijn gevallen, om voor grotere plaats 
te maken. Ook de trap, zoals we die hier zowel vóór als achter zien, is 
zeker een tijdlang in de mode geweest, want ze is een getrouwe af
spiegeling o.a. van die voor het Martenahuis te Franeker. 

De inscriptie van de gevelsteen is voor geen „aanvechting" vatbaar; 
de steen is dus „de Kampioen de baas", want hij is nog in het bezit 
van de heer L. J. Hannema te Harlingen, die hem ten geschenke ont
ving van de tegenwoordige bewoner, toen die voor enkele jaren met 
de afbraak der oude herenhuizinge begon. 

Na deze enkele aantekeningen over eigendom en eigenaren, het een 
en ander over de huurders in vroegere jaren, te beginnen met 1790, 
toen onder het beheer van Jan Hannema Douma-State, na hare ge
deeltelijke verandering en vernieuwing, bestond uit de boerderij en het 
land, benevens een herenhuizinge met grote tuin, moestuin en tuinmans
woning. 

Van 1813 tot 1820 was huurder Pieter Watzes. Van 1822 tot 1824 
zijn huurders geweest Watze en Jacob Pieters, blijkbaar twee zoons 
van eerstgenoemde, terwijl van 1825 tot 1847 door Sjoerd Jacobus 
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Hannema als huurders genoemd worden de huislieden Wátze en Jacob 
Pieters Douma. 

Missen we bij eerstgenoemde drie huurders de familienaam, bij de 
twee laatsten is deze „leemte" aangevuld. Het is misschien hier niet 
een ongeschikte plaats, om daarop wat verder in te gaan; wij kunnen 
dan zien wanneer en hoe verschillende personen aan hun familienaam 
zijn gekomen. 

I *f°%>»^> 

Vóór de Napoleontische tijd hadden de meeste personen nog geen 
familie- oftewel geslachtsnaam, maar bij Keizerlijk Decreet (Napoleon 
speelde hier toen de baas) van 18 Augustus 1811 werd bepaald, dat 
ieder, die er niet een bezat, een geslachtsnaam had aan te nemen. Maar 
al hoe veel Napoleon had in te brengen, niet iedereen voldeed zo maar 
aan dat bevel. Toch werd, toen des Keizers rijk had uitgediend, de 
wenselijkheid er van ook door het vrije Nederland erkend, en volgde, 
met bedreiging van straf bij niet-nakoming, een Koninklijk Besluit van 
8 November 1825, waarbij nog eens aan evengenoemde verplichting 
werd herinnerd. Dit v/as niet alleen nodig voor degenen, die nog in 
gebreke waren, maar ook voor verschillende anderen, omdat in sommige 
streken des lands nog altijd personen waren, die de „aardigheid" had
den om bij verandering van plaats of erf, ook hun „geslachtsnaam" 
daarnaar te wijzigen. Zo kwam het b.v. voor, dat —• om maar wat te 
noemen — een bewoner van Donia-State de familienaam Donia aan
nam, die hij later, als hij — om maar weer iets te noemen — naar 
Sibinga-State verhuisde, in Sibinga veranderde, waardoor de hele 
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achternaam geen zin meer had als geslachtsnaam. In dit licht beschouwd 
zien we hoe Watze en Jacob Pieters, meergevoelig blijkbaar voor het 
eigen-Koninklijk Besluit dan voor het vreemde-Keizerlijk Decreet, in 
1825 aan hun geslachtsnaam Douma, naar het erf waarop ze woonden, 
zijn gekomen. 

BOUWVÖORZYOTM 
OOM ÏAN HANNENk 
DISSTELATEÜR 
TEHAMLlNGEN J 

In 1848 en 1849 was huurder van Douma-State Jacob P. Douma; in 
1850 de erven van J. P. Douma en van 1851 tot 1857 P. T. Hilarides. 
Hiermede naderen we meer de meer bekende tijd. 

In een volgend hoofdstuk hopen we nog iets van de huurprijzen en 
van de destijds bestaande verhoudingen tussen landheer en boer te ver
tellen. 

V. 

W e willen thans beginnen met een aanvulling van ons vorig hoofd
stuk en wel deze, dat Pieter Watzes, door ons daarin als huurder ge
noemd, in 1803 reeds pachter was. Douma-State was toen 101 x/2 ponde
maat groot, althans zoveel had Pieter Watzes in gebruik en hij moest 
per jaar als huur betalen de som van ƒ 2.483.25, onder verplichting nog, 
om voor de eigenaar, die in de bijgebouwde herenhuizinge woonde, te 
halen: „turf, materialen, het goed van de schippers uit de Buuren, enz.", 
voor welke werkzaamheden ƒ 25.— werd genoteerd. 

Toen Napoleon in 1811 het bevel had uitgevaardigd, dat de hoofden 
van gezinnen een achternaam moesten kiezen, schreef genoemde Pieter 
Watzes in het deswege voor Barradeel aangelegde „familieboek", dat 
hij in het vervolg met zijn afstammelingen de naam „Douma" zou aan
nemen en ondertekende dit 12 Maart 1812. 

Maar dit scheen zijn „Zondagse" naam te zijn, want bij de verpach
tingen werd hij niet aldus genoemd. En ook zijn beide zoons, Watze 
en Jacob, hadden blijkbaar de „opfrissing van het Koninklijk Besluit 
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van 1825 nodig om zich ook „in de week" Douma te noemen. 
Toen Pieter Watzes 9 Juli 1820 overleed werden zijn beide zoons 

huurders van Douma-State. 
En waarin de tijden ook mogen veranderen, hierin zeker niet, dat 

gedurende- en enkele jaren na een grote oorlog de prijzen der land
bouwproducten de hoogte ingaan, waarop dan vrij plotseling een finale 
instorting volgt. Van de grote wereldoorlog weten we, dat allen en ook 
in de Napoleontische tijd was het niet anders. Zo kostte de tarwe in 
1817 nog ƒ 13.— de H.L. en de rogge ƒ 7.50, om daarna snel te dalen 
tot zij 12 December 1823 terecht kwam op een prijs van respectievelijk 
even boven en even beneden ƒ 3 . — . 

Dat de omstandigheden zodoende voor de huurders in die tijd zeer 
ongunstig werden, blijkt nog nader uit het feit, dat Sjoerd Jacobus 
Hannema in 1825 de huurders onthief van het nog 3 jaar lopende con
tract en met hen een nieuwe overeenkomst aanging voor 7 jaar tot de 
verminderde huur nevens ƒ 12.— per pondemaat in het jaar. De plaats 
was in de tussentijd „aangegroeid" tot 1501/, pondemaat, en de gehele 
huur bedroeg dus 15O*/2 X 12 =• ƒ1.806.—? 

Hier hebben we een frappant staaltje, een mooi voorbeeld van saam
horigheidsgevoel, waardoor het in die donkere tijden mogelijk was ver
betering aan te brengen, zonder dat er een Wet-Ebels aan te pas be
hoefde te komen. •— Kort en krachtig — en in onze ogen ook nog 
juister — werd het huurcontract geannuleerd en een nieuw gemaakt. 
En dit was niet een daad voor één keer in de humanitaire richting, zo
als verder wel nader zal blijken. 

In 1826 werden weer 2 pdm. land bijgekocht en was de huur dus 
1521/2 X 12 = ƒ1.830.—. Na afloop van dit contract werd in 1832 
de plaats verhuurd voor ƒ 14.— per pdm. Er schenen dus „finsters to 
kommen" in de betrokken economische hemel. Maar dit duurde blijk
baar niet lang, want in 1834 werd weer ƒ 2.— huur per pdm. geresti
tueerd en van 1836 tot 1846 telkens ƒ 1..—•. 

Dit werpt wel een eigenaardig- en wellicht door velen niet verwacht 
licht op de verhouding tussen boer en landheer in die donkere dagen. 
Maar er is meer, dat die goede verhouding nog eens dik onderstreept. 
En om te bewijzen, dat we hier niet met een uitzonderingsgeval te doen 
hebben komen we met een tweede boerderij, waarvan de pentekeningen 
hierbij gaan: 

I. Deze geeft ons te zien een zij-aanzicht (van de Harlinger kant) 
der trotse boerderij, die bekend staat als „Groot-Ropta" en ge
legen is bij het kruispunt van Hornestreek en Ropta-vaart. 

II. Hier zien we, van de andere kant, meer „de foarein", die in 
alles het voorkomen heeft van een herenhuis, met op de voor
grond links: de tuinmanswoning. 

III. Dit is de voorzijde van het boeren-herenhuis met de vijver op de 
voorgrond. 

Deze boerderij is thans het eigendom van twee dames, t.w. Mevrouw 
Simonsz—Hoekstra en Mej. B. E. Hoekstra, beiden te Harlingen en 
was vóór die tijd het bezit van hare oom, de Heer IJzenbeek, die in 1890 
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overleed. Deze laatste heeft de tuin, die oorspronkelijk 5 pondemaat 
groot was en meer het karakter droeg van een park met een vijver, 
met 2 pondemaat vergroot, welk deel meer bedoeld was als moestuin, 
of om ons aan de oude Friese terminologie te houden, als „kokentún". 
Tevens werd er een „goudvissenkom" in aangelegd, maar dit bleek 
„niks gedaan" te zijn; de beestjes gingen steeds dood. „Goudvissen" 
althans in deze vorm mochten blijkbaar op Ropta niet aarden. 

Na de dood van de heer IJzenbeek werd „Ropta" op 1 October 1890 
publiek verkocht. Het huis met ± 80 pondemaat land werd in één per
ceel, en de overige landerijen afzonderlijk beschreven. Bij combinatie 
werd alles gekocht door de heer Sijbrand Hoekstra te Harlingen voor 
zijn dochters, eensdeels als geldbelegging, maar anderszins ook met de 
bedoeling om het buiten met zijn grote tuin voor Harlingen te behouden. 

Vóór de finale verkoping was de huurder al „besteld". Wij moeten 
hierbij niet vergeten, dat we omstreeks 1890 in de „nanacht" der vorige 
landbouwcrisis waren, en dat in die dagen een goede boer bij een land
heer „opjild die". 

Zo had de toekomstige eigenaar al een toekomstige huurder klaar in 
de vorm van een jong broekje van 18 à 19 jaar. Beide partijen — en 
hierbij zal de vader van de jonge boer ook wei van ,,de partij" zijn 
geweest, immers men was in die dagen pas op 23-jarige leeftijd „mon
dig" •— zijn zeker van de leer uitgegaan: „it moat 'er mar jong yn" en 
het jonge broekje in de gedaante van Dirk Reinders (de Jong) heeft 
die leer ongetwijfeld alle eer aangedaan. 

Maar nu zitten we, tegen onze bedoeling, haast al weer in de tegen
woordige tijd; wij gaan dus opnieuw achterwaarts en zoeken nu de 
„verwantschap" tussen „Douma" en „Ropta", waarop we hiervoor 
reeds doelden. 

Sinds Jan Hannema in 1790 bij „Douma" het herenhuis liet bouwen, 
werd dit door de eigenaren in de zomermaanden zelf bewoond. Tijdens 
hunne afwezigheid zorgde de tuinman voor het onderhoud er van. In 
de verpachting van „de plaats" was dan ook niet begrepen het gedeelte, 
dat bij de eigenaren in gebruik was. Met de pachters had verder ge
regeld verrekening plaats over de stalling van de aan de eigenaren be-
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horende paarden, en over diensten bewezen ten behoeve van de huis
houding van „hef slot", waarop hiervoor ook reeds werd gewezen. 

Bij „Ropta" zien wij iets dergelijks. Ook hier waren bepalingen in het 
huurcontract, welk gedeelte van het huis, bij een eventueel bezoek van 
de eigenaren, door de huurder moest worden afgestaan. Verder had 
deze te zorgen voor stalling van de paarden der bezoekers en moest hij 
paardenmest leveren voor de broeibakken in de moestuin. 

Het bezoek der eigenaren aan „Ropta" kwam in vroegere tijd bijna 
geregeld ieder jaar voor; later verminderde dit. Zo'n bezoek duurde dan 
van twee tot hoogstens vier weken. Ook werd er wel eens een bruiloft 
gevierd en moest de pachter de nodige schikkingen maken. 

Dit samenwonen van landheer en boer gedurende enige weken in de 
zomer was ook weer iets typerends voor de Hornestreek, want het be
paalde zich helemaal niet tot de twee hier genoemde gevallen. En het 
bracht voor beide partijen een zekere bekoring mede, maar het had, 
als alles, natuurlijk ook zijn schaduwzijden. Op één boerderij moest b.v. 
op één fornuis gekookt worden. Dit kon zó: „m'nheer" gebruikte zijn 
middagmaal na kantoortijd des namiddags 5 uur, en dan had de 
„b'rinne" nog even de tijd voor het klaarmaken voor het tweede warme 
maal, dat door de boerenhuishouding te 6 uur genuttigd werd. 

Op een andere boerderij moest men 's morgens stilletjes omgaan tot 
m'nheer opstond, om deze niet in zijn nachtrust te storen en te voor
komen, dat hij „mei de forkearde foet út it bêd stapte,' enz. enz. 

Maar zo leerden beide partijen elkander beter kennen in hunne 
respectieve levensuitingen, en zo leerde men ook over en weer 
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elkander te schikken. Dit schikken zal, wat de omstandigheden be
treft wel grotere offers gevraagd hebben van de boer, dan van de 
landheer, maar dit deed in die tijd geen afbreuk aan de goede verstand
houding. Het was nog in de tijd, dat de arbeider tegen zijn boer en 
de boer tegen zijn landheer opzag als zijn meerdere. En wanneer de 
boer zich al wat meer in zijn dagelijkse gewoonte schikken moest dan 
zijn landheer, dan kon een meerder schikken van deze laatste in zake 
de huurprijs, voor de boer nog een welkome compensatie zijn. Hoe dit 
ook geregeld moge zijn geworden, van boerenzijde hoorden wij anders 
niet, dan met het grootste genoegen over dat samenwonen spreken. 

Van die gemoedelijkheid en dat saamhorigheidsgevoel, dat zozeer „de 
goede oude tijd" kenmerkte, is helaas niet veel meer overgebleven; ze 
lijken wel aan het uitsterven. En wanneer men thans er al „reinculturen" 
van wil kweken, dan zullen die in het menselijk gemoed zelve een ge
zonde voedingsbodem moeten vinden, doch wanneer er wettelijke be
palingen aan te pas komen, dan lijke ons dit een levensgevaarlijk expe
riment. 
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VI. 

Er was in onze jonge jaren eens een practische kerel, een mensen
kenner van het eerste water, die zijn voordeur liet opverven. Toen dit 
gedaan was, plaatste hij er een bordje bij met de waarschuwende woor
den: „ge[et[t". Nauwelijks stond dit er, of een goeie vriend maakte 
hem opmerkzaam, dat er twee fouten in dat onheilspellende woord 
stonden. 

„Ja, dat weet ik," zei de olijkerd, ,,dat heb ik met opzet gedaan, 
want nu leest elk het en anders geen mens." 

Dit is weer een van die menselijke eigenschappen, welke in de loop 
der tijden weinig verandering ondergaan. Ieder weet daarvan onge
twijfeld voorbeelden te noemen, ook wij kunnen daaraan meedoen. Maar 
nu is het een krantenschrijver „uit kracht van zijn ambt" streng ver
boden met opzet fouten te lanceren. Toch begaat hij ze af en toe, maar 
dan altijd in argeloosheid of onwetendheid. Het effect is er echter niet 
minder om en terechtwijzingen volgen evengoed. 

Deze wetenschap doet ons ditmaal met een beschroomd hart naar de 
pen grijpen, omdat we thans ons licht hebben op te steken aan de 
duistere middeleeuwen. Hier toch liggen waarheid en verdichting, 
historie en legende, feiten, sagen en mythen kriskras door mekaar en 
het is een knap man, die ze betrouwbaar in rubrieken weet te scheiden;, 
knapper dan wij zijn. 

Al deze gedachten spelen er door ons hoofd, als we op de terugreis, 
van de Hornestreek afdwalen en de singel opdraaien, die ons voert naar 
de nog bestaande oude poort van Liauckama-State. 

Deze State was verscheidene eeuwen een der fraaiste en belangrijkste 
sloten van Friesland en in de grijze oudheid vrij zeker een der sterkste 
stinzen. Ze is gelegen een weinig ten noordwesten van het dorp Sex-
bierum en ter nadere oriëntering geven we weer een paar pentekeningen, 
t.w.: 

Ie. Een oude plattegrond van het 7 pondemaat grootte terrein, dat 
geheel omgeven is door een gracht, waaromheen een singel van opgaand 
geboomte. Het slot zelve was nog eens apart door een gracht van het 
overige deel afgescheiden en geheel uit het water opgetrokken. De 
woorden: „Grond waar de Kerk heeft gestaan", wijzen er op dat het een 
eigen kapel had. 

2e. De nog bestaande poort met een afbeelding van het slot, dat in 
1824 is gesloopt, zoals het er vermoedelijk in het begin der 18e eeuw 
uitzag. 

Al heel vroeg horen we van Liauckama-State gewagen. Zo moeten 
de Noormannen reeds in 806 hier „een bezoek" hebben gebracht, waarbij 
het gehele dorp Sexbierum werd platgebrand en alleen de kerk en 
Liauckama-State gespaard bleven. 

Bijna drie eeuwen gaan dan voorbij zonder dat we iets van de State 
of haar bewoners vernemen, maar in het jaar 1096 duikt de naam 
Liauckama weer op, doordat twee gebroeders, t.w. Eelke en Sicke, mede 
ter kruistocht naar het Heilige land gingen. Hoe ze dit er afbrachten 
bleef ons onbekend. 
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Weer gaan er voor ons ruim twee eeuwen in stilte en duisternis 
voorbij en dan treedt een nieuwe Eelke of Eelco van Liauckama op de 
voorgrond. Dit is in de eerste helft der H e eeuw. Deze Liauckama ging 
al vroeg zich aan de dienst van God wijden en — gelijk met zovele 
godsdienstige personen uit de oudheid het geval is geweest — zo is 
ook zijn leven voor een goed deel in een geheimzinnig, legendarisch 
waas gehuld, waarop we later nog wel eens terug hopen te komen. 

Meer zekerheid, meer historische waarde beginnen de verhalen te 
krijgen, die er tot ons komen uit de laatste helft der 14e eeuw. Toen 
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werd de State bewoond door Schelte van Liauckama, een Vetkoper en 
getrouwe aanhanger en dienaar van Hertog Albrecht van Beieren, 
Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, die ook Friesland onder 
zijn gezag trachtte te brengen. Toen deze onderwerping der Friezen 
faalde, vluchtte Schelte van Liauckama met meer Edelen-Vetkopers 
naar Holland. Hij overleed in 1420 en werd te Oosterbierum begraven. 

Hij liet twee kinderen na, t.w. Schelte en Tryn, van wie eerstge
noemde in het bezit kwam van Liauckama-State. Deze Schelte overleed 
in 1479 en vermaakte de State aan zijn oudste zoon Schelte, met de 
bepaling er bij dat zo deze voor zijn vrouw en kinderen kwam te over
lijden, de State overging op zijn tweede zoon Sicke, en wanneer deze 
een zelfde lot mocht treffen, dat dan de jongste, Epo, erfgenaam werd. 

De lotgevallen der zoons verliepen zo, dat na Schelte, eerst Sicke en 
vervolgens Epo in het bezit van Liauckama-State kwam. Deze laatste 
overleed 18 April 1535 en heeft tot zijn dood op de State gewoond. 

Hierna kwam Liauckama weer aan een Schelte, de zoon van Epo's 
neef Sicke. Deze Schelte is driemaal gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw 
overleed bij de geboorte van hun eerste kind, dat mede ten grave daalde, 
en zijn tweede vrouw onderging een zelfde tragisch lot. De laatste maal 
trouwde hij met Jel van Dekema, bij wie hij 14 kinderen kreeg. 

Laatstgenoemde Schelte behoorde tot het gezelschap edelen, dat in 
1555 bij de inhuldiging van koning Filips II te Brussel de eed van trouw 
aan de nieuwe heerser kwam afleggen. Dit moest in knielende houding 
geschieden, wat, naar verluidt, door een van de Friese edelen, te weten 
Gemme van Burmania, werd geweigerd met de woorden: „De Friezen 
knibbelje allinne foar God", welke daad tot de naam ,,Stânfries" aan
leiding zou hebben gegeven. 

Toen in de 80-jarige oorlog de zaken zich ook hier in Friesland niet 
ten gunste van Filips II ontwikkelden, zag Schelte van Liauckama, als 
koningsgezin-de katholiek, zich genoodzaakt dit gewest te verlaten. Hij 
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vertrok naar Oldenzaal, waar hij 2 Juni 1579 overleed en ook begraven 
werd. 

Zijn weduwe is later weer naar Friesland teruggekeerd en op 
Liauckama-State overleden 28 November 1583. 

Door zijn katholicisme en zijn koningsgezindheid was hij bij zijn 
tegenpartij zozeer gehaat, dat deze meermalen de handen naar 
Liauckama-State uitstak. Driemaal is in die tijd de State geplunderd 
en in Juni 1580 zelfs afgebrand. Zij werd echter weer opgebouwd, want 
later woonde er Sjouck, de oudste dochter van Schelte. Deze was eerst 
getrouwd met Homme van Camstra, die in 1579 overleed en later met 
Ofcke van Feitsma. Zelf overleed zij in 1599 en toen is de State waar
schijnlijk overgegaan op haar zoon uit het eerste huwelijk, t.w. Tjalling 
van Camstra, althans deze woonde er in 1614. 

Dit was Jarich van Liauckama, de oudste broer van evengenoemde 
Sjouck, een doorn in het oog, te meer nog omdat Tjalling tot de geuzen-
partij behoorde, terwijl Jarich volbloed koningsgezind katholiek was. En 
toen Tjalling ook nog de driestheid begon om aan zijn familienaam 
van Camstra „tot Liauckama" toe te voegen, barstte de bom. Jarich 
begon op grond van het testament van de hier vroeger genoemde Epo 
een proces over de eigendom van Liauckama-State, dat hij in laatste 
instantie won. Zo kwam Liauckama-State aan Jarich van Liauckama, 
die vele jaren in Spaanse krijgsdienst was en een veelbewogen leven 
doormaakte. Hij overleed 24 Augustus 1642 in de ouderdom van 84 jaar. 

Toen kwam Liauckama-State aan Jarich's oudste dochter Jel, die 
huwde met een zekere Gerart van Pipenpoy, stammende uit een Bra
bants geslacht en hiermede gaat de familienaam van Liauckama voor 
altijd voor Liauckama-State verloren. 

Van Pipenpoy en Jel kregen één dochter, Anna Sofia, die in het 
huwelijk trad met Wytze van Cammingha. Deze laatsten woonden op 
Liauckama-State in 1652. Op een reis, welke dit echtpaar naar Brabant 
maakte in dat jaar, werd van Cammingha gedood, misschien wel ver
moord. Later trouwde de weduwe met Johan Albrecht graaf 'van Schel-
land, van wie ze zich, niet lang daarna, liet scheiden. Zij stierf kinder
loos op 18 November 1670. 

Twee jaar later vestigde zich op Liauckama Elexander Josephus van 
der Laen, die de State van zijn oom, de hiervoor genoemde van Pipen
poy, erfde; hij woonde er met zijn wederhelft, Ael van Hiddema, met 
wie hij in het radeloze, redeloze jaar 1672 getrouwd was, tot 1702. 

Alexander Josephus van der Laen stierf kinderloos en zo kwam de 
State aan zijn neef en naamgenoot omstreeks 1718. Deze had drie doch
ters, van wie de oudste Marie Christina Clara driemaal huwde, de laat
ste maal in 1750 met een baron van Hacfort, welk huwelijk op een 
gerechtelijke scheiding uitliep. Daarna kwam de State aan een baron 
van Asbeck, die gehuwd was met een voordochter van evengenoemde 
Maria van der Laen, en na deze aan hun neef Ernst Jodocus Ru-
dolphus van Grotenhuis van Onstein. 

Hiermede zijn we aan het einde der 18e eeuw gekomen en meteen 
ook aan het einde der reeds tanende glorie van Liauckama-State. In 
het begin der 19e eeuw, toen de Franse vloedgolf van vrijheid, gelijk-
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heid en broederschap over ons land baarde, was ze reeds onbewoond, 
en wat in het jaar 1824 van het vernielingswerk, door weer en wind 
begonnen, maar nog onafgedaan was gelaten, dat voltooiden toen moker 
en breekijzer... 

Een huivering gaat er ons door de leden en het is of er dan weer: 
,,... een rave krast op de wilgenboom, 
Bij Liauckama-State aan de koude stroom", 

gelijk zij dit, volgens de legende voor anderhalve eeuw ook had gedaan, 
toen in heur klaaglied over het wanbedrijf van de schone doch licht
zinnige Burchtvrouwe van Liauckama-State, nu in haar treurzang over 
de „misdaad" begaan aan de eens zo schone en machtige Liauckama-
State zelve! 

Litt.: Mr, A. J. Andreae „Liauckama-State". 

VIL 

Als men langs de tegenwoordige grote verkeersweg door Barradeel 
vanaf de Mooie Paal het dorp Sexbierum nadert, dan valt het oog — 
rechts van de weg — onwillekeurig op de witte muren der „foarein" 
van Latsma-State, die nog even boven- en door het geboomte uitkijken, 
en daarnaast, nog meer verscholen onder het lommer, op de oude poort 
van Liauckama-State, de laatste rest van de eens zo machtige burcht. 

Wie dit deels idyllische, deels geheimzinnige oord zo op enige af
stand ziet, krijgt een onweerstaanbare neiging tot nadere kennismaking, 
en wie het eenmaal van nabij beschouwde, wenst nog „graag terug, 
't geen hij eens zag". Van het dorp Sexbierum is het langs een oude 
landweg te bereiken, doch de eigenlijke rijweg is het verlengstuk der 
Vrouwenlaan, dat van de Hornestreek voert naar de singel, waarvan 
onze tweede tekening uit dit hoofdstuk enige voorstelling tracht te 
geven. Wanneer men hier, vooral des zomers, onder het geboomte door 
wandelt, dan komt men reeds onder de bekoring van dit interessante 
oord, en het wordt bepaald imponerend, wanneer we de hoek omge
draaid zijn en onder de oude poort, met haar traditionele „gibbeflucht" 
(til voor wilde duiven) door lopend, de reed opgaan naar de boerderij, 
die bijna geheel onder het hoge geboomte verscholen ligt, gelijk we op 
ons eerste prentje kunnen opmerken. Maar als we dan het plaatje van 
ons vorig hoofdstuk nemen, waarop het oude, trotse slot nog staat af
gebeeld, en wij, van dat fraai geheel, behalve de oude poort dan, niets, 
hoegenaamd niets terugvinden, dan alleen... de oude put op de voor
grond, dan wordt het ons wel wat beklemd om het hart. W a t ons dan 
wedervaart, deed ons de vorige maal reeds spreken van de „misdaad" 
begaan aan Liauckama-State. Wan t is het wel iets anders dan een 
„misdaad", die de „Fryske oprêdwoede" hier aan Liauckama beging, 
door het met de grond gelijk te maken? 

W a t zouden we nog graag deze Heerlijkheid, zij 't dan ook in haar 
gerestaureerde glorie, terug willen zien, en... wat zouden we ook graag 
iets meer willen weten van het stukje wereldgeschiedenis, dat hier in 
de loop der jaarhonderden is afgespeeld. W a t er tot ons kwam uit die 
oude tijd vol bijgeloof is vaak met legenden omgeven of wel geheel tot 
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legende geworden. Dit werd ongetwijfeld niet weinig in de hand ge
werkt door het „onderaardse" van de oude burchten. Wij denken hierbij 
nog niet eens aan de „onderaardse gangen", omtrent wier bestaan de 
wichelroede tegenwoordig, dat is in '1937 j'38, licht wil verspreiden, maar 
meer aan de kelders, welke onder ieder slot gevonden werden. Ook 
Liauckama had deze, en één er van —- vermoedelijk die onder de toren 
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vlak bij de voormalige „flapbrêge" (valbrug) — was van al de andere 
gescheiden. Alleen een valluik boven in de zoldering gaf toegang tot 
het ongeveer 3 meter diepe „vertrek", dat hier met de naam „burcht-
verlies" werd aangeduid. 

Waarvoor dit appartement diende? Wie in die rumoerige tijden 
in handen der krijgslieden van de burchtheer viel en volgens het 
oordeel van deze laatste des doods schuldig was, werd eenvoudig door 
het valluik naar het duistere hol van „burchtverlies" getransporteerd en 
daar aan zijn lot overgelaten. Dit was niet iets specifieks voor Liauc-
kama, noch voor de edele Staten langs de Hornestreek; men kon het 
vroeger ook evengoed elders vinden. Toen we voor ettelijke jaren in het 
zuiden des lands ronddoolden, werd ons daar bij een oude ruïne op iets 
dergelijks gewezen. De naam van het onderaardse hol was misschien 
nog sprekender, het werd daar „vergeetkamertje" genoemd, waaruit 
afdoende blijkt, dat de „wijze van behandeling" dezelfde was. Op een 
andere plaats kwam men door het valluik in een gracht of een riviertje 
terecht, en mocht de schuldige (of onschuldige) daar zijn „fortuin" 
zoeken. En zo wist de een het al griezeliger uit te denken dan de ander. 

Hieruit zien we, als wei het niet alreeds wisten, hoe de menselijke 
eigenschappen soms lelijk naar de onmenselijke kant kunnen buiten
slaan. Maar op actie volgt reactie en omgekeerd. En het is heus geen 
wonder, dat er juist in zulke woeste tijden mannen opstaan, die de 
hogere afkomst van de mens ook hoog houdeii. Dit zien we b.v. in het 
begin der 14e eeuw toen de twisten der Schieringers en Vetkopers 
Friesland teisterden. Er heerste hongersnood in deze streken en het 
waren de bewoners van Liauckama-State in de eerste plaats, die zich 
het lot der misdeelden aantrokken. Maar dat niet alleen, zij bewogen 
ook andere edelen uit de omtrek o.a. de Adelen en Elinxma's om hun 
voorbeeld te volgen met de vermaning er bij „dat men gewisselijk de 
toorn Gods en zijne gramschap niet zou ontgaan, so men geen hulpe 
dede en agt op de Armen sloeg". Het was dus nog niet een liefdadig
heid zuiver uit beginsel, maar meer een „met de stok achter de deur". 

Maar hoe dan ook, de hulpe werd verleend en de behoeftigen profi
teerden er van. En ook de weldoeners kregen hunne beloning. W a n t 
door de hongersnood brak er een vreselijke pestziekte uit, waaraan 
ieder, die er door werd aangetast bezweek, behalve de hierboven-
genoemde Liauckama's e.a. Wel bleven zij niet van de ziekte verschoond, 
maar allen, zonder onderscheid, genazen er van. 

Zo verhaalt de geschiedenis, of zullen we het maar legende noemen? 
Dit was in de dagen van de vrome Eelco van Liauckama, van wie 

we reeds in het vorig hoofdstuk gewaagden. Deze begon zijn gods
dienstige loopbaan als pastoor te Berlikum en werd later abt van het 
Klooster Lidlum, dat in 1182 te Koehool onder Tzummarum door een 
vermogend man uit deze plaats t.w. Sibo van Lidlum, was gebouwd en 
in 1214 naar de andere zijde van het dorp werd overgebracht. Dit 
Klooster had een uithof gesticht te Boxum, genaamd Ter Poorte. De 
monniken, die hier woonden, bevestigden echter de waarheid van het 
spreekwoord: „'t zijn allen geen koks, die lange messen dragen". Die 
mannekes toch gingen zich op zodanige wijze te buiten, dat abt Eelco 
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van Liauckama er op uit trok om hen over het onbetamelijke van hun 
levenswandel te onderhouden. Dit gelukte schijnbaar uitstekend, want 
na de vermaning zaten allen gezellig samen en dronken een glas wijn. 

Maar de berisping had blijkbaar niet diep ingewerkt, want men had 
ongezien in het glas van de abt een goedje gedaan, dat hem dronken 
moest maken. De gevolgen hiervan bleven niet uit en toen de abt 
onpasselijk werd en overgaf, verborg hij hetgeen zijn maag niet wel
gevallig was in de plooien van zijn kleed. De monniken verweten hem 
toen, dat hij, die zichzelf zó te buiten ging, allerminst het recht had 
hen te vermanen. De abt betwistte wat men hem te laste legde en ten 
bewijze hiervan mocht men zijn pij uitschudden. Dit gebeurde en toen 
kwamen er geen ongure stoffen uit zijn mantel, maar enkel de prachtig
ste rozen. Toen de monniken dit zagen, verweten ze hem, dat hij een 
tovenaar en duivelskunstenaar was en sloegen hem dood. Zijn lijk 
wierpen ze in de gracht. Het werd later naar zijn woonplaats over
gebracht en daar begraven. 

De boosdoeners werden kort daarop door list gevangen genomen, aan 
staken gebonden en levend verbrand. 

Zo althans vertelt deze legende. 
En gedachtig aan het: ,,alle goeie(!) dingen bestaan in drieën" willen 

we hier nog een derde aan toevoegen. Deze speelt zich af om het leven 
van de Burchtvrouwe, om wier gedrag, zoals we aan het slot van ons 
vorig hoofdstuk reeds schreven: 

een rave krast op de wilgenboom, 
Bij Liauckama-State aan de koude stroom. 

Deze burchtvrouw was Anna Sofia van Pipenpoy. Genoemde dame 
wist haar heer gemaal — Wytze van Cammingha — gelijk wij reeds 
vermeldden, in 1652 te bewegen een tocht naar Brabant te ondernemen, 
naar zij voorgaf om een familiebezoek af te leggen, maar in werkelijk
heid om een „goede bekende", een zekere heer Guldenleeuw, te ont
moeten. Van Cammingha viel in handen van deze Guldenleeuw en zijn 
handlangers, en werd door deze vermoord, naar de legende verluidt. 

Nadat dit drama zich had afgespeeld, trok Anna Sofia met haar 
nieuwe minnaar naar Liauckama-State terug. Hier liet zij Guldenleeuw 
het gehele slot zien, en toen ze bij ,,burchtver lies" kwamen, vroeg hij, 
wat dit te betekenen had. 

Zij antwoordde: ,,dat is de plaats voor hem, die zich aan trouw- of 
eedbreuk schuldig maakt". 

Hierop werd Guldenleeuw, die op dat punt zelf „net soun oan 'e 
lever wie" woest, en voegde zijn minnares toe: „Wie waarborgt mij, 
dat gij, nu Uw Wytze verdwenen is, niet na mij aan een derde Uwe 
liefde zult verpanden?" 

En toen . . . ging het valluik open en Anna Sofia verdween door de 
eigen hand van Guldenleeuw in „burchtverlies". 

Zij heette plotseling gestorven te zijn, maar 

In heur krocht kwijnt vrouwe Anna daarhenen, 
In haar graf staat een lijkkist met stenen. 
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Deze wrede werkelijkheid was alleen aan Guldenleeuw bekend. Toch 
schenen er nog sporen van menselijkheid in hem te zijn overgebleven; 
dagelijks toch . . . 

Stuurde hij een brood en een kruik naar beneden, 
En snelde dan voort weer met haastige schreden. 

Hij ging dan op zijn paard ter jacht. Eenmaal stortte hij echter van 
zijn ros en bleef bewusteloos liggen. Dagen en dagen was hij buiten 
kennis en in die tijd verkommerde Anna Sofia voorgoed. Toen hij weer 
tot bewustzijn kwam, werd hij krankzinnig. 

Zulke geesten, als deze Anna Sofia van Pipenpoy, laat de legende 
gewoonlijk zelfs in haar graf niet met rust, en zo verscheen dan ook 
nog in de vorige eeuw haar schim op een bruiloft, om daar in roerende 
poëzie het jonge paar het heil toe te wensen, dat zij zelf tevergeefs had 
gezocht. 

VIII. 

Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan zijn, dat het stukje levens
geschiedenis van Anna Sofia van Pipenpoy, zoals we dit in het voor-
vorige hoofdstuk aangaven, niet bijster best klopt met de legende om
trent haar persoon, welke we in het daarop * volgende hoofdstuk ten 
beste gaven. Evenmin stemt de geschiedenis der vererving van Liauc-
kama-State overeen met de bestaande, doch nog niet door ons vermelde 
legende, dat Eelco van Liauckama, de abt van het Klooster Lidlum, al 
zijn goederen aan dit klooster vermaakte. 

En als we bij dit alles bedenken, welke tegenstrijdige verhalen uit de 
oudheid tot ons komen, dan moet dit ons wel tot grote voorzichtigheid 
aanmanen, wanneer wij hier een poging wagen, om een verklaring te 
vinden voor de bijzondere ontwikkeling, welke het wezen der boerderijen 
aan de Hornestreek in de loop der tijden heeft ondergaan. 

Wij beginnen hierbij met Liauckama-State, omdat we daarvan de 
gang van zaken nogal mee van het best kunnen volgen. 

Wij geven eerst nog eens een pentekening van de platte grond van 
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het geheel, maar nu niet uit de oude tijd, doch zoals het zich thans 
voordoet. En wanneer we dit prentje bezien, dan geeft dat een vrij 
algemeen beeld van hoe de terreinen, waarop de oude adellijke staten 
gesticht waren, er uitzagen, d.w.z. omgeven met grachten en singels. 
„Vrij algemeen", zeggen we, want hier is een uitzondering op de regel, 
n.1. deze, dat ook de boerderij binnen de grachten is gebouwd. Dit doet 
ons wel enigszins vermoeden, dat toen Liauckama werd gesticht, zoals 
wij het uit onze plaatjes leerden kennen, de tijden wel wat heePwoelig* 
zijn geweest, eensdeels omdat het slot direct uit het water binnen een 
tweede gracht werd opgetrokken en anderdeels omdat de boerderij 
binnen de grachten werd gehouden. Wan t al mogen we thans nog ver
schillende boerderijen binnen zulke oude grachten aantreffen, dan heb
ben die in het algemeen de plaats van de oude burchten ingenomen, 
doch bij Liauckama hebben ze naast elkaar bestaan, wat we gemakkelijk 
uit het volgende afleiden: Het oude slot werd, zoals we reeds schreven, 
in 1824 afgebroken en de tegenwoordige boerderij dagtekent van 1862. 
Deze laatste is echter in de plaats gekomen van hare bouwvallige voor
gangster, die wel even dichter bij de gracht, maar toch binnen de poort 
stond. 

Hoever we nog, waarheidsgetrouw, dieper in het verleden kunnen 
doordringen, zouden we niet gaarne durven zeggen. Laten we daarom 
niet al te ver in het grijze verleden afdwalen, waardoor verdwalen niet 
alleen mogelijk, doch zelfs zeer waarschijnlijk wordt. 

Algemeen is men het er wel over eens, dat de strooptochten der Noor
mannen het groot-grondbezit in de hand hebben gewerkt. En ongetwij
feld hebben de twisten der Schieringers en Vetkopers de bouw van ver
sterkte burchten bevorderd. 

Om nu verder enige leiding aan onze beschouwingen te geven, nemen 
we hier over een kaart van de gemeente Barradeel, zoals deze voorkomt 
in Schotanus' werk ,,De Heerlijckheidt van Frieslandt", dat in het jaar 
1664 gereed kwam. 

Zoals we zien, verdeelt Schotanus de gebouwen o.a. in: edele staten, 
eigenerfde staten en hofsteden. 

(Tussen haakjes dit: het zal de Lezer opvallen, evenals het dit ons 
gedaan heeft, dat Schotanus hier niet •— en naar wij menen, nergens in 
zijn standaardwerk — van „saten" rept. W a a r of we dit miserabele 
woord vandaan hebben gekregen, mag Joost weten; een woord, dat 
hier in Friesland reeds lang duizend doden zou zijn gestorven, ware 
het niet, dat het door enkele personen (en dan nog alleen in hun schrijf
taal) kunstmatig in het leven wordt gehouden. En het frappantste is 
zeker nog wel, dat het woord op bijna evenveel verschillende wijzen 
wordt gespeld, als het letters telt.) 

Wanneer we nu verder de „Staten", welke wij tot heden behandel
den, nog eens de revue laten passeren, dan beginnen we van achteren 
op met Groot-Ropta. Dit vinden we op de hele kaart niet, en daaruit 
menen wij te moeten concluderen, dat Ropta van jongere zelfs betrek
kelijk jonge datum is, en, in het wezen der zaak, nooit een „State" in 
de eigenlijke zin is geweest. Bijna tezelfder plaatse stond, volgens onze 
kaart, Cronenburg, dat als „eigenerfde state" vermeld wordt. Thans 
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draagt een perceel land in de nabijheid van Groot-Ropta, en dat in de 
bodem nog vele resten van het oude slot herbergt, nog altijd de naam 
Cronenburg. * 

Met Douma-State te Sexbierum is het nog „erger" zouden we haast 
zeggen; daar vinden we niets, dat ons het bestaan van een vroeger 
State (in de „geijkte" zin) zou doen vermoeden. 

En Harkema-State, hoe zit het daarmede? 
Het gebouw, dat tegenwoordig die naam draagt, is natuurlijk niet de 

State, welke hier misschien eenmaal heeft gestaan. Wan t hier rijst wel 
het vermoeden, gelijk wij in één onzer vorige hoofdstukken reeds schre
ven, dat zich naast de tegenwoordige boerderij vroeger een slot heeft 
bevonden. W e hebben dus hier wellicht iets als bij Ropta, met dit 
onderscheid echter, dat de oude naam behouden is gebleven en geen 
nieuwe ontstaan. 

Naast de steenachtige bodem bij Harkema-State hebben wij nog een 
ander motief voor ons vermoeden, dat hier eenmaal een slot heeft ge
staan. En dit motief halen wij uit de legende betreffende „het doods
hoofd van Harkema-State", waarop wij vroeger reeds wezen, doch toen 
niet op ingingen. 

Welnu, bedoelde legende vertelt hieromtrent het volgende: 
„De weduwe van Jonker Roorda bewaarde het doodshoofd van wijlen 

„haar echtgenoot tot aan heur dood en zorgde ook, dat het later in ere 
„werd gehouden. En toen na verloop van twee of drie eeuwen de oude 
„stins moest plaats maken voor een fraai slot, werd het doodshoofd 
„daarin overgeplaatst. En toen weer een paar eeuwen later ook het slot 
„moest verdwijnen en vervangen worden door een boerenhuis, werd het 
„doodshoofd ook hierin opgenomen." 

En al is dit nu maar een legende, men bedenke, dat ook aan een 
legende gewoonlijk een stukje geschiedenis ten grondslag ligt. 

Komen we ten slotte bij Lammema-State, ons punt van uitgang, 
terecht, dan wordt het al heel critiek. Ook Lammema ontbreekt op de 
kaart van Schotanus. En toch... en toch kunnen wij met de beste wil 
van de wereld het niet uit ons hoofd zetten, dat hier eenmaal een echte, 
oude State heeft gestaan. 

„Maar waarom komt deze' naam dan niet voor op de kaart van 
Schotanus?" zal men allicht vragen. 

In de eerste plaats heeft Schotanus in zijn beschrijving der dorpen 
niet alle bestaande of vroegere Staten genoemd. Dit blijkt o.a. bij het 
dorp Sexbierum, waar hij, na de op de kaart voorkomende te hebben 
aangegeven, nog zegt: „en meer andere". Er waren dus meer, maar op 
de kaart was blijkbaar geen plaats voor „die andere". Dit argument 
is echter, wat Lammema betreft, heel zwak, want waar deze State 
moest staan, is de kaart „blank". 

Toch is er o.i. wel een redelijke verklaring voor te vinden. En die is 
deze: W a t weten wij in vele gevallen er van af, wat zich vóór een paar 
eeuwen heeft afgespeeld? Wat , zo vragen wij verder, wist Schotanus 
er in 1664 van af, wat in de voorgaande eeuwen was voorgevallen? 
Die tijden waren vaak woest, en het wil ons voorkomen, dat het slot 
of de burcht, die eenmaal binnen de grachten van het tegenwoordige 
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Groot-Lammema stond, ook zijn beurt heeft gehad om met de grond 
gelijk gemaakt te worden. En is het niet best mogelijk, dat dit lang 
voor Schotanus' dagen plaats vond, zodat toen zelfs zijn naam ver
loren was gegaan? Het wil ons voorkomen, dat later, op die geschikte 
plaats binnen diepe grachten, op de oude keldergewelven een nieuw 
landhuis met een boerderij werd gesticht, waaraan toen de naam Groot-
Lammema, vroeger Hottinga, is gegeven. Die herbouw zou dan (men 
zie onze vorige hoofdstukken hierover) volgens de homeipalen hebben 
plaats gehad omstreeks het jaar 1755. 

Wij hebben meerdere argumenten, welke voor een dergelijke „ver
klaring" pleiten, doch die zouden ons te ver doen afdwalen. 

En nu komen we ten slotte tot de volgende eindconclusie's: 
De oorspronkelijke oude Staten waren stinzen, sloten, kastelen, 

burchten of hoe men ze verder ook wil noemen. Men had ze gewoonlijk 
op verdediging ingericht, en zodoende waren ze in het algemeen ge
sticht binnen grachten en singels. Het zullen zo niet alle, dan toch in 
hoofdzaak „edele staten" zijn geweest, waarbij het grietmanschap, tot 
de komst der hertogen van Saksen, bij tourbeurt rondging. Omdat grond
bezit in de oudheid een der grondslagen van adeldom was, behoorden 
bij die Staten vaak uitgebreide landerijen. Deze maakten boerenwoningen 
noodzakelijk, welke als regel (Liauckama is hierop een uitzondering} 
buiten de gracht stonden. 

Maar... 's Werelds goed, Is eb en vloed! 
Evenals met het ontstaan der Zuiderzee de Middelzee dichtslibde, 

zo ging met het tanen der glorie van de oude land- en standadel in 
Barradeel, het aardse slijk met de economische getijen over op een 
andere stand, die zich door een bloeiende handel en industrie te Har-
lingen ontwikkelde tot wat wij, zeker niet geheel ten onrechte, „geld
adel" menen te mogen noemen. 

De adellijke sloten verdwenen langzamerhand het een na het andere, 
de landgoederen vielen in grotere of kleinere complexen uiteen en op-
of naast de plaats, waar de burchten eenmaal stonden, verrezen nieuwe 
boerderijen, die de oude naam der Staten overnamen, doch die onder 
de Harlinger invloed aan de Hornestreek van een eigenaardig type 
werden. De Harlinger, geldadel was n.1. te commercieel aangelegd om 
het eens verworvene weer in overdaad te verdoen. Maar om toch van 
het nieuwe bezit te genieten, kozen velen een middenweg. Geen nieuw 
slot bouwen, maar een boerenwoning met een herenhuis er voor, waarin 
ze hun vrije tijd op aangename en voordelige wijze konden uitleven op 
eigen bezitting. Dat niet alles aan Harlinger heren overging, bewijst ons 
o.a. professor Petrus Camper, die met zijn „Douma State" het bewijs 
leverde, ook nog wat anders in zijn mars te hebben dan pure geleerdheid. 

Omdat het landbezit der Staten vaak aanzienlijk was, vielen, zoals 
reeds gezegd, meerdere in verschillende delen uiteen en konden dus 
ook nieuwe boerderijen gesticht worden, die in navolging der Staten 
ieder hun naam kregen. En waarom zouden deze naast een familienaam 
niet evengoed het praedicaat „State" voeren? Straf stond daar niet op 
en... meer zullen we er maar niet van zeggen. 
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IX. 

Wanneer we het kaartje van Barradeel, dat we in het vorige hoofd
stuk ten beste gaven, vergelijken met de tegenwoordige toestand, dan 
is er in die tussentijd heel wat veranderd. De Hornestreek, waarmede we 
ons in het laatst nogal wat bezig hielden, is zelfs veranderd van naam. 
Deze luidde toen „Heerenwech". En het lijkt er veel op, dat dit enkel 
het noordelijk deel betrof. Trouwens het is nu eigenlijk nog zó, dat hoe 
verder men naar het zuiden gaat, hoe minder men de bewoners de naam 
„Hounestreek" hoort noemen en hoe meer men van „Alddyk" 
(Oud(e)dijk) spreekt. 

Er zou nog heel wat meer van dat oude te vertellen zijn, want we 
hebben hier en daar maar een greep gedaan naar het oudste en meest 
typische van het thans nog bestaande. Verder afdwalen zou ons spoe
dig de grenzen van ons „bestek" doen overschrijden. Toch kunnen we 
de verleiding niet weerstaan om nog eventjes van onze route af te 
wijken, als daar een eindje ten noorden van het dorp Tzummarum een 
keurige boerderij, gelegen aan de Schillaan (de verbindingsweg van 
het dorp met de Hornestreek) onze belangstelling gaande maakt, ter
wijl de krijtwitte muren van de „foarein" (wit schijnt hier in deze stre
ken een tijdlang de modekleur der boerenwoningen te zijn geweest) ons 
als het ware tot een bezoek uitnodigen. „In koart biried, in goed biried" 
en dus ,de stap der yn". 

Aangebeld, en de vrouw des huizes ontvangt ons vriendelijk, maar 
vertelt ons in correct Fries, dat haar heer-gemaal niet thuis is. Eerlijk 
gezegd verwondert dit laatste ons niemendal. Waarom? Dat zal straks 
wel nader blijken. 

De vriendelijke ontvangst had tengevolge, dat enkele dagen later de 
ene helft van het „nieuwsgierig rondsnuffelende" tweetal, en wel het 
meest kunstzinnige gedeelte, reeds een plaats had veroverd hoog in de 
lucht vóór de eindmuur der woning, om er het product van zijn kunste-
naarsgaven aan het papier toe te vertrouwen. Het eindresultaat van 
die arbeid vinden we hiernaast, het is de reproductie van de in de voor
muur gemetselde gevelsteen. 

Hiermede is de kunstenaar klaar en hij kan triomfantelijk zeggen: 
„zó is het, en niet anders", doch de explicateur zit „met de gebakken 
peren", of erger nog „met het gebakken opschrift van de gebakken 
steen". 

Dat de eerste steen aan dit gebouw gelegd is op 1 April 1687 kunnen 
we nogal gemakkelijk voor mekaar krijgen, en dat een zekere Sinæda 
het liet stichten lijkt ons ook zeer waarschijnlijk, maar wie Sibbeltie 
„voorwaer" geweest mag zijn, dat is ons te kras. Al is zulk eerste
steen-leggen, vooral ten plattelande, lang kinderwerk geweest, wij zou
den toch niet zeggen, dat we hier met een dochter van Sinæda te doen 
hebben, en lijkt ons Sibbeltie meer zijn jonge vrouw, die dan wel eens 
Sibbeltie Sytinga kon hebben geheten. 

Wie het beter weet, zegge het! 
Verder rijst nog de vraag, hoe komen we aan die namen Sinæda en 

Sytinga? Schotanus laat ons hieromtrent in de steek, en ook het groot 

354 



„Aardrijkskundig Woordenboek" van Witkamp, dat wel veel meer 
namen geeft dan eerstgenoemde, kan ons niet helpen. De „Friesche 
Naamlijst" van het Friesch Woordenboek brengt ons gelukkig iets 
verder. Deze kent de namen Sineda (ook wel genaamd Sinneda en 
Sinalda) en Sytinga, en spreekt in verband hiermede ook van Sineda-
State en Sytinga-Safe. Met deze laatste kunnen we hier niet te doen 

INT 5E5TÏEN HONDERXS lAER 
(NOCHTACHTÎGH -SESENEE 
LACH >SÏBBELT1E VOORWÆl 
(ALHIER DEN ÉERSTEN^TEE 
MET SINÆDA XYN WIL 
[DEN EERSTE \ À N APRIL j 

hebben, want deze stond ergens anders en wel aan de .Heerenwech" 
alias Hornestreek. Dit zal dus o.i. Sinæda-State zijn, al is deze naam 
thans niet meer gebruikelijk. 

Wij komen nu weer voor een nieuwe puzzle en wel omtrent het onder
scheid tussen State en Saté. Wij willen de door ons genoemde autori
teiten eens raadplegen, wat die er van maken ten opzichte van de door 
ons behandelde gebouwen: Lammema, Harkema, Douma, Ropta, 
Liauckama en Sinæda. 

Schotanus vermeldt alleen Liauckama en noemt dit een State. 
Witkamp" spreekt van: de Stins Groot-Lammema, Harkema-Sfere, 

Liauckama State en Ropla~State, doch rept van geen Douma of Sinæda. 
De evengenoemde „Friesche Naamlijst" vertelt ons van Lammema-

Sate en van Harkema-Sare, doch van Douma-Sfare, Ropta-State, 
Liauckama-Äa^e en Sineda~State. 

W a a r is nu het criterium? Het is ons zo helder als koffiedik! 
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Wij laten dit „moedsum wurk" verder rusten en willen trachten meer 
stevigheid onder de voeten te krijgen. 

Voor ons ligt een oud huurcontract van de boerderij, welke wij thans 
behandelen en waarvan we hierbij een pentekening geven; dat is ten
minste een authentiek stuk, waar je wat aan hebt. 

Het is een contract tussen „Mevrouw de weduwe Jan Valckenier te 
Amsterdam -— verhuurderse •— en Klaas Simons Rienks en Tietje Jans 
Cuperus onder Tzummarum huurders". De huurtijd loopt van St. Petry 
en Mei 1848 tot gelijke tijdstippen in 1855. 

Wij willen hier, als voorbeelden van veranderde omstandigheden in 
de wijze van verhuring, enkele voorwaarden uit het contract aanhalen, 
en wel: 
Ie. ,,dat de verhuurderse aan zig het regt behoudt, om een gedeelte 

„grond van de westhoek des hornlegers tot aan de schuur voor de 
„gevel van het huis langs, voor zig te behouden, alsmede van de 
„voorkamer der tegenwoordige huizinge, zullende de huurders ge-
„melde grond en voorkamer schoon moeten houden." 

Hieruit blijkt o.i. dat het voorbeeld door de Harlinger en andere heren 
gegeven, om eigenaar en pachter gedurende een deel van het jaar .—• 
,,in symbiose" zouden we haast zeggen -— te doen samenleven, ook hier 
„voorbeeldig" heeft gewerkt. 

Hoe de verdeling binnenshuis was, wordt iets duidelijker door de 
tekening van het keurige poortje, die we hier bijvoegen. 

Achter het gehele woongedeelte van de huizinge loopt een gang. Zijn 
we deze van rechts naar links langs de vroegere „boerenafdeling" bijna 
gepasseerd, dan staan we voor dat artistieke poortje, en nog even verder 
begint wat eertijds de „hearsgong" of wel „hearegong" werd genoemd, 
welke namen ons genoeg zeggen, om tot het besluit te komen, waar de 
„heerlijkheid" begon. 

Een andere voorwaarde uit het huurcontract vermeldt: 
2e. „... dat de huurders het laatste jaar niet meer zullen mogen toe-

„zaaijen als negen bunders drieendertig roeden bouwland, en daar-
,,toe moeten gebruiken braak en bedongd land en daarvan voor 
„zich genieten de gehele vrucht". 

Dit was, wat men vroeger met de naam „costuum" aanduidde, het
welk in de loop der jaren tot een gewoonterecht was geworden, en dat 
hierin bestond, dat bij verwisseling van huurder, de afgaande het recht 
had, om een bepaald gedeelte bouwland in de herfst van het laatste 
huurjaar met wintergraan te bezaaien, om daarvan het volgende jaar 
nog de volle vrucht te genieten. 

Als we weten, dat de gehele plaats — bouw en greide tezamen •—• 
391/2 bunder groot was, dan blijkt daaruit, dat van ongeveer het 1ji deel 
der boerderij de nieuwe pachter wel huur mocht betalen, doch verder 
het „toekijken" had. 

Bij alle liefhebberij, welke er thans nog bij het verhuren van boeren-
plaatsen bestaat, zouden de tegenwoordige gegadigden tegen zulke 
condities „wol hwat oan prúste". 

Ten 3e komen we nog met een andere bepaling, die ook niet voor 
de poes is: 
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„dat de huurders m de twee laatste jaaren met minder tot braak 
moeten hebben als 7 bunders en drie en dertig roeden en dezehe 
minstens 7 maal moeten ploegen". 

W e zien ook hieruit andere tijden, andere zeden Zulks zou de 
„rugjebouwers" van tegenwoordig ook niet erg bekoren 

Tenslotte moet ons nog de bekentenis van het hart, dat er ook wat 
anders was, dan de witte muren blinkende in de voorjaarszon die ons 
tot een bezoek aan deze boerderij aanzette 
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Onze lezers zullen allen begrijpen, wat dit was, als we vertellen, dat 
dit vriendelijk „heem" de woonplaats is van onze vroegere voorzitter 
der Fr. Mij, van Landbouw; 

dat we hier tevens hebben: ,,de plek, waar eens zijn wieg op 
stond", 

dat ook zijn vader er liet boerenbedrijf vele jaren uitoefende, en 
dat het zijn grootouders aan moederszijde waren, die in 1848 het 
hiervoor genoemde contract met de Wed. Valckenier aangingen. 

Naar we vernamen, woonden die grootouders hier reeds jaren te 
voren, en de familie bleef er tot heden onafgebroken het bedrijf uit
oefenen, in weerwil der wisselende tijden en eigenaren, trots „costuum-
recht" en „braakland", 

W e meenden, vóór we van de Hornestreek huiswaarts keren, het 
vorenstaande aan de lezers niet te mogen onthouden. 

Zo weten dan alle leden van de Fr. Mij, van Landbouw, waar hun 
voorzitter (nu oud-voorzitter), die ambtshalve zo vaak van huis moet 
en die we daarom niet thuis troffen, zijn woonplaats heeft en krijgen 
allen een „prentje" van het „home" waarin en waar rondom hij zijn 
privé-leven leeft, 

P.S. Om misverstand te voorkomen zij hier medegedeeld, dat dit 
werd geschreven toen de heer W . Oosterbaan nog voorzitter der 
Fr. M. v. L, was. 

X. 

Wie niet lezen kan wordt bij de analphabeten ingedeeld, althans die 
mogelijkheid bestaat. Maar het kan toch ook zó zijn, dat als men die 
kunst v/él machtig is, men nog evengoed bij genoemde categorie terecht 
komt, omdat er zoveel verschillende handelingen zijn, welke alle met 
de naam „lezen" worden aangeduid. Twee er van zijn speciaal bij het 
akkerbouwbedrijf bekend, of wel bekend geweest, t.w. „eartlêze" (erwten 
lezen) en „iirsiikje" (aren lezen). Deze beide „soorten" van lezen 
zijn vrij zeker minstens even oud als dat lezen, hetwelk in het gewone 
dagelijkse leven onder dit woord wordt verstaan. De Bijbel maakt 
reeds van arenlezen gewag. In het boek Ruth wordt ons verteld, dat de 
Moabitische vrouw, naar wie dit Bijbelboek werd genoemd, nadat zij, 
toen haar man overleden was, met haar Joodse schoonmoeder, Naomi, 
uit Moab naar het Joodse land trok, te Bethlehem bij de „gerstenoogst" 
zich met arenlezen bezighield. En wij krijgen bij het lezen van dit 
Bijbelboek helemaal de indruk, dat het als een gunst van Boaz, in wiens 
velden zij bezig was, moet worden aangemerkt, dat zij arenlezen mocht. 

Deze arbeid is door alle eeuwen heen blijven bestaan (ook een groot 
deel van het tegenwoordige geslacht heeft hem nog gekend) tot de 
„vooruitgang" — zo zullen we het tenminste maar noemen — er een 
eind aan maakte. En omdat dit arenlezen •— de nalezing van de graan
oogst— heeft opgehouden te bestaan en weldra geheel in het vergeet-
boekje dreigt te geraken, willen we het hier nog even ophalen. 

Wanneer vroeger het met de hand gezichte en gebonden graan, 
nadat het enige tijd aan „stuken" (hokken) te drogen had gestaan, 
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van het land gehaald werd, ging er een jongen, gewapend met een korf 
en een hark, mede, om wat er onder de „stuken" aan aren en halmen was 
blijven liggen, bijeen te zwelen en in zijn korf te verzamelen. Men 
noemde dit werkje „stealswylje". Het geschiedde op kosten van de 
boer en de opbrengst er van was dus ook voor hem. 

Nadat op deze manier het veld geruimd was, bleven er over het 
ganse veld nog wel aren liggen en deze werden dan later door vrouwen 
en kinderen bijeenverzameld. Dit werkje, deze nalezing, nu noemde 
men „arenlezen" of op zijn Fries „iirsiikje". De totale opbrengst was 
voor de „lezers" en „lezeressen". 

De gunst door Boaz aan Ruth bewezen om aren te mogen lezen, 
heeft zich door de eeuwen heen bestendigd en is zelfs later tot een 
gewoonte-recht geworden, dat toekwam aan de maaiers en bindsters 
van de graanoogst. W a a r deze zelf dit recht niet uitoefenden, ge
schiedde dit door de kinderen en ander minder „durabele" huisgenoten. 

Het aldus verzamelde graan werd verder gedorst, gemalen of gepeld, 
en zodoende deels tot voedsel voor het eigen-, het arbeidersgezin dus, 
verwerkt, deels als kippenvoer of voer voor ander klein vee gebezigd. 

Zó was het eenmaal. Maar kom nu 'ris... De boer vindt, dat „steal-
swyljen de pine net mear wurdich is" (de moeite niet waar is) en geen 
arbeider denkt er meer aan om van zijn eens verworven gewoonterecht 
(het arenlezen) nog enig gebruik te maken. 

„Hoe komt dat?" zal een oningewijde misschien vragen. Wij hebben 
zoeven de „vooruitgang" de oorzaak er van genoemd, en dit moet als 
volgt opgevat worden: Een arbeid, welke niet lonend is, dus het loon 
niet kan opbrengen, dat er aan besteed wordt, zal na korter of langer 
tijd uit ieder particulier bedrijf verdwijnen. Zo is het ook hier mede. De 
verhouding tussen arbeidsloon en graanprijs is in deze eeuw zodanig 
gewijzigd, dat een arbeid, welke van ongetwijfeld ver voor de oud
testamentische tijd tot in deze eeuw wist stand te houden, thans is 
verdwenen. Hierbij komt echter nog een andere factor, en wel deze: 
De benarde omstandigheden, waaronder vroeger de veldarbeiders ver
keerden, dwong hen wel, een werkje als arenlezen, al was dit niet steeds 
volledig lonend, te aanvaarden, ja zelfs... als een gunst, als een voor
recht te erkennen. 

Maar als de oudjes hierover philosoferen en dan aanhalen, dat wij in 
eigen land veel te weinig graan produceren voor eigen volk en de 
werklozen bij tienduizendtallen tellen, dan gaan er wondere gedachten 
door de kronkelingen van hun verouderd brein en kunnen ze het niet 
meer voor mekaar kriigen, waarom ze in hun kinderjaren in de school
schriften, onder zovele spreekwoorden ook deze spreuk moesten 
schrijven: 

Wie 't kleine niet eert. 
Is 't grote niet weerd. 

En evenmin zullen ze begrijpen, hoe er ooit iemand toe kon komen 
om in de Starings-almanak dit aphorisme te plaatsen: 't Is beter onnutte 
arbeid gedaan, dan zijn tijd in ledigheid te verliezen. 

En dan schudden velen het vergrijsde hoofd en betwijfelen — mis-
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schien wel met ongerechtvaardigde twijfel <— de juistheid van Oom 
Paul's lijfspreuk, die eens als een gevleugeld woord de ganse wereld 
door trok: „Alles zal reg kom!" Zo is dan deze „nalezing" van de 
de graanoogst, het „iirsiikjen!" — het arenlezen — verdwenen, wellicht 
voor altijd; maar daarmede is niet iedere „nalezing" van de baan. Een 
voorbeeld van een ander „soort" geeft ons de bekende schrijver C. E. 
v. Koetsveld (1807—1893) die zijn, misschien wel laatste, boek zelfs 
de titel gaf „Nalezing van een tachtigjarige". Zelf willen we er in dit 
hoofdstuk aan meedoen. 

Men heeft er ons op gewezen — wij willen onze beeldspraak nog 
eventjes vasthouden — dat er in Sineda's velden te Tzummarum nog 
enkele „aren" zijn blijven liggen. 

Sineda dan was een heel oud geslacht, dat reeds in 1511 te Tzum
marum werd genoemd en stellig nog veel vroeger bekendheid had. De 
oorsprong er van kunnen we moeilijker nagaan, dan de waarschijnlijke 
uitsterving. Zoals we vroeger reeds schreven, leefde de vermoedelijke 
stichter van de thans bestaande boerderij op de stee, waar eens de 
Sineda-State gestaan moet hebben, aan het einde der 17e eeuw. En het 
was vermoedelijk deze Sineda, die drie dochters naliet, te weten: 
Baukje, Feikje en Trijntje, die tezamen onder Tzummarum vier boer
derijen bezaten, respectievelijk groot 70, 77, 80 en 1411/2 pondemaat. 

Baukje was gehuwd met een zekere Brunia, burgemeester van 
Franeker, Feikje huwde driemaal, eerst met een dominé Camper, daarna 
met Ds. G. Horreüs, predikant te Lieve Vrouwen Parochie en in 1710 
met Lambertus Bos, professor in het Grieks aan de Hogeschool te 
Franeker. Deze laatste overleed in 1717. Van Trijntje is ons niet be
kend, dat ze gehuwd is geweest. 

Hiermede stierf vermoedelijk deze tak der Sineda's uit en ging mis
schien wel de gehele naam verloren. 

Maar al wat -we hebben gevonden, geen „aren", waaruit we positieve 
wetenschap konden verzamelen aangaande de eerste steenlegster van 
de boerderij „Sineda". Wel hebben we in het vergaarde een bevesti
ging 'kunnen vinden van onze vroeger geuite veronderstelling, dat zij 
geen dochter van Sineda was, maar deze wetenschap heeft geen licht 
verspreid over de duistere vraag, wie Sibbeltie „voorwaer" dan toch 
wèl geweest mag zijn. 

En alsof de gelijkenis met Ruth, als arenleester, nog verder voort
gezet moest worden, zo is het ook ons gegaan als haar, toen de maaiers 
op Boaz bevel van de bossen graan moesten laten vallen, en is onze 
oogst groter geworden dan wij verwacht hadden. Wan t toen we in 
nabijgelegen velden mochten overstappen om opnieuw te „lezen" von

d e n wij zowaar een hele „garve". 
En nu zal het wel het beste zijn, dat we onze beeldspraak maar 

vaarwel zeggen en haar beterschap toewensen, want ze begint over 
beide zijden mank te lopen en ook nog uit het lood te hangen. 

Laten we daarom de dingen maar weer bij hun ware naam noemen. 
Wij hebben dan in het bewuste gebied nog een boerderij gevonden, 
welke geheel in ons kader past en die we, omdat ze nu niet zo precies 
aan de weg ligt, noch uit de verte opvalt, argeloos waren voorbijge-
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lopen Wi] geven er hier alleen een prentje van ïn een volgend hoofd
stuk hopen wij hierop verder m te gaan 

XI 

t Is Augustus van het jaar 1938 als wij dit schrijven 
Augustus volgens de huisvrouwen de maand van het broeuge be

derfelijke weer zich demonstrerend m zure koffiemelk en allerhande 
andere goare aerdichheden 

Voor de greidboer de twadde Maeimoanne de tijd van hernieuwde 
grasgroei als er tenminste genoeg regenwater valt 

bij de bouwboer de maand die een groot deel van zijn vruchten tot 
een rijke oogst zal doen rijpen als het weer maar goed droog is 

en voor allen weer of geen weer de maand van vacantie-verlangens 
omdat vacantie zo langzamerhand tot een levensbehoefte is geworden 
net zo goed als spinazie m het voorjaar ijsco van Maart tot November 
en sport het gehele jaar door 

Zo verandert de wereld En zo vermeerderen de behoeften want de 
ene leidt noodwendig tot de andere Met de vacantie is ook al de Kodak 
tot een behoefte geworden want wat zou een terugkeer bij zijn kennis
sen betekenen zonder deze te kunnen laten zien hoe de wereld er 
heen lag in de streken waar men geweest was en hoe men er zelf in 
die omlijsting uitzag m zijn verschillende vacantie-costuums7 

Zo verandert de wereld ' In het eindeloze filmt en fotografeert men 
tegenwoordig weg en — o bittere tegenstelling -— wij oudjes -̂ . heb 
ben geen enkel jeugdportret van onze naaste voorzaten W a n t ook de 
fotografie is pas m de merkwaardige tijd onzer kinderjaren een meer 
algemene ontwikkelingsgang begonnen die natuurlijk niet dadelijk de 
perfectie van tegenwoordig toonde Geen moment opname b v Men 
moest <— begrijp eens de marteling -— enkele seconden zijn liefste ge 
zicht tonen En dan had men soms ook nog allerhande variaties op dit 
thema Zo ging er in die beginjaren eens een ijdel jongmens naar de 
fotograaf om zijn conterfeitsel en zo zich zelf te vereeuwigen 

Hoe verkiest u gefotografeerd te worden ? vraagt de kunstenaar 
minzaam 

Ik wol d r hielendal op luidt het wederwoord 
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Hierop verzoekt de fotograaf vier seconden een vriendelijk gezicht 
en kruipt dan onder de zwarte sluier achter zijn donkere kamer. Als 
echter het ,,lijdend voorwerp" in zijn eigen twee heeft geteld, keert hij 
zich plotseling om, tot verbazing van de fotograaf, die thans in een 
heel andere toonaard vraagt: „wat zullen we nu beleven?" 

„Wel" antwoordt de „gedaagde", ,ik soe d'r hielendal op en dat is 
dochs net de foarkant allinne" 

Wij lachen nu allen zeker om zo'n naïviteit en vergeten daarbij 
licht, dat lachen, vooral ontijdig lachen, gevaarlijk kan zijn. Hebben 
we zelf, nog niet eens zo heel lang geleden, niet beleefd, dat, toen we 
van een oude boerderij alleen één zijde lieten zien, een nabetrokkene 
het hele huis niet herkende? Wij zijn hierdoor voorzichtiger geworden 
en geven daarom ditmaal de achterzijde van de boerderij, van welke 
wij in het vorige hoofdstuk, de voorkant ten beste gaven. Nu zal de 
puzzle van toen wel voor niemand meer een puzzle blijven. Mocht on
verhoopt voor een enkele nog niet duidelijk wezen, wat we hier weer
geven, dan zal de „weduwnaar" van het plaatje hem wek tot helder
ziendheid brengen, (Met „weduwnaar" bedoelen we hier de oude dorps-
toren, die in het laatst der voor-vorige eeuw zijn „wederhelft" verloor 
en niet „hertrouwde".) 

Zo zal dan nu aan ieder wel duidelijk worden, dat we hier in het 
dorpje Firdgum zijn en dat de oude boerderij Kamstra-State voorstelt. 
De naam „State" zal, naar wij verwachten, bij onze lezers weer op
nieuw stins- en slotgedachten opwekken; maar zover zijn wij nog niet. 
Thans is Kamstra-State een grote boerderij met gemengd bedrijf, waar
in echter de bouw domineert, want van de plm. 150 pondemaat is 
nauwelijks 20 pondemaat greide. 

De indeling van de schuur is, zoals wij dat hier algemeen gewoon 
zijn: „3 gollen en in terskhús" (3 vakken en een dorshuis). De stalling 
is niet op het eind, zoals dit een enkele maal voorkomt daar, waar 
alles of bijna alles bouwland is, doch in de lengterichting van de schuur, 
gelijk wij zulks algemeen in het gemengd bedrijf gewoon zijn. Deze 
stalling is echter ook al gemoderniseerd en heeft dus haar oude karakter 
verloren, 

Gaan wij nu „de foarein" (van het plaatje af dat we in het vorige 
hoofdstuk gaven) bestuderen, dan zien we dadelijk al, dat de vorm 
niet overeenstemt met die, welke aan de gewone oude boerenhofstede 
eigen is, Bij de normale boerenwoningbouw van vroeger vond men 
geen „wolvedaken" zoals hier het geval is, maar gevels. En het eigen
lijke „binhús (zonder de hals) geeft helemaal de indruk van het dwars-
huis, dat in latere tijd meer in de mode is geweest, maar dat dan — 
weer anders dan hier •— dwars voor de schuur kwam te staan. Het 
eerste raadsel is dus al : hoe is men hier tot genoemde afwijking ge
komen. Als we echter de woning binnentreden komen we al spoedig 
voor meer bijzonderheden te staan. Eerst worden we geleid in de kamer 
aan de voorzijde van het gebouw, doch die nog onder „de hals" zit : 
het dagelijkse woonvertrek, waarin we nog aantreffen de „âlderwetske 
skoarstienmantel" (de grote schouw) vroeger algemeen, nu nog veel 
zeldzamer dan de windmolens in het veld. 
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Van dit vertrek uit komen we in de grote woonkamer, hierop volgt 
een brede gang en daarna de eindkame'r, die nu als slaapkamer is in
gericht, maar die vroeger wel eens een andere bestemming zal hebben 
gehad. 

,,Zo is het welletjes" zou een boer in gewone omstandigheden zeker 
denken ; maar dit woonhuis heeft groter afmetingen. Achter de eerst 
genoemde dagelijkse woonkamer is de keuken en hier vandaan loopt 
achter de grote woonkamer langs, een gang, welke leidt naar een op-
kamertje, dat dus •— op het eind van het gebouw .— naast en achter 
de slaapkamer is gelegen. En dit opkamertje wekt al dadelijk gedachten 
aan lang vervlogen tijden bij ons op. De kleine schoorsteenmantel ziet 
er op het eerste gezicht al echt typisch-ouderwets uit. Bij nadere be
schouwing wordt de belangstelling steeds groter. Jammer dat hier door 
de eeuwen heen blijkbaar de ene verflaag over de ander is komen te 
liggen, waardoor veel onherkenbaar is geworden. En nu is er voor 
„nieuwsgierige mensen" deze moeilijkheid, dat volgens de door de 
eigenaar gemaakte bepalingen niets aan deze toestand veranderd mag 
worden. Maar diezelfde „nieuwsgierige mensen" leggen die bepalingen 
aldus uit, dat de tegenwoordige eigenaar wel degelijk gevoel en respect 
tevens heeft voor wat door de eeuwen heen is bewaard gebleven. En nu 
zouden v/ij „om in moai ding" graag willen, dat een echte oudheidkun
dige en de eigenaar der boerderij het eens konden worden, om 'ris 
voor de dag te halen en in helder licht te doen glanzen, wat hier door 
de verschillende „glanzen" der opeenvolgende geslachten onherkenbaar 
is gemaakt. 

Onze vriend, de schilder, is nog zo kranig geweest een paar stenen 
van die mantel uit te tekenen, zo goed en zo kwaad als dat ging. 

Wij geven daarvan heden ook een reproductie; eerst van die met 
de twee koppen. Hierop komen in de beide ruitvormen de beelden voor 
van twee vrij zeker vorstelijke personen. 

Aan een verklaring van wat er op de andere steen staat wagen we 
ons helemaal maar niet. 

Nu is het eigenaardig, dat in de achtermuur van de schuur naast 
elkaar gemetseld zijn, zes soortgelijke stenen, als in de schoorsteen
mantel die ene met de twee koppen. Alle hebben ze een bruin-rode 
kleur. 

Zulke stenen komen blijkbaar meer voor; ook in 't Fries Museum 
te Leeuwarden zal men ze ons tonen. Ze zijn dus niet met een bepaald 
doel voor Kamstra-State gebakken, doch gewone metselstenen zijn het 
ongetwijfeld nog veel minder, en daarom zou het ons niet verwonderen, 
dat ze wel in verband met zekere feiten staan. Doch welke? Wij zouden 
bijna een nieuwe veronderstelling maken, maar laten dit toch maar liever 
aan bevoegde oudheidkenners over; wij mochten eens v/at al te ver de 
plank misslaan, want ook in het Jut-op-de-kop-slaan zijn we noo4t grote 
helden geweest. 

Gelukkig heeft een zeer bevoegd deskundige —• en wel niemand min
der dan de heer N. Ottema te Leeuwarden •— zich over ons ontfermd. 
Wij geven hier weer, wat deze omtrent die stenen te vertellen had. 

„Het zijn veel voorkomende antiquiteiten, die wij in elk oudheidkun-
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dig museum aantreffen. In het Fries Museum zijn zeker wel een 40 
of 50-tal uit verschillende delen van de provincie afkomstig, terwijl ook 
in de ceramiek-afdeling van het Princessehof een 4O-tal zijn, waaronder 
zeer oude exemplaren, deels uit Friesland en deels uit Holland afkom
stig. In het Museum te Utrecht zijn er meerdere honderden en de 
catalogus van Mr. Muller geeft er vele bijzonderheden over. 

De oudste gaan terug tot de 14e eeuw. De fabrieksplaatsen moeten 
gezocht worden in Zuid- en in Noord-Nederland, waarschijnlijk zullen 
dergelijke fabrieken in meerdere plaatsen gevestigd geweest zijn. 

De oorspronkelijke opstelling was in pyramide-vorm door een dek-
steen afgedekt. In het begin van de 17e eeuw is deze oude wijze van 
afdekking van de achterwand van de haard vervangen door de haard
plaat van gietijzer omgeven door majolica-tegels, d.w.z. tegels met wit' 
tmglazuur overtrokken, gekleurd of blauw. 

De afgebeelde deksteen draagt als wapen de gekroonde rijks-adeîaar 
op een schild, waarboven de Keizerskroon tussen twee pilaren vast
gehouden door een griffioen en een leeuw, op een banderol de woorden 
„Plus Oltre". Dit was de zinspreuk van Karel V. Een geheel gelijk 
exemplaar te Utrecht draagt het jaartal 1552. 

Een gelijksoortig exemplaar in het Cluny-Museum te Parijs met de 
wapens van Holland, Zeeland en Friesland draagt het jaartal 1575, 
een ander met het Spaanse wapen het jaartal 1598. Deze laatste kwam 
bij de droogmaking van de Haarlemmermeer te voorschijn. 

Ook in het Princessehof heb ik een gelijk versierde deksteen, be
nevens één met het wapen van Oranje Nassau en een Hollands op
schrift. 

De spreuk ,Plus Oltre", op de banderol komt herhaaldelijk voor op 
deze dekstenen. 

Wellicht zal men vragen wat de spreuk ,Plus Oltre" betekent. 
De woorden betekenen meer (en) anders. De kolommen> waarvoor 

de banderolle waarop de spreuk voorkomt kunnen zeer wel de Zuilen 
van Hercules, het embleem dat de antieke beschaving als het einde der 
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wereld kende, voorstellen. Ik zou er deze betekenis aan willen toeschrijf 
^er, dat m het rijk van Karel V waar de zon nooit ondergîng het einde 
der bekende wereld steeds wijder werd uitgezet. Telkens gaf in die 
dagen het wereldbeeld „meer (en) anders" te zien 

Of nu deze stenen in het midden der 16e eeuw hier reeds zijn aan

e r f V - e w V r a a g ' Wînt de, V O r m w a a r i n d e laartallen voorkomen, 
n et n r i f i n n r e r r e t d ? ° r g e b r U i k t Z e e r waarschijnlijk zijn ze echter niet na 16U0 aangebracht. 

XII. 

n i r A n a M h e t o n d e r a a r d s e van dit ondermaanse, of, 
nauwkeuriger gezegd: wij gaan naar de kelder; niet in figuurlijke zin 
hgt m onze bedoeling, maar in letterlijke betekenis. En ook n et: „aar 
a î Z i l t hTî' àACh n a a r , ^ ^ l d e r V a n d e ° n s z o langzamerhand al een beetje bekend geworden Kamstra-State 
, t a» , 1 niemand onzer reisgenoten bij die onderzoekingstocht zal 
staan te kijken als een kat in een vreemd pakhuis, geven we hierbu een 
paar tekeningen van wat we te zien krijgen ' 

De eerste geeft ons een beeld van de ingang (de trap die naar be-

" e ^ o ï ^ v h 1 1 d e d V a n d £ k e , l d e r ; d " t W ^ d e laaf ons d u i d e r zien, zoals die zich aan ons voordoefi vanaf de trap 
De afmetingen van dit onderaardse vertrek zijn, ongeveer als volot-

Sap 196 80V m B T u ^ f * ? ¥ ^ ^ ™ d e ^ v e n T a n t I e r trap is 6 80 m.-De kelder zelve heeft een oppervlakte van 4.40 bij 4 50 

bedmaafdie" 1 ^ T ^ T ^ ™ n o * al verschillend; bi] d trap bedraagt die 1.50 m. bij het kruispunt in het midden 1.90 m. De 
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dikte van de muur is maar eventjes 70 cm. De „lichtende" openingen 
m die muur komen net boven de begane grond aan de buitenkant uit; 
dat zijn de „schietgaten" van vroeger. Daar even scheef onder zien we 
donkere holten. Het wil ons voorkomen, dat hier oorspronkelijk, zo 
nodig, verlichting (misschien wel door vetkaarsen) werd aangebracht. 
Die verlichting was dan niet van buitenaf te zien Is het niet, alsof 
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we uit de grijze oudheid, heel in de verte het vliegtuiggeronk reeds 
horen naderen? 

Wij rillen eventjes, en als we dan weer goed en wel bij onze „posi
tieven" zijn, vraagt misschien iemand, wat die grote, zware ringen aan 
het kruisgewelf toch te betekenen hebben. En het antwoord op die 
vraag is dan: hieraan werden, naar verluidt, de gevangenen, die men 
in de strijd te pakken had gekregen, vastgebonden, en, als ze wat al 
te veel 'op hun kerfstok hadden, kort en zakelijk... opgeknoopt. Men 
hield" dus van afdoende maatregelen, bezegeld door parate executief 

En nu willen we dit onderdeel ^- deze kelder — in verband brengen 
met het gehele gebouw om zodoende ons een voorstelling te kunnen 
maken, van hoe de zaken zich hier in de laatste eeuwen ontwikkeld 
hebben. 

Het woonhuis is in de ,,modekleur" (zouden we haast zeggen) van 
de grote gebouwen langs de Hornestreek gestoken. Die modekleur is 
spierwit. Onder deze witte pleisterlaag merken we, dat het gebouw 
opgetrokken is van de bekende oude Friese bakstenen—„âlde Friezen". 
<— Dit wijst al op een hoge ouderdom. Verder geven de sloten en 
watergangen, die het erf omringen, gans en al de indruk, dat het geheel 
omgeven is geweest met grachten; er zijn ook nog de sporen van 
vroegere singels te vinden. 

De mogelijkheid lijkt ons dientengevolge niet uitgesloten, dat zich 
hier van de grijze oudheid af een zelfde „gedaanteverwisseling" heeft 
voltrokken, als volgens de vroeger reeds vertelde legende bij Harkema-
State het geval is geweest, d.w.z.: eerst de stins — toen het slot — 
daarna de boerderij. 

Maar waar wij in schoorsteen en achtermuur van Kamstra-State de 
sporen vinden van het jaartal 1561, menen we daaruit de conclusie te 
mogen trekken, dat omstreeks die tijd altijd met een ruime spatie het 
tegenwoordige gebouw is gesticht. W a t vóór dien geweest is (dit be
treft dus de stins-geschiedenis) laten wij maar liever met rust, omdat 
wij daarvan zo goed als niets met zekerheid weten. 

Wij slaan liever eens het oud „Geografisch Woordenboek van Fries
land" op, uitgegeven in 1749, waarin van Firdgum o.a. te lezen staat: 

„Van Kamstra-State is nog over een gedeelte van 't oude huis, sedert 
„jaren al bewoond door een boer." 

En als wij nu om het huis heenlopen en het omliggende terrein in 
ogenschouw nemen, dan kunnen wij er weer geen begrip van krijgen, 
waar dat niet meer aanwezige deel van het oude gebouw wel gestaan 
mag hebben Doch hier helpt de tegenwoordige bewoner, de heer 
v. d. Weg, ons spoedig uit de droom. Het huis heeft vroeger n.3. een 
bovenverdieping gehad en die is er afgebroken. Daarna is er een 
schuur bijgebouwd — niet de tegenwoordige, welke van veel jonger 
datum is — maar een van kleinere afmetingen. Zo had Kamstra-State 
geleerd zich naar de gewijzigde omstandigheden te schikken: zij was 
„boerderij" geworden. (Dit klopt dus met evengenoemd Woorden
boek). Maar daaruit volgt weer dit verschil met Harkema-State, dat 
ook het slot, dat dejze naam droeg, geheel verdwenen is en een 
nieuwe boerderij is gesticht op een stee naast de plek, waar eens het 

369 



slot stond, terwijl bij Kamstra-State het buitengoed tot een boerderij 
is verbouwd. Dit bevestigen ook de kelders. Die van Kamstra-State is 
nog de versterkte kelder van het oude slot, die van Harkema-State, 
een heel gewone. En in dit alles vinden we tevens een bevestiging van 
onze vroeger geuite veronderstelling, dat Groot-Ropta nooit een State 
in de eigenlijke zin van het 'woord is geweest, want ook daar is de 
kelder een heel gewone. En een kelder met zeventig centimeter dikke 
muren haalt men voor de aardigheid maar niet eventjes uit de grond, 
en helemaal niet om hem te vervangen door een meer solide! 

Laten wij nu verder een vergelijking maken tussen het naburige, 
vroeger reeds behandelde Groot-Lammema en de thans in behandeling 
zijnde Kamstra-State. 

W a t v/ij van Groot-Lammema hebben gezien, heeft ons de over
tuiging geschonken, dat dit eenmaal een stins of burcht is geweest. 
Daarop is gevolgd het slot in de trant van Kamstra-State, zoals deze 
er uitzag, toen het tegenwoordige gebouw nog zijn oorspronkelijke 
gedaante had. Een klein deel van de muur van de ,,foarein" toch is nog 
van ,,âlde friezen", waarvan die van Kamstra-State geheel is opge
trokken. 

De kelder van Groot-Lammema is bijna het evenbeeld van die van 
Kamstra en was eenmaal evenzeer op verdediging ingericht. 

Omstreeks 1755 heeft .— zoals vroeger vermeld — Groot Lammema 
waarschijnlijk een nieuwe „foarein" gekregen, maar de meer dan solide 
kelder heeft men wijselijk behouden en daar de nieuwe woning over
heen gebouwd, tot in 1876 ook hier weer een gedeeltelijke afbraak 
yolgde. 

Kamstra-State heeft er beter het hoofd voor gehouden, althans de 
onderste helft, en de witte pîeisterlaag heeft blijkbaar de „âlde friezen" 
tegen verdere verwering gevrijwaard. 

Of de kelders van Groot-Lammema en Kamstra-State ook nog deel 
hebben uitgemaakt van vroegere stinsen of burchten zou niet onmogelijk 
zijn, want ze hebben eeuwen bestaan en ze kunnen nog eeuwen trot
seren, maar zulks komt ons toch enigermate twijfelachtig voor. De oude 
stinsen toch hadden gewoonlijk meerdere ondergrondse „vertrekken" 
en daar was dan eentje bij, waarin, zoals we vroeger reeds schreven, 
de gevangenen werden geworpen en aan hun lot overgelaten. 

En als we in verband met dit laatste onze gedachten laten gaan over 
de zware ijzeren ringen en „den aankleve van die" in de kelders van 
Kamstra-State, dan menen we, hoe bar deze uitspraak ook moge klin
ken, toch sporen van vooruitgang te bemerken; want het lijkt ons reeds 
enige „humanisering" van de barbaarse strijd der middeleeuwen, als de 
gevangenen werden vastgeklonken of in hoogste instantie opgeknoopt 
aan die ijzeren ringen, dan dat men ze de marteldood door verkom
mering liet ondergaan in de krocht „burchtverlies" van Liauckama-State 
of in het „vergeetkamertje" der oude kastelen van het meer zuidelijk 
Nederland. 

En nu willen we nog even het ene prentje nader bekijken en wel dat 
met de „skraech" langs een deel van de zijmuur, en het „warbre wyfke" 
met „it wyt mûtske" op, in het midden. Men moet er zieh bij dit alles 
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echter rekenschap van geven, dat noch die skraech, noch dat hupse 
vrouwtje iets met de oorspronkelijke toestand te maken hebben, maar 
dat die slechts de overgang vormen tussen de oudere en- de nieuwere 
tijd. Die verhevenheid langs de zijmuur (die „skraech") was er niet 
toen de kelder gebouwd werd, en als er al een vrouwtje in dit onder
aardse vertrek kwam, dan verscheen ze in een heel andere kleedij. 

Neen, de kelder naar zijn oorspronkelijke betekenis was „het fort" 
van de bedreigde bewoner; later werd het in zijn evengenoemde over
gangsvorm de „molkenkelder" voor de boer van het gemengd bedrijf. 
Zo gaf het verhoogde cultuurleven er een andere betekenis aan, tot een 
voortgaande beschaving de kelder opnieuw van bestemming deed ver
anderen: nu tot een gewone bergplaats. 
< Zal een verder voortschrijdende civilisatie nogmaals wijziging bren
gen? En zo ja, in welke richting dan? 

Wij wagen ons niet aan enig antwoord op deze vragen. Die zal de 
geschiedenis te zijner tijd zelf wel geven. Wij hopen alleen maar, dat 
die antwoorden niet al te somber zullen uitvallen. 

Met sombere gedachten toch willen we dit vreedzame, vriendelijke 
oord niet verlaten. Liever zullen we op heel wat anders wijzen, en 
wel dit: 

Wij hebben vroeger .—• bij Douma-State en Groot Ropta -— al eens 
gewezen op de goede verstandhouding dáár, tussen landheer en boer. 

Ook van Sineda-State mochten wij vernemen, dat hier dezelfde familie 
reeds ongeveer een eeuw gezeteld is. 

Op Harkema-State is een tweede geslacht ook al met de tweede helft 
van een eeuw voor dezelfde familie bezig, terwijl op Liauckama-State 
de derde generatie binnen enkele jaren het eeuwfeest der Bruinsma's* 
kan vieren. 

En het verst reikt in deze nog Kamstra-State; hier is — wel niet 
de naam — maar toch de familie der van der Weg ' s te volgen tot 1785. 

Met deze voorbeelden voor ogen kunnen we zelfs nu, nu we staan 
onder de rook der machine, die de Pachtwet in beweging moet brengen 
~ moeilijk deze vraag onderdrukken. Waarom kan in algemene zin 
niet een dergelijke verstandhouding geboren worden uit de vrije wil 
der partijen, gedragen door een geest van verdraagzaamheid, saamho
righeidsgevoel en wederzijdse waardering en moeten er dan eeuwig en 
erfelijk harde wettelijke bepalingen aan te pas komen om een groot deel 
der mensheid in het goede spoor te leiden? 

c. In Menaldumadeel. 

I. 

Als we voor de zoveelste maal de Hornestreek gaan verlaten en nog 
een laatste groet brengen aan Kamstra-State en haar vriendelijke be
woners, dan voert onze weg, onverschillig of we om de noord dan wel 
in zuidelijke richting huiswaarts keren, ons door veelbelovende aard
appelvelden, waarvan de vruchten, op het ogenblik dat we dit schrijven, 
wel alle reeds geoogst zullen zijn. 
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Ook deze aardappel heeft zijn geschiedenis, net zo goed als mensen 
en gebouwen. Wij zullen die hier niet in „zijn hele heerlijkheid" op
halen, maar menen toch nog wel eventjes in herinnering te mogen-
brengen, dat men de bezoeker van Kamstra-State aldaar nog het per
ceel land zal weten aan te wijzen, waarop in het jaar 1758 de aardappel 
voor het eerst in Frieslands noordwesthoek werd verbouwd. En de 
belangstelling voor dit nieuwe gewas was hier blijkbaar groter dan 
indertijd bij de Fransen, waar er — zo werd ons althans op school 
geleraard — een loze Parmentier aan te pas moest komen, om de ver
bouw en het gebruik er van als volksvoedsel ingang te doen vinden. 

Hier, in het kleine dorpje Firdgum, was die belangstelling zelfs zo 
groot, dat de bezichtiging er van moest worden ,,geordend(!)" (Er is 
niets nieuws onder de zon.) 

Onze thuisreis, óók onverschillig of we die om zuid langs de tegen
woordige grote verkeersweg, of om noord langs de Hornestreek nemen, 
voert ons naar een zelfde geografische plaats, een kruispunt van wegen, 
dat aangeduid wordt door de naam*. Mooie Paal. 

Dit is een kleine buurt, slechts enkele huizen, en die alle staan in 
Menaldumadeel. Wij zijn daar dus reeds in een andere, of, liever ge
zegd, weer in de eigen gemeente aangekomen. Tot beter begrip van 
de oude toestanden, waarover wij schrijven, geven wij op bladzijden 
380 en 381 een kaartje ten beste van deze grietenij, zoals ze er uitzag 
omstreeks het midden der 17e eeuw. 

Of liever, zoek hem maar niet, want hij staat er niet op, doch daar 
is dan tenminste zijn plaats. En al heeft Schotanus hem op zijn kaart 
verdonkeremaand, diezelfde Mooie Paal is voor ons te gewichtig om 
hem zo maar zonder meer voorbij te gaan. 

Tot goed begrip der dingen moeten wij nu even afdwalen. 
Vroeger waren er in ons lieve vaderland verschillende „Heerlijk

heden", die in nauw verband tot het Leenstelsel stonden. Aan die Heer
lijkheden waren verschillende zogenaamde Heerlijke rechten verbonden, 
waartoe gewoonlijk ook het jachtrecht behoorde. In Friesland heeft het 
Leenstelsel nooit goed ingang kunnen vinden en zodoende hoorde men 
er ook niet veel van „Heerlijkheden" (met een grote H) spreken. Toch 
schijnen sommige adellijke heren zelf wel de jacht op eigen gronden 
te hebben uitgeoefend, maar dan moesten — althans zulke tijden zijn 
er geweest — die gronden worden „afgepaald", d.w.z. hier en daar 
moesten grenspalen worden gezet. Op die palen werden dan de woor
den aangebracht: 

Private jacht van en dan volgde de naam van degene, die het 
„heerlijke" jachtrecht uitoefende. En nu vertelt ons de overlevering 
daaromtrent nog het volgende. 

Een zo'n grenspaal stond ongeveer ter plaatse van het kruispunt der 
wegen, waarvan er twee naar Barradeel, een naar het Bildt en een 
naar Menaldumadeel voeren. En aan deze paal op dit gewichtig punt 
was (misschien wel juist omdat men hier zo betrekkelijk veel verkeer 
had) meer sier besteed (hij was o.a. geheel geverfd) en hij werd ook 
beter onderhouden dan de andere. Vandaar de naam „Mooie Paal", 
die tot heden gehandhaafd bleef, maar die dus niets te maken heeft met 
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de geschilderde handwijzer, welke wij daar ter plaatse thans nog 
vinden. 

Een, meer nieuwsgierige zal nu allicht vragen: „Maar waar behoor
den die gronden bij, en wie oefenden er het jachtrecht uit?" 

Op deze vraag kan ons kaartje (zie pag, 380 en 381) beter antwoord 
geven, want wij zien daar in de buurt de naam „Lauta" staan, en' wij 
weten nog van vroeger aan die twee cirkeltjes met een kruisje er boven, 
dat wij hier met een adellijke State te doen hebben. Wij zullen hiervan 
niet zo breedvoerig de geschiedenis nagaan als bij Liauckama b.v., want 
dan kwam er haast geen eind, maar toch willen we er iets van vertellen. 

In het jaar 1192 bouwde een zekere Schelte Lauta een stins tussen 
Uitgong en Minnertsga, aldus vinden we vermeld. Dit moet dan wel 
de stins geweest zijn ter plaatse, waar we op ons kaartje de naam Lauta 
vinden. Deze plek ligt onder behoor van het dorp Wier, maar omdat 
wij de naam van dit dorp er niet bij vermeld vinden, zou men daaruit 
kunnen opmaken, dat Uitgong en Minnertsga van oudere datum zijn dan 
Wier, op welke eerbiedwaardige leeftijd de oude kerk van laatstgenoemd 
dorp ook mag bogen. 

Van genoemde Schelte Lauta weten we verder niets. Maar in het 
-laatst der 14e eeuw duikt er een nieuwe telg uit dit geslacht op en een 
naamgenoot tevens, dus weer een Schelte Lauta. 

Deze keerde in 1410 naar zijn vaderland terug, nadat hij 17 jaar 
de Grootmeester van Rhodos had gediend in diens strijd tegen de 
Turken. 

„ W a s dat nu weer?" zal men misschien vragen. 
Dat zit zo: Rhodos of Rhodus is een eiland dicht bij de kust van 

Klein Azië en het heeft een merkwaardige geschiedenis. In de 13de 
eeuw was het nog een Genuese bezitting, daarna werd het Byzantijns 
en kwam in 1310 aan de orde van St. Jan, die een lange strijd tegen 
de Turken heeft gevoerd en uit die tijd dagtekent, wat we hierboven 
omtrent Schelte Lauta schreven. 

En nu begint een stukje legende: 
Schelte Lauta deed op zijn thuisreis het eiland Sicilië aan. Hij ging 

nu weer een nieuwe toekomst tegemoet, en —• meer nog misschien dan 
iemand tegenwoordig — was hij verlangend te weten, wat die nieuwe 
toekomst hem zou brengen. Waarzeggerij en wichelarij stonden destijds 
in hoger aanzien dan thans, en bijgevolg vervoegde hij zich op het eiland 
bij een Zigeunerin-waarzegster, die hem o.a. de volgende voorspelling 
deed: 

„Wanneer hij, Schelte Lauta, ergens ter wereld, het deed er niet toe 
waar, in een, put keek en hij zag op de bodem van die put een Andreas
kruis liggen, dan zou hij binnen 3 dagen sterven." 

W a t is nu weer een Andreas-kruis? Dit is een verkleinde naboot
sing van het liggende kruis, waaraan Andreas, een der apostelen van 
Jezus, te Patras in Griekenland het leven liet. 

De reis van Sicilië naar Friesland duurde geruime tijd, want men 
kende nog niet het snelverkeer van thans; Amerika moest zelfs nog 
ontdekt worden. 

Bij zijn thuiskomst op Lauta-State vond hij deze in slecht onderhou-
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den toestand. Hij liet alles opknappen en o.a. ook een nieuwe put 
graven. Toen deze gereed was zag hij er in, en ontdekte op de. bodem 
zo waar... een Andreaskruis. Hij herinnerde zich de voorspelling van 
de waarzegster, begon dadelijk zijn testament te schrijven en binnen 
3 dagen, prompt op de „vervaldag", hem door de Siciliaanse wichelares 
voorzegd, kwam hij „zijn tol aan de natuur betalen". 

Na verschillende geslachten komt Lauta-State eindelijk in handen der 
patricische familie van Knijff. De laatste telg uit dit geslacht, die de 
State bewoonde, was Horatius Hiddema van Knijff. Deze had heel wat 
in de melk te brokken, was o.a. Grietman van Menaldumadeel en stond 
niet als een der beste broeders bij zijn onderdanen bekend. Dit kwam 
vooral hierdoor: Het was tegen het midden der 18e eeuw hier een be
narde tijd. 1740 staat nog als een hongerjaar bekend. En na zo'n hon
gerjaar was dadelijk alles nog geen „folio"... Aardappelen •— we zagen 
het zo even — waren er nog niet. En al weten we het gelukkig niet uit 
eigen ervaring, uit onze schoolboekjes hadden we jong al geleerd: 
„honger is een scherp zwaard". Nu is de massa door alle tijden heen 
gewoon geweest de tegenslagen of de gevolgen van die aan de overheid 
te wijten. En hier kwam nog wat ergers bij. Een groot deel der be
lastingen bestond uit „ympost" (accijnzen). Deze werden verpacht, en 
met die verpachting en ook met de inning „gong it, sa as it gong", 
maar vaak niet zoals het behoorde. Wij denken hierbij nogal eens aan 
de tollenaren uit de bijbel. 

Onder deze moeilijke omstandigheden werd het volk oproerig. We l 
kon dit enigermate gesust worden door bepaalde toezeggingen van de 
zijde der grietmannen, doch toen die niet gestand werden gedaan, 
barstte de bom en kwam het in 1748 in Friesland allerwege tot een 
geweldig oproer. Het was dus vooral een strijd tegen de grietmannen. 
Wie het slechtst stond aangeschreven, had het eerst de aanval te ver
wachten. Hiertoe behoorde ook de zo even genoemde Horatius Hiddema 
van Knijff. 

Welke gevolgen dit had, bewaren we voor een volgend hoofdstuk. 

II. 

Niet zonder spanning hebben we de laatste weken naar „de post" 
uitgekeken, hem zien aankomen of voorbijtrekken, tot ten laatste ook de 
laatste spantrekken dier spannende spanning verdwenen. 

W a t was toch het geval? W e hebben in het vorige hoofdstuk, toen 
dit als couranten-artikel verscheen, een legende verteld omtrent een 
zekere Schelte Lauta. Maar er bestaat een heel andere lezing daarvan 
en nu hadden wij verwacht — gedachtig aan het waarschuwende bordje 
met „geferft", aan „De Kampioen" en meer zulke „ervaringen", — dat 
de ene of andere aandachtige, schrandere lezer ons een briefje door de 
post zou laten bezorgen (dit is toch de gewone weg), waarin de op
merking werd gemaakt, of wij het wel bij het rechte eind hadden. 

Nu er niets van dat alles is binnengekomen, zullen we zelf uit de 
bron, waaruit we de eerste legende geput hebben, ook nog de tweede, 
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die veel nader aan de oppervlakte lag, voor de dag halen. Hier is ze: 
,,Het voorspellende Sint-Janskruis. 

,,Schelte Lautha, zijn oomzegger Gerben Lautha en zijn vriend 
„Latthien Ludinga trokken samen naar het oosten en dienden den 
„Grootmeester van Rhodus (d.i. der Orde van St. Jan, later 
„Malthezer Orde genoemd) met grooten roem. Schelte ontmoette 
,,op Kreta een waarzegger, die' hem zei, dat hij vijf dagen vóór zijn 
„dood een wit kruis, gelijk de ridders van Rhodus dragen (d.i. saam-
„gesteld uit vier zwaluwstaarten), in den grond zou zien. Gerben sneu-
„velde, Schelte en Latthien werden gevangen genomen, maar na ander-
„half jaar uitgewisseld tegen alle Turken, die de Grootmeester op dat 
„oogenblik in gevangenschap had. Zij trokken naar den Paus, van hem 
„naar Keizer Rudolf, door beiden met groote eer ontvangen, en toen 
„naar huis. Een vierendeeljaars later deed Schelte in zijn hof een put 
„graven en op den bodem werd het witte kruis van Rhodus gevonden. 
„Terstond maakte hij zijn uitersten wil, ontbood zijn vrienden, verhaalde 
„hun de voorspelling en stierf den vijfden dag." 

En nu gaan we de geschiedenis van Lauta-State en zijn laatste be
woner Horatius Hiddema van Knijff vervolgen. 

Op Pinkstermaandag de 3de Juni 1748 zette een troep oproerlingen, 
samengeschoold uit wijde omtrek, koers naar Lauta-State om de heer 
van Knijff zijn grieven, die niet weinige waren, kenbaar te maken, en 
desnoods zijn wraak aan hem te koelen. Deze, het gevaar ziende aan
komen, vluchtte met vrouw en zoon door de achterdeur naar de niet 
veraf gelegen pastorie van het dorp, bewoond door Ds. Aggaeus 
Haitsma. 

Deze jonge dominee was als candidaat naar Wier overgekomen, en 
werd er, nadat zijn beroeping 23 April 1748 was geapprobeerd, in zijn 
bediening bevestigd door zijn collega's C. Couperus te St. Anna 
Parochie en S. Arnoldi te Berlikum. Hij was dus nog maar nauwelijks 
predikant en er zullen allicht wel gemengde gevoelens bij hem zijn op
gekomen in zake zijn ambt en zijn gemeente na de zo even genoemde 
gewaarwordingen, te eerder, omdat hij nog maar enkele dagen geleden 
zijn intreerede had gehouden naar aanleiding van II Korinthen IV : 1 
en 2, 

De oproerlingen verschaften zich gewelddadig toegang tot de State 
en roofden wat er te roven viel, waarna ze hun heldendaden bedronken 
met wat de kelder hun voor „lekkers" bood, om vervolgens als echte 
woestelingen het trotse gebouw in brand te steken. 

Hiermede blijkbaar nog niet tevreden gingen ze daarna op de pastorie 
los om ook nog de persoon van Van Knijff te treffen. Deze vlucht met 
zijn gezin opnieuw, de vrouw zoekt heil in de hut van een arme weduwe, 
hij zelf verbergt zich in een droge sloot onder een overhangende boom. 
IIÏ de vroege 'morgen, als het slot reeds tot een rokende puinhoop is 
geworden, wordt in alle stilte de vlucht naar Leeuwarden voortgezet, 
om daar veiligheid te zoeken. 

De State werd niet herbouwd en van Knijff keerde dus niet naar 
Wier terug, doch werd later grietman van Ferwerderadeel. De nazaten 
zijn tot armoede vervallen. 
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Hoe Lauta-State er in haar glorie uitzag, daarvan geeft het bijgaande 
plaatje ons enige voorstelling. 

Lange jaren heeft de familie van Knijff er gewoond, dus ook de voor
ouders van de zo even genoemde. Verschillende leden zijn kerkvoogden 
van Wier geweest, „doch de administratie van de Heren liet volgens 

Lauta~State te Wier. 

een oud archief der kerkelijke administratie veel te wensen over". Het 
was dus niet, wat je noemt. 

In verband met dat Kerkvoogdijschap staat misschien ook nog dit, 
dat er leden van de familie zijn bijgezet in de grafkelder der kerk van 
Wier. Deze kelder wordt gevonden onder het enigszins verhoogde 
„koerein" (kooreind, de plaats waar in de Roomse tijd het altaar stond). 
Nu wordt dat deel nog gebruikt bij het Avondmaal, en als er eens wat 
veel toeloop in de kerk is, komt ook het hek, dat er heen leidt, open. 

De grafkelder is al lang gesloten; alleen wanneer het hout, dat de 
ingang afdekte, vergaan was en vernieuwd moest worden, kwam hij 
tijdelijk nog eens open. En het is bij zo'n gelegenheid geweest, ver
scheidene tientallen jaren geleden, dat ook wij eens zijn afgedaald in 
deze sombere ruimte, die meer het aanzien van een spelonk dan van 
een mausoleum had. Daar lagen de geraamten der afgestorvenen tussen 
de delen der uiteengevallen kisten. Op een dezer kisten werd een loden 
plaat gevonden, keurig bewerkt, terwijl deze versiering door een kroon 
werd gedekt. Op het vlak gelaten, ellipsvormige middenstuk stond de 
volgende inscriptie: 
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Wel Gebooren Heei 
De Heer Godschalk Van 
Knijff in Leven Raad Or~ 

= dinaris in Den Hove Provinciael 
Van Fryslandt natiis 28 

Octobris 1666 et obijt 
1 Decembris 1712. 

Deze plaat is aan het Fries Museum te Leeuwarden afgestaan en 
bevindt zich daar nog onder no, 1026 C. 

Als we nu eens een vergelijking gaan maken tussen wat we langs 
de Hornestreek aantroffen en wat we hier te zien kregen, dan merken 
we dadelijk reeds de eerste schrille tegenstelling. 

Daar, aan de Hornestreek, mogen de imponerende stinsen en sloten 
ook al verdwenen zijn, ten offer gevallen aan tijd en strijd, maar in de 
bestaande boerenhofsteden is toch iets van die vroegere grootheid 
en van de oude adel overgebleven. Niet alleen in de huizen, doch ook 
het opgaand geboomte, dat vele gebouwen omringt (het moge dan ook 
veelal maar voor een deel behouden zijn gebleven) spreekt nog tot 
ons van de vroegere luister, en de State-namen, die men in ere hield, 
houden nog altijd de herinnering aan de oude geslachten levendig. 
Meestal is die naam overgegaan van stins of burcht op slot, van slot op 
buitengoed en van buitengoed op boerderij. 

Hoe geheel anders is dit bij Lauta. Hier vinden we eigenlijk weinig 
meer dan niets wat aan dat oude herinnert. Het oude gebouwtje •— het 
tot woning ingerichte vroegere washuis van het slot .— kan dat kwalijk 
doen, terwijl de wijde grachten grotendeels verdwenen of verdwijnende 
zijn. De singel welke er heen leidt zal echter, wat er ook moge ge~ 
beuren, de weg blijven wijzen naar de plaats waar de State eenmaal 
stond. 

En de naam. De boerderij, welke er — buiten de grachten •— naast 
staat en die eenmaal, niet onmogelijk, de „slotpleats" geweest kan zijn, 
heeft de naam niet overgenomen en in de wandeling heet het + 5 ha 
groot grondgebied, dat binnen de grachten ligt ,,It bosk" ('Het Bos) 
wat er op wijst, dat ook dit slot eenmaal door geboomte was omgeven. 
Ook «van dit „bos" is niets meer over, dan heel enkele troostloze bomen 
bij het zoevengenoemde oude huis. 

Het is zelfs zover gekomen, dat verschillende der tegenwoordige 
dorpelingen niet eens meer weten, waar Lauta State gestaan heeft. 
Vraagt men ze, waar ,,It bosk" is, dan zal ieder daarop antwoord 
geven, maar van Lauta weten slechts enkelen. 

Gelukkig dat de oprichters van een Waterschap, dat vele van de 
vroegere eigendommen der State in zich heeft opgenomen, daaraan de 
naam „Lauta" hebben gegeven, welke naam anders al mooi op weg 
was, om nog alleen bij oudheidkundigen bekend te zijn. 

Wij willen nu verder de „grietenij" ingaan en geven al vast door 
nevenstaand prentje, dat een gedeelte van een oude boerderij voorstelt, 
aan, waar de reis naar toe gaat. 
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Dêr 't net is, fcrliest de keizer syn rjocht! en in kunstener 
syn kunst? 

Toen we de ijle vlakte verlieten, waar eens de machtige Lauta-State 
had gestaan, zijn we op onze schreden teruggekeerd, eerst langs „de-
Singel", toen door ,,it tsjuster Singeltsje" (de duistere Singel) om 
daarna even van ons voorgenomen pad af te dwalen, de „Wite W e i " 
(Witte weg) op. 

Aan het eindpunt van deze vroegere modderreed, thans een verharde 
Waterschapsweg, zien we een hoogte, die bij nadere beschouwing blijkt 
omgeven te zijn door brede grachten, welke nog altijd de allure's aan
nemen van eenmaal een adellijke bezitting te hebben omspoeld. Die 
hoogte heet in de dagelijkse wandeling „Het Hooghiem" en zij heeft 
die naam reeds eeuwen gedragen; van een vroegere naam weet geen 
mens iets af. 

Als we daar zo 'r is op een keer staan aan de zuidzijde van die heuvel, 
dan rijzen er met de gedachten, die bij ons opkomen, even zovele 
visioenen voor onze geest omhoog, welke verband houden met wat 
hier eenmaal geweest kan zijn. En dan vragen we ons gezelschap, een 
kunstenaar van penseel en palet, niet om de visioenen uit te beelden, 
maar om nu ook eens op het papier te demonstreren deze lege ruimte, 
waar eenmaal iets groots moet hebben gestaan, teneinde zodoende dui
delijk te doen uitkomen, het droevig einde van de reeks: stins-burcht-
slot-buitenplaats-boerenhof stede-arbeiderswoning-onbewoonbaar ver
klaard krot niets! 

378 



De kunstenaar ziet ons dan meewarig aan, alsof hij zoiets als „ontoe
rekenbaar" bij ons veronderstelt, en zegt: „wat zal ik hier van maken, 
er is immers, niets, niets, niets!" 

En als we hem dan wijzen op ter zijde enkele boompjes hier en 
daar, geteisterd en gekromd door de noordwesterstormen, en heel op 
de achtergrond de toren van het Kleine dorp, dan blijft zijn antwoord 
hetzelfde: hier is niets. -— 

W a t is het verschil tussen een gewoon sterveling en een kunstenaar 
toch verbazend groot. Wij dachten zo in onze onnozelheid dat zo'n 
,,niets" heel goed was uit te beelden. Daar heb je een gat, een gat in een 
kous b.v. Da's toch in het wezen der zaak ook niets, en wat wordt dat 
iu de tegenwoordige tijd met zijn twee-dubbeltjes-kousen —•> netjes willen 
we niet zeggen •=- maar dan toch vaak duidelijk gedemonstreerd. 

Dér 't net is, forliest de keizer syn rjocht en in kunstener syn kunst! 
Maar in weerwil van dit negatieve, hopen we aangaande datzelfde 
Hooghiem nog iets positiefs te vertellen. Dat hier eenmaal een oude 
sterkte is geweest, staat voor ons onomstotelijk vast, niet" alleen wegens 
de brede grachten, maar ook nog om wat anders. •— Ook'hier is •— mis
schien wel met eeuwen van schijnbare rust tussenbeide ^~ de „trans
mutatie" ongetwijfeld steeds verder doorgegaan. Bekend is nog, dat ook 
hier eenmaal een boerderij heeft gestaan en dat de laatste bewoner daar
van, volgens de overlevering een zekere Doeke Lemke moet zijn geweest. 
De schuur is later verdwenen en de „foarein" en „de hals" zijn tot 
arbeiderswoningen gedegradeerd geworden, wat bij de oudsten van het 
tegenwoordige geslacht nog heel goed bekend is. Maar ook die hebben 
het loodje moeten leggen: deels zijn ze ingestort, deels onder de moker 
gevallen. W a t er van de kelders is geworden, die evenzeer een verde
digend karakter droegen als alle andere van de vroegere „sterkten ' 
uit de omtrek, weten we helaas niet; misschien rusten er nog resten 
onder de tegenwoordige bouwvoor. Het laatste zichtbare overblijfsel is 
ook hier geweest een put, het evenbeeld van die, welke nog op 
Liauckama-State aanwezig is. Maar ook daarvan is thans niets meer te 
vinden. 

Nergens hebben we op onze speurtochten nog zo'n droevig einde 
gezien. Hier is niets, letterlijk niets overgebleven en schijnt zelfs de 
oude naam ondergegaan te zijn in de woestheid der tijden. 

W i e deze plek betreedt en alles overdenkt, die zal het, met een 
variant op Helmers, gaan als ons: 

Hij mijmert bij dit oord met waggelende treên, 
Denkt aan het oud Carthaag' en gaat in weemoed heen. 

Wij keren vervolgens op onze schreden terug, want de weg loopt 
hier dood, passeren „het kleine dorp" waarvan we al zoveel vertelden 
en zetten koers naar Berlikum. Hier zien we nog als enig overblijfsel 
van het oude Hemmema slot, de Hemmemapoort, in de wandeling be
kend onder de naam „de Poarte". Maar ook deze poort is geen poort 
meer en heeft al heel wat gedaanteverwisselingen ondergaan. Hier
over hopen we later nog wel iets meer te vertellen, waarbij wij dan 
meteen duidelijk willen maken, waarom de een spreekt van Hemmema
poort en de ander van d' Aumaîe poort. 
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Als we dan de oude zeedijk naar Beetgum volgen, komen wij lang
zamerhand aan bij de „Lieuwepiip", al vroeger door ons genoemd, en 
gaan de „Lieuwesingel" op. Al spoedig komen we, links van de weg 
en op enige afstand hiervan, weer voorbij een door grachten omgeven 
gebied, waarop ook eenmaal een sterkte stond, die heel vroeger eveneens 
aan het geslacht Hemmema behoorde, en dientengevolge ook Hemme-
ma-State werd genoemd. En nu komen we weer voor een eigenaardig 
geval te staan, want op de latere kaarten vinden we niet Hemmema — 
maar Donia-State vermeld. Dit is het gevolg hiervan, dat de State in 
latere tijd overgegaan is aan een lid van het geslacht Donia. En nu is 
het eigenaardige van het geval, dat de State-naam veranderde met die 
van de eigenaar en zich naar deze richtte. Aan de Hornestreek zagen 
we daaromtrent heel andere gevallen; op de ene plaats nam de bewoner 
de geslachtsnaam aan van de State (Douma b.v.) terwijl weer anderen 
bij verhuizing hun geslachtsnaam wijzigden naar de naam der State, 
v/elke zij gingen bewonen. Er was dus nogal wat wisselwerking tussen 
geslachts- en statenamen. 

Vervolgen we onze reis over de Leeuwensingel, dan komen we verder 
langs de „Sandwech" (zie het oude kaartje van Menaldumadeel op 
blz. 380 en 381) op de weg van Beetgumermolen naar Menaldum. 
Vóór we deze laatste bereikten, passeren we links van onze weg een 
oude boerderij, waarvan we de vorige maal een gedeelte te zien gaven 
en die we nu in haar hele heerlijkheid vertonen. Deze boerderij komt 
•wel niet bij Schotanus voor, maar op de latere, meer uitgebreide kaarten 
staat zij aangegeven als: „'t Vierhuis". W a t deze naam betekenen mag? 
In zijn Nederlands gewaad is hij voor verschillende uitleggingen vat
baar. Beter wordt het, wanneer we hem in zijn eenvoudig Fries pakje 
zien. De oudste personen uit de omtrek spreken thans nog van „Fjou-
werhûs". Deze naam is al iets aan het verslijten, maar hij bestaat nog 
en slaat op de hier eens bestaande buurt van vier huizen, die dezelfde 
oudjes nog precies weten aan te wijzen, „Fjouwerhûs" is dus de buurt-
naam van „Fjouwer-huzen" welke hier stonden. Deze dubbele benaming 
komt nog heden veelvuldig in Friesland voor. W i e hier meer van wil 
weten raadplege de „Lyst fan Fryske Gehuchten en Utbuorrens" fan 
J. J. Hornstra Gs. 

Analoog daarmede spreekt men b.v. ook van: „fjouwer goune" en 
„fjouwer gounen". Bij de landmaten is het nog interessanter; zo is 
„in fjouwere" „fjouwer pounsmiette" groot, en slat men die kruislings 
door dan ligt hij aan „fjouwer pounsmieten". 

De Nederlandse vertaling van „Fjouwerhûs" is „Vierhuis" zonder 
meer; en de toegevoegde „'t" blijve voor rekening van hen, die een 
betere verklaring menen te weten. 

Het prentje geeft ons een beeld van de boerderij, gezien vanaf de 
weg naar Menaldum. Van deze kant maakt het oude gebouw door zijn 
omgeving, bouwtrant en verheven ligging niet alleen een bekoorlijke 
indruk, maar het wekt ook nog gedachten aan iets groots, iets voor
naams op. 

Nu hebben we wel eens gehoord, dat men grote mannen op een 
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afstand moet zien, en zo gaat het, thans tenminste, ook wel enigermate 
met Vierhuis. 

Zo is b.v, de imponerende, artistieke voordeur, waarboven een even 
artistieke „kajuit" troont, niet een deur in de'geijkte zin van het woord, 
doch slechts ,,in bhne doar", een schijndeur dus. De muur loopt er 
achter langs dóór, en na de muur volgen, boven elkaar, bedsteden en 
kelder. En evenals bij zovele oude, heel gewone boerderijen, loopt 
achter het ganse gebouw langs, een gang. Zodoende komen we bijna 
geheel in de lijn van dat model, 't welk wij tot heden steeds de „ge
strekte vorm" hebben genoemd. Nu menen wij, vooral in de laatste tijd, 
nogal eens opgemerkt te hebben, dat hier de vakkundigen liever de 
naam: „kop-hals-romp-type" willen toepassen. Hoe gaarne wij dit voor
beeld ook zouden willen volgen, hebben we daartegen toch ernstige 
bezwaren, en wel hierom. W e hebben er reeds meermalen op gewezen, 
dat we in deze streken ook nogal eens een ander model aantreffen, dat 
we steeds als de „rechthoekige vorm" aanduidden. Bij deze bouwtrant 
hangen „kop" en „hals" zo'n beetje bij de „romp". En nu vrezen we 
zeer, dat er dan wel eens olijkerts konden komen, die dit model het 
„Jan-Nekje-type" gingen noemen. Dat willen we nu liever niet en we 
verwachten, dat „ingewijden" zulks alleszins zullen billijken. Nieuws
gierige met-ter-zake-kundigen moeten zelf maar eens trachten uit te 
vinden wie „Jan-Nekje" was, en wat men vroeger verstond onder 
„it hûs fan Jan Nekje". 

IV. 

Der is in tiid west, alteast dat praetsje ha wy yn ús bernejierren gau 
ris heard, dat nimmen wist, hwat wy eigentlik wol mei in milt diene, 
sels de dokters net. Dat wy in milt hiene, wist elk wol, en wy as jonges 
tige by tige; foaral as wy middeis nei iten, binammen as wy sûpenbrij 
hawn hiene, op 't hynsder nei de smid of it lân út moasten; dan koe 
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dat ding jin ûngemakkelik stekke. Ek by hurdrinders út dy tüd koe dat 
lest him foardwaen, en dêrom waerden —• altyd wer nei 't sizzen fan 
de minsken —• dy lju fan 'e milt snijd. 

Ek op dat punt is de wrâld in hiel ein foroare; men heart nou net 
mear fan milt-stekke en fan-de~milt~sni]e. Mar yn de tüd doe 't dat 
noch wakker hiem wie, moast in studint eksamen dwaen. En doe frege 
de prefester him: „hwat dogge wy eigentlik mei de milt?" Op dy fraech 
hie de studint net rekkene. Hy klaude hwat yn syn hier om en stam-
mere doe: „nou, prefester, dat ha 'k skoan witten, mar ik moat earlik 
bikenne, al hoe raer it ek is, it is my forgetten..." 

„Hwat prate jo fan „raer"," sei de prefester, „hâldde it dêr mar mei 
op, mar it is yn ien wurd troch-alles-hinne; hwant gjin ien hat it noch 
ea witten, jo wisten it, en nou is 't jo forgetten." En doe liet de pre
fester noch in djippe sucht. 

Dizze anekdote kaem ús yn 't sin, doe 't wy it iene bygeande prmtsje, 
dat de eftermuorre fan „Fjouwerhûs" foarstelt, sjen lieten oan in goe-
freon, dêr 't wy yn mear as ien opsicht heech by op sjogge, en dy 't 
op ús fraech of hy ek in „echte" Fryske namme wist foar dat „ding" 
dêr 't de hinnen by op tripkje om op 'e matte to kommen, ús antwurdde: 
„nou, sa'n namme is d'r oars al, en ik ha him ek wol witten, mar ik 
doar it jo op dit stuit net sizze... it is my forgetten". 

Noch al gau ris ha wy oan oaren deselde fraech dien, mar it antwurd 
wie ek altyd itselde: sa'n namme is der wol en wy ha him ek wol witten, 
mar it is ús forgetten. 

En altyd op 'e nij tochten wy wer oan dy studint en oan dy milt! 
Nou bmne der noch wol oare nammen foar dat „ding", lyk as „op

loop" en „hinneljedder"; mar der sit neat yn fan dat „echte" dat elk 
goe-Fries wol fielt, al kin er it net altyd ûnder wurden bringe, en dat, 
yn dizzen, harren allegearre... forgetten skynt to wezen. 

Nou moatte wy ús mar redde mei de namme „oploop"; dy liket noch 
earne op en elk kin him bigripe; it eintsje loop, dêr 't de hinnen by op 
moatte om fan 'e gewoane loop op 'e matte to kommen. Hinneljedder, 
dêr kinne wy ús min mei forienigje, hwant dêrûnder wurdt gewoanlik 
forstien de lytse Ijedder, dy 't men brûkt by it aeifandeljen fan 'e matte. 
Dan soe hinnetrep noch better wêze, mar dat wurd is wer net gongber. 

Nou, it bern hat dan dochs in namme, en wy mienden dat echt-
âlderwetske „ding" — dy oploop -— ek ris op in printsje hawwe to 
moatten. Yn ien opsicht wykt dizze fan 'e algemiene regel ôf. Ge
woanlik rounen se ôf nei de kant fan 'e sydmuorre en net nei dy fan 
'e büthúsdoar. Om 'e hoeke fan 'e skuorre hiene je dan by de bûthús-
muorre lans, de eigentlike „loop". — Dat wie praktysker, hwant dan 
koene de hinnen mar hin-en-wer reisgje fan de loop nei de matte en 
flak oarsom, sa 't se woene. Sa 't it hjir is moat de loop op in oar plak. 
W y sjogge him dan ek op it twadde printsje in hiel ein fan 'e matte ôf. 

De skúf yn 't „húske" (mei „húske" wurdt hjir bidoeld it boppeste 
ein fan 'e oploop) wie der om it wyld guod fan de matte to kearen, en 
dêrom kaem dy, as de hinnen jouns út 'e wei wiene, ticht. 

En dan ek „echt" is it lytse finsterke fan dat oare „húske", dêr 't se 
letter de mear deftige namme fan „beste keamer" oan jown hawwe. 

384 



• 1 > 

Sels ta dit diel fan de buorkenj hie de âlde dichtkunst tagong. Earne 
koe men, tominsten nei 't it forhaeltsje gong, dizze wurden fine: 

Wie hier komt om zijn gemak te zoeken, 
't Zij met rokken of met broeken, 
Wordt verzocht om met fatsoen 
Deur en deksel dicht te doen. 

Tige âlderwetsk is ek noch de moaije bûthúsdoar mei syn boppe- en 
sydljochten, syn twa heiten: boppe- en ûnderdoar, en syn ring (oan de 
bûtenkant) en syn klink mei de noas (oan de binnenkant) om him 
iepen en ticht to dwaen. 

Moai en âld binne ek dy smeide ankers yn 'e muorre mei it jiertal 
dèrop: 1771; in kostlik staeltsje fan smidswurk út dy tiid. 

De jarrekolk mei syn barte, dy 't opflapt wurde kin, is fan folie 
letter tiid. It is in byld fan hoe 't dy earste „jonges" d'r út seagen. 
It gong to'n earsten op in „koopje", en dêr wie 't dan ek nei. Eigentlik 
wie 't in ding fan niks; mar inkelde kubike jellens great, sadat men 
sahwat de hiele winter troch — waer of gjin waer — jarje moast, en 
hwat der dan wei waerd, dêr hoeve wy nou gjin boekje mear fan iepen 
to dwaen, dat wit elk wol. Mar „alle bigjin is swier" en „in goed bigjin 
is in daelder wurdich" sizze ús âlde sprekwurden. En al wie dit bigjin 
nou faeks net ien fan in daelder, en hâldde it miskien mei fjirdelstûr op, 
it bigjin wie d'r dan dochs. 

Ut hiel hwat âlder tiid — it sil wol by 't skuorrebouwen makke 
wêze .—• dagtekent wer dat gat krekt boppe de barte fan 'e kolk. Men 
kin it sjen oan it bôgje stien, dat 'er oerhinne mitsele is. 't Is letter 
ticht makke, mar oarspronkelik wie 't! in gat. 
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Om to bigripen, hwat dat to bitekenjen hie, moatte wy wer tobek 
nei de tiid fan de nachtbidders, dêr 't wy it al earder oer hawn ha. 
As dat fremd folk — faeks net mei de beste bidoelingen — om hûs 
en hear kaem to strunen, dan waerd de houn (de greate hiemhoun) 
ta 'n dat gat útlitten, om it gesach heech — en de „hearen" hwat op 
in distansje to halden. Sa alteast fortelt de oerlevering hjirfan. Miskien 
dat se yn oare dielen fan de provinsje it wol oansjogge foar it sa-
neamde „kattegat", hwertroch de poeke'si frij út- en yngean koene. 

Op ús twadde printsje sjogge wij wer hwat oar „nijs" of leaver hwat 
oar „âlds". W y bidoele der1 net mei de „hinneloop", hwant dy is nou 
noch wol bikend, al wie de âlde bou oars as de tsjinwurdige. Foar" 
hinne hie min gjin pikegaes, dêr 't dizze loop fan makke is, mar brûkte 
men latten, sadat it omskot sa'n soarte fan houten stek wie. En nou 
't wy it dochs oer de hinneloop ha, moatte wy it ek noch efkes ha oer 
in ûnderdiel dêrfan, to sizzen: de sitstôk, dy 't yn 't lang midden yn 'e 
loop stiet op in pear pealtsjes; op 'e matte hat men gewoanlik ek sa'n 
ding. Dat is foar de hinnen ornearre om der op to sitten; dy yn 'e loop 
wurdt deis brûkt, dy op 'e matte is foar nachts. — 

En nou komt it wer op 'e namme oan; mar litte wy d'r dalik by sizze: 
it wiist nou better as mei de studint en de milt. Yn it iene diel fan de 
provinsje sizze se fan „rik" of ,,rek", op in oar plak ,,beam". Mear nei 
it westen hearden wy de namme „sitstôk". (Dizze heart wol in bytsje 
by „oploop" thús!) Mar nou komt it moaije („het interessante" soe in 
stêdman faek sizze). De Bilkerts en de Aldlanders, dy 't tsjin it Bildt 
oan wenje, brûke hiel oare wurden. It is as dy mear relaesje mei de 
Ingelsken halden ha, as de oare Friezen. Sa stavert as wy goed by de 
tiid binne, de Ingelskman „roost", de Bilkert „roest" en de Aldlander 
„roast". „Alle goede dingen bistean yn trijen", en dêr wolle wy it hjirby 
ek mar litte. •— 
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Mar nou ha wy it noch net hawn oer it .joare âlds" fan it twadde 
printsje, en dêr bidoele wy mei de opmitsele wâl en hwat derby heart. 
Beide wallen binne nammentlik mei stiennen opset en dan is d'r, yn 
oansluting dêrmei, ek noch in fluorring, skean delrinnend nei de grêft. 
Dy fluorring rint noch al in eintsje yn 't wetter del. Ek dat hat fansels 
wer syn bitsjutting. En der binne foar it gehiel ek twa goede Fryske 
wurden: it iene is „hynstewâd" en it oare „dranksteed". 

Nou binne dy dingen allegearre sa deftich net as dizze; mar hiel 
komselden waerden de kanten opmitsele, soms sels wie der gjin iens 
in fluorring yn. Mar dêr foroaren de nammen net mei. Al binne de beide 
niisneamde wurden nou nammen foar itselde ding, dochs is d'r noch 
in bitrekkelik ûnderskied. Tominsten nei ús opfetting, dy 't wy hjir 
neijer útien sette sille, en dy 't wy graech foar better jowe. 

Doe 't er noch gjin forhurde diken wiene en de hynsders hjerstmis 
fan 't lân ôf thús kamen, dan sieten dy bisten soms r,aer ûnder de 
modder, foaral de lange fiterlokken en de lange sturten (as dizze to 
minsten net opboun wiene). 

Om se hwat skappelik op 'e stal to krijen, moasten se earst reinige 
wurde. Dêrom wie yn in party bou-doarpen dêrfoar in gelegenheit 
makke, dy 't troch elkenien brûkt wurde mocht en algemien „hynste
wâd" of koartwei ,,wâd" neamd waerd. Sa'n plak is d'r noch yn 
Berltsum, dat oan hjoed de dei ta de namme fan „it wâd" halden hat. 
En de âldste îju út it doarp witte by oerlevering noch, dat it as sa-
danich tsjinst die. Dat wie dus foar 't hiele doarp. 

By in hiele bulte boerepleatsen koe men lykwols ek sa'n gelegenheit 
fine en dan gewoanlik ticht by hûs en faek yn 'e hynstekamp. De 
earste loop fan 'e hynsders, as se foar de ploech wei kamen en thús 
los litten waerden, wie meastal nei dat plak, net om har sels to reinigjen, 
mar om to drinken, om 't se toarstich fan 't wurk wiene. En nou wol 
it ús wakker oan, dat op dy menear itselde ding, dat yn it doarp „wâd" 
hiet, by de buorkerij „dranksteed" neamd waerd. 

Stiltsjeswei, nou 't de bihoefte net mear bistiet, forfalle dy dingen, 
mar der is in tiid west, dat men op it Bildt foar de stok op by elke 
boerepleats sa'n dranksteed fine koe; of leaver sein, om it net mei de 
Biîtske-taelgelearden to kwea to krijen: „dranksté"! 

V . 

Yn de léste tiden hawwe wy al forskate buorkerijen „ûnder it mês" 
of miskien leaver sein „ûnder de pinne" hawn, mar, oan 't nou ta, altyd 
de gebouwen fan de bûtenkant bisjoen. Dêrom wurdt it siker ek al ris 
tiid, dat wy ris binnendoar sjogge. 

Nou is de skuorre troch de léste tiden hinne al net folie foroare — 
wol to forstean, as wy de âldere skuorren nimme, mar mei de bûthuzen 
is dat wol hwat oars gesteld. Dy binne mear oan de foroarjende yn-
sichten oerlevere wurden, ja, wy miene, dat hjir sels de moade in 
wurdtsje mei hte to fortellen. — Moasten wy it, mei 't each op 'e âlde 
boerehuzen, faek folie fierder fan hûs siikje, as ús eigen ûnthâld strekte, 
en koene wy ús „nijs" soms allinne mar opdwaen út âlde oerleveringen 
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en toboekstellingen, dy 't net altyd allike bitrouber blykten to wezen, 
mei de bûthuzen wolle wy mear op bikend terrein bliuwe. Sûnt ûs 
bernejierren is der al safolle ôfspile, dat dit allinne grif wol de muoite 
fan it fortellen wurdich wêze kin. 

Nou wolle wy hjirby ien wichtich ding foaropstelle en dat is dit: 
Dimmen moat miene, dat de foroaringen, dy 't yn 'e rin fan 'e jierren 
yn 'e Fryske bûthuzen plak hawn hawwe, oeral deselde west binne, 
of omtrint yn 'e selde tiid har bislach krige ha. Net allinne dat de ûnge-
likense grounaerden deryn himelsbreed út-inoar rinne, ek alderhande 
oare omstannichheden ha har ynfloed derop útoefene. W y sille dat hiele 
brede fjild net oereidzje, mar wolle ús hâlde oan ús eigen hoeke: it 
noardwesten fan 'e provinsje. En dêr wolle wy ús fierder allinne bipale 
by de bûthuzen fan 'e boupleatsen, hwerûnder wy forsteane dy bidriu-
wen, dêr 't bou de haedsaek is, mar dochs de greide safolle bitekenis 
hat, dat it bûthús yn 'e langte fan' de skuorre is, by de side lans, en alle 
kouwefé op ien rigel. Dêr falie fier en fier wei de measten ûnder. Gjin 
hiele of heale dûbelde rigel dus, gjin lyts bûthús en ek net it bûthús op 
'e ein fan -'e skuorre. 

Nou binne de âlde foarbylden fan sokke stallen der net sa tsjok 
mear en it trof alhiel, dat „Fjouwerhûs" ús sa'n ien noch sjèn litte koe, 
Us skilder hat der twa printsjes fan makke, beide fan it ûnderein"; it 
iene lit mear de kouwestâllen sjen, it oare jowt it plak foar de hynsders 
oan. 

De net-ynwijde moat witte, dat „ûnder yn 't bûthús", dus ,,it ûn
derein" sizze wol: it ein nei de bûtenbûthúsdoar, ( W y brûke hjir dit 
„mûlfol", net om 't wy it sa'n moai Wurd fine, mar om dúdlik to 
wezen; hwant alhoefolle oanbifeling koartens ek fortsjinnet, wy fiele 
neat foar wurden as : bûtdoar, bûdoar, boesdoar, boasder en hwat 
de kok op dat punt fierder skaft, wurden, dy 't nest koartens hast allike 
folie ündúdlikens herbergje). 

W y wolle earst de hynstestâllen ris bisjen. Dy ha, jammer genôch, 
yn 'e rin fan 'e jierren meast net folie foroaring ûndergien. W y sizze 
,.jammer genôch" hwant se wiene altyd to nau en dat binne se ge-
woanlik noch. Men kin dat sa hast op 't each ôf wol sjên; safolle 
„hynsteposten" as der stean (dat binne de opsteande peallen by de 
groppe) safolle stallen binne d'r ek. Fan dizze posten nei de krêbbe wie 
de skieding fierder oanjown troch saneamde latierbomen, — peallen, 
of as it brede planken wiene: latierskudden. Dizze dingen binammen 
de bisten de lytse romte noch mear, sadat fan fatsoenlik lizzen gjin 
sprake wêze koe. Nou dogge âlde hynsders dat net folie, mar jonge 
meije d'r hwat graech oer. En doe 't it boarnen noch mei amers barde, 
dan wie 't in hiel gebûkel om mei in gong wetter der by lans to wrotten. 

As der al in foroaring de goede kant út gien is, dan is dat dy mei 
de drinkerij; de hynsders kinne har der hast rounom nou sels mei 
redde, krekt as de kij. 

In oare foroaring, dy 't in forbetering west hat, is, dat de kettingen, 
dy 't foarhinne meast efter de hynsders lans wiene, plak makke ha foar 
touwen. Dat hat dit foar: as de jonge hynsders maeityds de hjouwer-
kerlen bigounen to stekken, sloech der wol ris ien mei ien of beide efter-
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poaten oer sa'n ketting hmne, en dan wie t m hiele poepetoer om him 
wer goed en wol op syn fjouwer ûnderdanen to krnen By tou koe men 
ït mês der yn sette 

Mei de latierbomen ensf is ït wakker ûngelyk gien Dat hong noch 
al hwat ôf fan ït timperammt fan de boer en fan de hynsders beide De 
ïene boer stiet nou lenkear ït hier earder oerem as de oare, en de 
hynste-aerden rmne ek like fier út-moar Of dat nou famyljekwalen 
bmne, htte wy hjir buten biskôgmg; wy hâlde ús allmne oan 'e feiten 

En nou hiene hynsders mei raspige poaten of mei jukte yn 'e sturten 
ït wakker foar de gewoante om tsjm dy pealen oan to butsen of mei 't 
efterem tsun de posten oan sitte to dúnjen Yn beide gefallen knge de 
buorman ït dan ek mei de peallen to krrjen. Dy noaske dat fansels net 
en dan wie 't Klap op' Dan waerd der tsjm dy skudden of peallen oan 
huft dat ït hiele bûthus wol yn touwen like to hmgjen Deis gong dat; 
dan kaem 'er al gau ïen fan wegen om der m em oan to meitsjen Mar 
hynsders shepe net lang en dêrom hiene se nachts ek wol gau ris dy 
.tiidkoartmg En dan gong ït der soms sa heil om seil om wei, dat 

der wol ris m boer haestich fan 't bêd staud is, om mei krygsmans-
wurden, dy 't m echte „fakman" him bmide soe en de earste de beste 
biezem of foarke yn 'e fust, de oproermakkers ta rede to brmgen, Sokke 
„aerdichheden" ha by forskate boeren oprommmg yn dy peallen en 
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skudden halden, Alhiel koene se net best mist wurde, mar dochs binne 
der noch al gau ris twa ienlmg-stâllen ta ien dubbele stal foroare. 

Mannich boer huidige yn dizze de lear: „dy 't net aars wol, dy 't net 
oars sil". Hwant hwer wiene dy dingen eigenthk foar. Yn 'eearste pleats 
om 'e stallen to skieden, mar teffens om m oar gjm loech ôf to sjên. 
Mar as dat sokke risseltaten hie, as mis neamd binne, dan sei de boer 
op 't lést, as syn bloed sûpe waerd: hawar, as jimme ït der foar oer 
ha om inoar de poaten kapot to slaen, dan ik ek. En it ûnforwachte 
gefolch wie, dat... it slaen en buotsen ophâldde. 

Sa kin in boer yn it büthús moai polletyk leare. 
Polletyk? }a! 
As de Twadde Keamerleden, dy 't yndertiid sa tsjin de Simmertiid 

krewearren soks ris goed yn har ear knoopt hiene, dan soene se der 
nea tsjin opkomd ha, mar hiene sein: „Hark ris, Hearen, as ien ûre klok-
forsetten sa skoan is, dan twa uren noch helte mear, en dêrom stelle 
wy foar om de klok trije uren foarút to setten, hwant dat is noch 
folie better". Hwa wit hwat se dan birikt hiene. 

Mar. . . fan 't bûthús nei de Twadde Keamer is wol hwat in al to 
greate foroaring; wy keare mar wer nei de kouwesturten werom. 

As wy fan 'e útdoar ôf bigjinne to rekkenjen, dan sjogge wy op ús 
lene printsje lofts earst de terkshúsgong en dan de gewoane hynste-
stallen. De boppeste dêrfan liket wol mear mânsk to wezen as de oaren. 
Dat sit sa: dy boppeste stal is eigentlik in dûbelden. De léste tiid waerd 
der brûkt as „platte stal" foar in pear koubisten, en mooglik is der, yn 
de tiid, doe 't Fjouwerhûs noch in folsleine buorkerij wie (hwant ek 
dizze pleats is, as safolle oare yn ús hoeke, út-inoar stoud) wol brükt 
wurden as merjehok. Sa'n merjehok hiene je yn in bulte bouboers-
bûthuzen, mar dan meastal ûnder, op 't ein fan de kouwerigel. W y 
hawwe tiden kennen, dat hynsder-oansetten mear to bitsjutten hie, as 
yn dizze tiid fan benzine en elektrisiteit. 

Nest dy platte stal, is in doar. Dat is de doar fan it striefek, dêr 't 
it strie, dat deis foar it fê ornearre wie, út it terskhús wei yn tolânne 
kaem. 
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Noch mear nei boppen sjogge wy in pear bedsdoarren, hwer efter 
eartiids de feinten krûpten, as harren wurk ôfroun en it jounmiel efter 
de knopen wie. As de boer syn soannen as feint to plak stiene, dan 
kamen dy dêr' like goed to lânne. Dat wie in kostlik sliepsté, alteas nei 
de bigripen fan in hopen minsken út dy tiid, doe 't tarring en sok soarte 
fan sykten noch gjin Robert Koch en syn maten as bistriders foun 
hiene. It wie der op sa'n bedsteed „waerm en skoan" krekt dus in plak 
om sike minsken soun to meitsjen. Om 'e selde reden hiene je dan ek 
boppe de keallestâllen de hinnematte. Dêr wie 't ek „waerm en skoan" 
foaral winterdei as it frear dat it ongele. In moaije gelegenheit dus om 
winterdei altyd aeijen to hawwen, soe men sa sizze. Mar as de hinnen 
om 'e fûle kjeld in wike op 'e matte fêst set waerden, dan leinen se yn 
gjin fjouwer wike wer. En de minsken, dy 't deis meast yn 't bûthús 
forkearden en der nachts sliepten, krigen mei al dy ,,waerm-en-skoa-
nens" gewoanlik kleuren as geesten. 

Sa kamen theory en praktyk mei-inoar yn botsing en al wie dit nou 
gjin theory fan 't boppeste buordtsje, dêrút lit him dochs mei for-
klearje, dat de âlde boeren gewoanlik net sa heech mei de theory rounen, 
to minder, omdat, hwannear dy twa mei-inoar oer heap leinen, de 
theory altyd de slach forlieze moast. 

Theory en praktyk 
Binne hjiryn gelyk, 
Dat de ien' sûnder de oar' 
Faek in bulte bidoar. 

VI. 

Dizze kear wol wy ris by de âlde ka-en sjen. 
Dy wiene d'r yn soarten: guods, dy 't fleane koene; oaren dy 't fleane 

woene, en wer oaren dy 't fleanen. safolle like as fleanen. 
Ta de earste soarte hearre noch altyd de zwarte ka-en of wol tsjerk-

ka-en, bisonder nuttige fûgels wurdt der wol ris sein, al kin in boer 
him dat altyd net bigripe, as se op 't lân de puollen fan de earte ôfrôpje, 
of mei kroadfollen prikken syn skoarstien forstopje, hwat dan „nest-
meitsjen" hite moat. 

Neffens ien fan ús âlde „forstoarne" Fryske tiidskriften wenne d'r 
yn 'e léste helte fan de 18e ieu earne yn ús provinsje in boer dy 't 
Claes Clases hiet, mar syn namme mei in ,,K." skreau, om 't, sa 't er 
sei, Ka-en fleane. Dy hearde dus doe al by dijingen, dy 't fleane woene. 

As letter, yn ús bernejierren frege waerd: ,,Hast wol ris in wite ka 
sjoen?" en it antwurd wie: .,né", dan tekene men mei kryt in ,K". 
Dy hie fansels hielendal gjin bigryp fan fleanen. En ta dit soarte hearre 
ek de „omkearde" Ka-en, dêr 't wy nou oan ta binne. Sa alteast wurde 
troch oars soms noch wol snoade minsken, mar dy 't frjemdelingen yn 
dit Jeruzalem binne; wol ris neamd de kouwestilen mei de kerbielen en 
seelpeallen, lyk as dy hjoed de dei noch to finen binne yn it bûthús 
fan Fjouwerhús. It printsje hjir nest lit ús ien en oar dúdlik sjen. 

Hwerom nou krekt , omkearde" K sein wurdt, is ús tsjuster, hwant 
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as dy dingen fan 't oare ein fan 't bûthús ôf sjoen wurde of sy binne 
oan 'e oare kant, dan steane se „goed". 

Mar it is ús net allinne om dy Ka-en to dwaen, wy jwolle dy hiele 
âlde kouwestallen ris hwat neijer bisjen. W y bigjinne hjirby fan boppe 
ôf, dus by de souder wei. (De tsjinkap, as nea algemien yn ús tiid, 
litte wy buten biskôging). Dy souder wie faek net hielendal ticht, mar 
de planken leinen meast in eintsje fan inoar ôf, en oer de souder 
lei oerdwars in laechje reid. Dat allegearre wie foar de „fintelaesje". 
As sa'n souder ticht wie en der lei net in polle strie of hea op, dan 
koe er winterdei mei dy kouwewazem tige druppe, sadat men op 'e 
bûthúsflier wol slydjeije koe. 

Yn 'e bûtenmuorre hiene je foar ider stal in finster, in lyts langwer-
pich roun gat, sûnder ramt en troch in krúshoutsje yn fjouwer parten 
fordield, sadat elk ôffallen stik glês hast foar rút tsjinje koe. Om it 
fetsoen, dat se hiene waerden se wol kouwe-eagen neamd. 

De flier fan 'e stal bistie efter út in brede, swiere planke, it stalhout; 
dat wie nofliker oan 'e poaten as de lettere klinkerts. 

Nei foaren wie âldtiids de stal foar in great diel, of wol alhiel, ierden 
flier. Lyk as de stalhouten yn 't bilang fan 'e efterste poaten wiene, sa 
kaem dy ierden flier de foarste ta'n goede, om gjin'seare knibbels to 
krijen mei grouwe bulten synwetter. 

Of dat nou allegearre moai stie, dêr fregen de âldtsjes net nei, mar 
't moast yn 'e earste pleats goedkeap wêze en dan praktysk.. En sa 
wiene dy âlde boeren lieper as harren sprekwurdelike dommens fan doe 
forûnderstellen dwaen soe. 

Fierder wiene de stallen, dy 't allegearre plak jaen moasten oan twa 
bisten, fan inoar skaet troch houtwurk. Yn 'e earste pleats troch de 
kouwebynten, hwerfan de stilen (dat binne de rjochtopsteande peallen) 
mei de kerbielen (de houten skean omheech) en de seelpeallen (de balk
jes skean omleech) de „omkearde" Ka-en útmakken. Dan hiene je noch 
de handerskudden, opsteande planken oan twa skearingen, dy 't op 
har bar wer fêst sieten mei ankers oan de bûtenmuorre en mei ynke-
pingen oan 'e stilen. 

Neidat, mei 't each op 'e flier fan 'e stal, ,,moai" en „sterk" de 
striid woun hiene fan „goedkeap" en „noflik", moasten stalhouten en 
ierden flier it fjld romje foar dúrsumes spul: foar op 'e stal in stiennen 
platfluorring, efter klinkert op 'e kant. 

Mar dêrmei wie noch mar in bigjin makke fan de greate "foroaring, 
dy 't de âlde stal linkendewei ûndergean soe. Earst kamen de niis-
neamde seelpeallen (de houten balkjes skean omleech) oan bar. Mar 
nou moatte wy foarôf hwat fortelle hoe 't men oan dy namme „seelpeal" 
kaem en hwer 't er eigentlik foar tsjinne. 

In seel wie yn dit gefal en yn syn âldste foarm in halsbân fan tou. 
Men tinke hjirby teffens ris oan it Nederlânske wurd „trekzeel" en 
oan it Fryske „himsel" of „himpsel", dat yn 't Nederlânsk folút sizze 
wol „hennipzeel". Dit lêstneamde ding heart ek al yn in museum thús. 
Eartiids waerd it, by in lang ein kroadzjen fan in swiere fracht, oer de 
skouders slein, dan hoefden de earms net de hiele lést te dragen. Mar 
litte wy net ôfdwale. 
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Oan it seel, dat de kou om 'e hals hie, siet in tou en dat waerd fêst-
makke oan 'e seelpeal en wol op dizze menear: yn 'e seelpeal siet in 
gat; dêr waerd it tou trochstutsen en mei in strûs of in strûp 'er foar, 
fêstlem, Dy selen mei de seeltouwen diene, of moasten to minsten sa 't 
hiet, tsjmst dwaen foar alderhanne goeije saken. Earstens om de kou 
to biletten tofolle romte mei de kop to hawwen, en sa syn maet to 
fmderfretten, of as dy ek krekt sa bigearlik wie as hy, inoar yn 'e hûd 
to ramen. Nou wie dat it fornaemste net, hwant dat koe men ek mei 
it opkoarten fan de hoarntouwen regelje. 

Fierder moast it de sindelikheit fan it beest bifoardere yn sake syn 
„bihoeften". En yn 'e trêdde pleats koe it in kou helpe om oerein to 
kommen, as it beest seare knibbels hie, oars koe in dier, dat syn knibbels 
mijde, by 't oereingean mar stiltsjeswei nei foaren wrotte, sadat er op 
't lést op in bultsje foar op 'e stal lei en hielendal net oerein komme koe. 

En nou komt as fansels by de net-deskundigen de fraech op: „hoe 
krige men it dochs yn 'e holle, om dy seelpeallen, dy 't sa'n wichtich 
ûnderdiel fan dy hiele ..seelboel" wiene, om dy op to romjen?" 

Yn de earste pleats hinderen se de kij, as dy leinen, mar folie 
lestiger wiene se foar de minsken by it'melken. Dan sieten je ivich mei 
de tuolle tsjin dy dingen oan, krekt hwat om op nauwe stallen ûnge-
lokken to krijen. 

De selen koene lykwols net mist wurde, nei 't men miende en dêrom 
waerd' er útfoun om dy fêst to meitsjen oan de stalen. Dat gong best, 
foaral om 't foar de selen en seeltouwen stiltsjeswei izeren klauwen 
(klau •= seel) mei kettingen yn 't plak kamen, krekt lyk as letter ek de 
hoarntouwen it fjild romje moasten foar hoarnkettingen. Izer koe nam-
mentlik folie better tsjin de wiete bûthúsloft as tou, dat meast noch al 
gau forrotte wie. Yn pleats fan in gat yn 'e seelpeal, kaem der dan in 
izeren heak oan 'e stile, dêr 't in keat fan it seelketting yn heakke waerd. 
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Hoe 't it Frysk Wurdboek ,,seelpeal" neame kin „de rechtop-
staande balk, waaraan de zelen der koeien worden vastgemaakt", lit 
him nou noch al makkelik forklearje, foaral as wy bitinke, dat it 3e 
diel dêr 't dat yn stiet, yn 1911 útjown is. Doe wiene de measte seel-
peallen" al „foetsie". Mar dit forroaret niks hjiroan, dat in stile nea de 
namme fan seelpeal takomt, krekt sa min as dat men mei in brijsleef 
bigjint to iten, dat ea in ytleppel wurdt. 

Letter binne yn bitrekkelik koarte jierren ek de seelkettingen frij 
algemien sa mar opromme. De boeren krigen doe noch gjin „fraech-
punten" fan it Bistjûr fan 'e Fryske Maetskippy fan Lânbou, mar 
sûnder dy en sûnder dat se der mei-inoar oer praetten, rekken dy din
gen sa mar de keet út. En dat lit him ek noch al maklik forklearje, hwant 
al hieten se, lyk as boppe sein is, foar trije dingen goed to wezen, goed 
bisjoen mocht dat sa wol hite. De groppe roait in kou mei in seelketting 
oan neat better as der sûnder: sindelikens is, nei ús ûnderfining, yn in 
bulte gefallen sels erfelik. En sa is it ek wol hwat me seare knibbels, 
in ûngemak, dat tige yn 'e hân (of moatte wy sizze „yn 'e poat?") 
arbeide waerd troch nauwe stallen, sadat de bisten in hopen tiden gjin 
romte hiene om oerein to kommen. En as de bisten by, 't oereingean ek 
noch mei in poat op in hurde keat to lânne kamen, dan jûke dat ek net. 

Mar nest dy tinkbyldige foardielen fan 'e seelkettingen stie noch in 
luik ûngemak, en wol dit: By 't oereingean koe in kou mei in foarste poat 
yn sa'n izeren klau reitsje. Dit ding waerd mei in bugel oer de nekke 
fêstheakke en yn gewoane gefallen gong it losmeitsjen maklik, mar as 
de poat 'er by yn wie, dan siet it spul strak en dan hiene je dat dalik 
net klear spile. Mar it koe slimmer, hwant in kou op trije poaten leit 
gau yn 'e groppe en as dat 'er by kaem, wie dat allinne genôch om 
dy hiele seelrommel foar ivich to forwinskjen, om net to sizzen: to for-
flokken. 

Oan 't ein fan ús forhaeltsje jowe wy noch in printsje fan in stik fan 
in oar bûthús út ús amtscontreijen. 

W y sjogge hjir al, dat de seelpeallen opromme binne. En meiien haw-
we wy hjir in foarbyld fan it merjehok, mei syn libbene have der yn, 
ûnder yn 't bûthús, dêr 't wy it yn: it foarige haedstik al oer hawn ha. 

De goeije freonen, dy 't dizze kear al ris nei in praetsje oer de „hege 
stallen" útsjoen hiene, moatte noch efkes wachtsje. 

VII. 

Der wie ris 
Der wie ris in âlde beppe, dy 't net folie fan soldaetsjespyljen ôf wist. 
Har man hie in nûmerruilder hawn en har jonge wie ienichst soan; 

sadwaende hie gjin ien fan beiden de blauwe broek oan hawn. Mar har 
beppesizzer wie sa fortúnlik net. Dy moast ûnder tsjinst en neigeraden 
ek nei it kamp. Dêr hie er safolle niget, dat doe 't er mei forlof thús 
kaem, wie it kamp foar en kamp nei. Beppe hie der gjn forstân fan en 
sei: „dou hast it mar wakker oer kamp, mar hwat is dat dochs?" 

„Dat sil ik beppe sizze. Sjoch, dan binne wy op in great heidefjild en 
dêr ha wy dan meneúvels. W y binne dan fordield yn twa ploegen, de 
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iene, dat binne wy en de oare, dat is de fijân. En dan slaen wy earst 
de fyân dea, en dan slacht de fijân ús dea, en dan is 't ïansels • 
kamp! "Hat beppe it nou bigrepen?" 

En beppe knikte tastimmend. 
Nou sil it der om spanne, dat wy altyd ús saken sa goed forklearje 

kinne, as dizze soldaet, en it sil der ek likegoed om nipe, at al ús 
lezers sa'n helder bigryp ha, as dizze âlde beppe, to minsten dêr binne 
wy in bytsje bang foar. 

Mei de holle fol fan sokke bitinkens kroaskje wy wer nei it bouboers-
bûthús mei syn „alle kouwefé op ien rigel". Dit bringt mei, dat alle 
stallen net like great hearre to wezen. Meastal hiene je boppe de" 
greatste, foar de swierste kij, om linkendewei ôf to takjen nei dy foar 
rierren, hokkelingen en keallen. Mar der wiene ek bûthuzen, dêr 't men 
net boppe, mar in eintsje der fan ôf, de greatste stallen hie. Fan sa'n 
ien jowt it hjirbygeande printsje fan in plattegroun in foarstelling. ( W y 
binne hjir net yn „Fjouwerhûs" mar yn in hiel oare hoeke). 

De breedte-miette stiet by elke stal, en sadwaende kin men sjen, 
dat de greatste stallen likernôch foar it bedsteed wiene. Hwerom? ^ 

Nou, de forklearring hjirfan kinne wy sûnder „soldate-forstân" wol 
foar-inoar spikerje. Dat sit sa: Yn elk bouboersbûthús hiene je foar-
hinne in bank stean, de „bûthúsbank". — Dizze bank stie grif flak foar 
it bedsteed, en wie nea heger, as de bedsdoarren koene der oerhinne 
draeije. Dy bank die foar fan alles tsjinst. 't Wie de feint syn stoel 
foar de klean en om maklik op bêd to hippen. Sneontojouns sieten dêr 
de brakers, as se harren bundels flaeks op 'e souder toarke hiene, meast
al in hoartsje op, to.. . roken, dat harren it roet yn 't hier hong, to 
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praten... oer hoefolle (flaeksskeaven) se de forroune wike nedich west 
wiene (foar in bundel)... oer polletyk, en fierder oer alles en noch hwat. 

Mar troch in dei wie it noch al ris it plak fan 'e boer, foaral as dizze 
it net drok en bandich hie. En mei nou de romste stallen foar dy bank 
to hawwen, de stallen, dêr 't it swierste en moaiste fé op tolânne kaem, 
hie de boer altyd it gesicht op dy púkjes fan syn bislach. En al koene 
dy âlde boeren noch gjin frjemde wurden as „exterieur" en sokke, en 
praetten se ek net oer „hoge adel" yn dit forbân, lyk as wy dat letter 
wol ris fan in Fryske boer heard hawwe, dochs blykt út alles, dat se 
wol tige each en sin hiene foar goede mietten en moaije foarmen. 

En nou forwize wy noch ris nei it printsje fan in stik fan it bûthús 
op „Fjouwerhûs" (sjoch bledside 390), hwerby wy it dan meiien noch 
ris oer de kouwestâllen ha wolle. Elk fakman sjocht oan 'e barte WTO1, 
dy 't oer de groppe leit, dat wy hjir mei dy saneamde „hege stallen" 
to dwaen ha. En as wy nou it ien mei 't oar yn forbân bringe, dan 
binne wy o sa gefaerlik om op de niisneamde soldatemenear to ridde^ 
nearjen: „de skuorre is boud yn 1771, dat wize de ankers yn de efter-
húsmuorre út en yn 't bûthús binne de hege stallen, dus... yn 1771 
hiene je dy hege stallen al yn dizze oarden." En 't soe best wêze kinne, 
dat er net allinne in âlde beppe, mar ek wol in bitoefte stêdman wie, 
dy 't op beppe-menear tastimmend knikte, ta'n teken, dat er alles goed 
bigrepen hie. 

Mar.. . de „wrachtige wierheit" is wol efkes oars. Hwant doe 't se 
by in foarige biwenner ris mei de stallen to set moasten, blykte dúdlik, 
dat dy foarhinne folie leger west hiene. En hjirút miene wy opmeitsje 
to meijen, dat doe 't de skuorre set is, de stallen leech halden binne. 
Nou makket ien skierroek gjin winter en ien swel gjin simmer, dat 
witte wy wol, mar wy hawwe yn ,,it lytse doarp" altyd twa âlde bût-
hûzen kennen, dy 't grif foar 1771 boud wiene, en dêr 't de lege stallen 
it úthâlden ha, ta de tiid, dat wy sels al in buorkerij bistjûrden. En 
yn 'e omkriten wiene doe wol mear sokke to finen. 

It kin best wêze, dat al foar de opgeande tiid fan de léste helte fan 
de 19e ieu der wol ris in inkeld bûthús west hat mei hege stallen, mar 
dat wie dochs yn ús hoeke in útsondering, en dan founen je dy al moai 
grif by in eigenierde boer, dy 't sels net hoefde to boarnen. Der binne 
altyd guods, dy 't har tiid foarút binne, mar .— wy hâlde ús der buten, 
hoe 't it hjir miskien foar 3 of 4 hûndert jier wie, hwant dan moast de 
„soldaet" komme) .—• mar as algemiene regel kinne wy oannimme, dat 
mei de niisneamde opgeande tiid de hege stallen der yn ús hoeke komd 
binne. En hwerom? Lyk as wy tiden lyn al skreaunen, kaem der doe ek 
mear libben yn 'e kouwehandel. Maeitiids hiene de bouboeren hjir alle-
gearre fé oer om ôf to setten. De jonge ripe of farsk-ôfkealle kij, dy 't 
de pong om 'e hals hiene, gongen nei Hollân, de âlde môlksekken mear 
nei Brabân. De iene fleur brocht de oare mei, hwant mei dy fleurige 
handel gongen ek de doarpskouwemerken yn dizze hoeke, in fleurige 
tiid tomjitte. Dan stoarmen maeitiids de keaplju by de bûthuzen lans 
wapene mei har „attributen": blauwe kile en keapmansstok. 

Om nou de kij in moai oansjen to jaen, as de handelslju kamen, wie 
nest goed fuorjen, hwertroch de bisten der „fleanend" foar kamen to 
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stean, in tref lik stânplak in earste eask. Hwat „toanden" de kij in ein 
mear, as se op hege, nauwe stallen stiene mei de rêch hast tsjin de 
souder oan, as dat se forkearden op lege, wide stallen, dy 't mei gau~ 
wens, yn forgeliking mei de oare, koartwei forachtelik mei de namme 
„hokken" oantsjut waerden. Foar de keapman wie dat nije lykwols 
net noflik, as er by de kij op 'e stal stapte, hwant hy moast hast dûbeld-
gear tsjin de bisten oan hing je, om *t syn holle oars al gau tsjin de 
souder oan bounze, sadat er net sa maklik in goed bigryp fan 'e ôf-
miettings fan in beest krije koe. En om 't de miette doe heger oan-
skreaun stie as nou (de Hollânners lette it net safolle as der hwat 
ryklik wyn ûndertroch waeide) hie elke keapman in stok by him mei 
in rime der oan. Yn dy rime sieten op syn minst twa knopen: de' iene 
joech achteheal fearn oan en de oare twá jellen. Dat wie fansels âlde 
miette: de Amsterdamske jellen, lang 0.668 M. Twa jellen, dan hiene 
je in mânske kou, achtehealfearn, dat koe sahwat skarrelje. 

Nou binne de measte dingen foar mear as ien útliz fetber. Allegearre 
sille se fan „kamp" net deselde forklearing jaen as ús soldaet fan niis. 
En sa sil de iene sizze: dy hege, nauwe stallen waerden makke om de 
kij in treflik oansjen to jaen. Dat wie de boer syn rjocht en syn plicht. 
Soks docht elk goed sakeman: de bakker leit syn moaiste broadtsjes ek 
foar 't finster. 

Mar der sille ek wol guods wêze, dy 't wer oars riddenearje en sizze: 
„'t Wie dy boeren oars nearne om to dwaen, as om de keaplju to mis~ 
lieden en to forrifeljen." Hwa, hat hjir gelyk? Hwer leit hjir de grins 
tusken rjochtfeardichheit en godloazens? 

W y sille de soldaet der mar net by roppe, elk makket dat mar foar 
him sels út. 

Nou wie der noch in hiel oar argemint. „It each wol sines ha," seit 
in Frysk sprekwurd, en dat blyk niis al, doe 't wy de stallen foar de 
beste kij foar de bûthúsbank founen. En as de boeren by in oar op 
bisite kamen, dan wie de kriich tusken dy hearen ûnderiing, om mei 't 
moaiste foar 't ljocht to kommen of om de measte fortoaning to meitsjen, 
foldwaende om allinne dêrom de hichte fan 'e stallen hoe langer hoe 
mear op to fieren... Krekt as tsjinwurdich de hakken ûnder in party 
froulju's skuon, sil miskien ien tinke, mar dat hat hjir neat mei to 
meitsjen, hwatte?... en dêrom forfolgie wy: sûnder rekken to halden 
mei de bilangen fan dy 't 'er it neist by bitrutsen wiene, de koubisten. 
Hwant as wy de kearside fan dizze medalje bisjogge, dan is dy rare 
donker. Fatsoenlik plak om to lizzen hiene dy stomme dieren net. Dat 
wie sa slim, dat is sechje gong, as de hiele rigel lei, de boerinne strou' 
bakke moast. 

Dan hiene je „ûrbitraepje", net allinne, dat dan de iene de oare die, 
mar it barde ek, dat ien it him sels lapte mei de hakke by 't oerein 
wrakseljen. Sels ha wy 't al ris sjoen, doe 't ien it sturtlear útstrûpt hie, 
syn maet him, doe 't er lei, royael in eintsje fan 'e sturt ôf wâdde, 
sadat it in „hokker" waerd. 

En dan moasten je komme to boarnen, deis twa kear. Dat wie hwat. 
Foar it each like it „in libben op toffeltsjes", hwant de feint of de 
arbeider, hwa syn wurk as it dan mar wie, die it gewoanlik op toffels, 
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mar dat wie hwat oars as op toffeltsjes. Twa boarnamerfollen wetter 
eikmes sa great as twa pûsamerfollen togearre, it iene gong nei 't oare 
by dy hege stallen opslmgerje, dat wie hwat oars as de slang fan 'e 
wetterlieding yn 'e flotterbak lizze. 

Soms, by 't opstappen, in kou omstean gean; of sels, foar in kear de 
rekken ris forkeard meitsje en tsjin 'e stal oan, ynpleats fan der op to 
shngerjen... dan sieten de „knopen" net altyd allike fêst oan 'e klean. 

Of as in kou by de stal del glied en him net op 'e skreprichel forhâlde 
koe, sa dat de lappen fel him fan de poaten ôf rekken op 'e skerpe 
groppekant •— of... 

Mar wy sille mar ophâlde; der wurdt net gau tofolle yn 't neidiel 
fan dy hege stallen sem. 

Ta sokke malle mirakels komt men yn in oerdwealske tnd. Earmoed 
en elhnde, dêr moatte wy neat fan ha, mar as de wolfeart de minsken 
yn 'e plasse slacht, dan is 't faeks net helte better. It bliuwt in ivige 
wierheit: it binne sterke skonken, dy 't de weelde drage kinne. 

Mar der is noch mear oan forboun, hwant sokke dingen skine ek 
oer to sliepen. Men moast yn dy sawntiger jierren ek ris yn 'e foarein 
komme. 

Wie yn 'e earmoedige earste helte fan de 19e ieu de foarkeamer faek 
it plak foar wemguod en „spanjer", doe waerd it in pronkkeamer, dêr 't 
men hast net ynkomme... doarst. Ja, inkelden krige de pronk sa goed 
to pakken, dat wenkeamer en koken ek al to moai waerden om der 
simmers troch 'en dei yn to forkearen, en dan húshâlde men op in lege 
kouwestâl. Lokkich wiene dit útsonderingen, mar... se kamen foar. 

Dochs waerden se simmerdei ek noch wol ris faker, folie faker sels, 
brûkt foar hwat oars. As bygelyks it waer suterich of ünlijich wie, en 
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de berntsjes net bûtendoar, forkeare koene, dan waerd in lege kouwe-
stâl har boartesplak, har hillichdom. Dat is hwat oars, en hjiroan leit 
ek hiel hwat oars ta'n grounslach, as dat it húsgesin it hûs to goed fynt 
om der yn to wenjen. 

En fan sa'n hillichdom jowt it bygeande plaetsje in treflik ôfprintsel. 
W y wolle der gjin wurden oan tafoegje, it plaetsje sprekt foar him 
sels. Mar ûnwillekeurich kamen ús dochs, yn dizze, safolle oare en 
foroare tiid, hwerút alle poëzy skynt forballe to wezen, de wurden yn 't 
sin fan ús greate lekedichter, dy 't dizze yn syn tiid skriuwe koe en 
dy 't wy hjir frij forfryskje ta: 

Oeral skûlet poëzy, 
Hwer as wy ek rinne, 
't Is de fraech mar, as ek wy 
S' oeral fine kinne. 

VIII. 

De „soldate-verklaring" van kamp, in het vorig hoofdstuk ten beste 
gegeven, zullen velen wel een beetje laag bij de grond hebben gevon
den. Men bedenke hierbij echter, dat de soldaten en ook de beppe's 
in het algemeen nu veel, snuggerder zijn dan toen. 

Zo heeft alles zijn tijd! 
Een ander voorbeeld. Nu een verklaring van eb en vloed, welke wij 

ergens tegenkwamen. Volgens deze was de aarde een levend wezen, 
waardoor het water in aderen stroomde, gelijk het bloed in het mense
lijk lichaam; bij putgraven kon men daar enige voorstelling van krijgen. 
Diezelfde aarde ademhaalde ook net als wij, en als zij inademde had 
men vloed, ging de adem er uit, dan trad de eb in. En degene, die zulks 
verkondigde, was geen soldaat en ook geen oude beppe, maar een 
veelzijdig geleerde, doch die nog met zijn ene been in de middeleeuwen 
stond. 

Wij herhalen: Zo heeft alles zijn tijd! 
Hoeveel van de thans door de wetenschap aanvaarde waarheden 

zullen er in de komende tijden nog van haar voetstuk rollen, zolang het 
absolute aan de mens voorbijgaat en hij zich slechts met een brokje van 
het relatieve moet tevreden stellen. Dit te bedenken doet ons de moed 
er inhouden, wanneer wij in een duistere zaak naar een verklaring 
moeten zoeken. Niet dat dit ons een vrijbrief geeft om maar raak te 
schrijven, doch het zal tot „clementie" aanleiding,1 kunnen geven, wan-

/jieer we ons aan een „vergrijp" schuldig maken. 
Wij hebben voor enige tijd al een verklaring gegeven van de naam 

„Fjouwerhûs" en er toen reeds op gewezen, dat deze boerderij op ver
schillende kaarten voorkomt onder de naam „'t Vierhuis". Nu zou 
enkel „Vierhuis" allicht geen aanleiding tot een andere verklaring 
geven, doch die vermaledijde „'t" bederft de boel. Aan die „'t" laat 
zich toch o zo gemakkelijk vastknopen de volgende legende, welke thans 
nog van geslacht tot geslacht voortleeft. 

Waar thans „'t Vierhuis" staat of in de onmiddellijke omgeving er 
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van, stond vroeger een ander gebouw, dat een eigenaardige bekendheid 
had verkregen. Dit was zo'n soort tehuis voor daklozen en waar tevens 
van alles werd aangevoerd, waarvan vaak alleen de aanvoerder de her
komst wist. Dit goedje werd daar onder elkaar verkwanseld; verkopen 
zou een onjuist beeld geven van de ware toestand. Een huis voor helers 
en stelers zou men het gevoegelijk kunnen noemen. Dat die kwanselerij 
onder zulke „hanzen" niet altijd een vredig verloop had, laat zich 
denken. En zulke „knapen" maakten in die duistere tijden, vooral rond
om dit duistere hol, soms korte metten. Zodoende heeft men later (altijd 
volgens de overlevering, en het zou toch ook geen heuse legende zijn, 
als er geen doden bij te pas kwamen) in de omtrek nogal eens een 
geraamte in de grond gevonden, waarvan niemand wist hoe het er ge
komen was. 

Nu moet, volgens deze lezing, de naam ,,'t Vierhuis" als volgt wor
den verklaard. In dit roversbol „voerde" men van alles aan; dit Neder
landse woord „voeren" luidt in de Friese taal „fiere" en zo ontstond 
de Friese naam „Fierhús". Deze zou zelfs met de „'t", dus als „'t Fier-
hûs" recht van bestaan hebben. Vrijwel analoog hiermede sprak men 
vroeger ook van „fierdong", waarmede! bedoeld werd dong ( = mest), 
die uit de greidhoek naar de bouwstreek werd vervoerd. 

Mocht dit de juiste lezing zijn, dan lopen we echter weer evengoed 
vast tegen het op de kaarten voorkomende Nederlandse woord „'t Vier
huis". Dit zou dan weer een van die amusante, maar tevens zo ergerlijke 
verhaspelingen zijn, die de Nederlandse taal onnoemelijk vaak onher
stelbaar op de Friese aardrijkskundige namen heeft uitgeoefend. 

Maar het kan ook nog wel heel anders wezen, want er is zelfs een 
lezing, waarbij „'t Vierhuis" niets met „Fjouwerhûs" of ,,'t Fierhûs" 
te maken heeft. En die is deze: Als een der laatste boeren, die op 
„Vierhuis" (zo zullen we het nu toch maar blijven noemen) woonde, 
tegen zijn wederhelft zei: „ik gean efkes nei Fjouwerhûs", dan verliet 
hij zijn boerderij en ging naar een paar huizen, daar dichtbij in de buurt. 
Degene, van wie men mocht verwachten, dat hij het best moest weten, 
hoe het huis heette, de bewoner zelf, negeerde dus als zodanig helemaal 
de naam Fjouwerhûs. — Ga daar nu maar eens aan staan! 

En nu hebben we nog niet eens de oudheidkundigen van de „koude" 
en de „warme" grond aan het woord gehad; wie weet, als die los 
kwamen, wat er dan „wankte". Is 't niet om tureluurs te worden? 

Zullen we maar niet wat anders aanvangen? 
Ja? 
Accoord. 
Dan nog maar een tikje uit de geschiedenis van dit merkwaardige 

gebouw. Oudergewoonte levert onze bekende schilder er weer een 
keurig plaatje bij. 

Rechts hierop zien we „'t Vierhuis", links de boerderij thans bewoond 
door de heer A. G. Dijkstra. — De weg van Beetgumermolen naar 
Menaldum loopt er tussendoor. — Deze twee boerderijen zijn in haar 
geschiedenis nauw aan elkaar verbonden, omdat ze vroeger beide be
hoorden aan de familie Osinga. — W e willen deze hier heel in het 
kort, en voor zover ze het meest betrekking op Vierhuis heeft, nagaan. 
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De oudste uit deze familie, welke wij tegenkomen, is Jan Jansen, die 
omstreeks het midden der 17e eeuw leefde. Deze had twee zoons, Jan 
en Hendrik, respectievelijk gedoopt in 1665 en 1668. De laatste, Hen
drik, schijnt nogal een man van, betekenis te zijn geweest, althans hij 
had veel land in bezit, en was de eerste, die we tegenkomen met de 
familienaam. Hij noemde zich Hendrik Jansen Osinga of Hendrik Jans 
Osinga. Deze had zes kinderen, twee dochters en vier zoons. De jong
ste, Johannes, gedoopt 29 Mei 1707, had een zoon, die Sjoerd heette 
en in 1740 geboren was. Deze Sjoerd Johannes Osinga was getrouwd 
met Eelkje Wopkes Tolsma. Dit echtpaar kreeg zes kinderen, van wie 
de tweede — Wopke — huwde met Sybrigje Doekles Tolsma. Dit 
huwelijk werd met drie kinderen gezegend, van wie de tweede — 
Doekle .— geboren 7 Juli 1810, trouwde met Jaaike Franzes Gerbens. 
Deze hadden vijf kinderen, t.w.: Wopke, Sijbrigje, Frans, Trijntje en 
Klaas. -— Frans is de laatste van het mannelijk oir, die op Vierhuis 
woonde (de oudsten onder ons herinneren zich dat nog wel) en de 
jongste .— Klaas •— door velen nog beter gekend, was o.a. jarenlang 
lid van de gemeenteraad van Menaldumadeel en ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 

Ter nadere informatie geven we hierbij nog een paar plaatjes van 
gevelstenen, waarvan de ene voorkomt in de muur van de boerderij, 
bewoond door de heer A. Dijkstra voornoemd; de andere boven de 
(schijnbare) voordeur van 't Vierhuis. 

Uit de inscriptie's zien we dat beide gebouwen omstreeks dezelfde 
tijd zijn gesticht en zeer waarschijnlijk waren beide toen al jaren in 
het bezit der familie Osinga. Wel doet zich hier het feit voor, dat op 
de ene steen (die in 't Vierhuis) bij de naam Gerke Johannes geen 
familienaam voorkomt, hoewel de beide namen, Gerke en Johannes, 
later wel degelijk in de familie Osinga worden vermeld, maar dit moet 
zo opgevat worden, dat Gerke Johannes gehuwd was met een vrouw 
uit de familie Osinga. Wij komen hierop straks nader terug. 

Verder zien wij op de steen in de muur bij de heer Dijkstra een 
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wapen, dat, naar we menen, thans bekend staat als het wapen der 
Osinga's uit Menaldumadeel. Hoe de familie hier aan is gekomen en 
hoeveel het met ,,adellijk" wapen heeft uit te staan, laten wij buiten 
beschouwing; wij zijn noch genealoog, noch heraldicus, maar zien door 
boerenogen en laten deze verklaring dus liever aan die heren over. 

Toch zou het ons niet verwonderen, dat het wapen dagtekende uit 
de tijd van Hendrik Jans Osinga, de eerste, die de familienaam voert. 
W e vinden dit te meer aannemelijk, als we het wapen eens wat nader 
bezien. W e merken daarop links afgebeeld de vrij algemeen voorko^ 
mende Friese adelaar. (Tussen twee haakjes even dit: hieruit blijkt al, 
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hoe min we aan heraldiek doen, want een wapenkundige noemt dit niet 
links, maar rechts; deze begint van de persoon, die het wapen voor de 
borst draagt, af' te redeneren en dan wordt rechts wat de toeschouwer 
links noemt en omgekeerd.) 

Rechts (wij houden ons maar aan het leke-spraakgebruik) zien we 
een staande greep en daaronder drie klaverblaadjes. Nu zou ons de 
volgende verklaring niet zo onmogelijk lijken: Genoemde Hendrik Jans 
Osinga was groot-grondbezitter; hij had meerdere plaatsen in Friesland 
liggen. Met zijn familienaam kwam zijn wapen en wat was nu natuur
lijker, dan dat hierop voorkwam, naast de Friese adelaar, twee emble
men van de landbouw, waarbij hij zo nauw betrokken was? 

Nu komen we echter weer voor een eigenaardig geval te staan, want 
het zo even genoemde wapen mag dan algemeen als dat der Osinga's 
worden erkend, in dezelfde familie komen daarop op zijn minst twee 
variaties voor. Er zijn dus drie verschillende „vormen", zullen we maar 
zeggen, die hierin overeenstemmen, dat ze alle drie op dê linkse (heral
disch: rechtse) helft de Friese adelaar-op gelijke wijze voeren. Ook de 
rechtse helften vertonen dezelfde emblemen, maar bij de twee „variaties" 
zijn de tanden van de greep niet naar beneden, doch omhoog gericht, 
terwijl deze twee nog onderling hierin verschillen, dat de een de greep 
in het bovenkwartier en de klaverblaadjes in het onderkwartier heeft, 
en de tweede precies andersom. 

En nu komt het eigenaardige, Hendrik Jans Osinga, hierboven ge
noemd, had, zoals we zeiden, vier zoons, t.w. Jan, Claes, Hendrik en 
Johannes. Hendrik schijnt jong te zijn overleden, en daar weten we 
weinig van. Maar bij het nageslacht van Jan is een wapen met de greep 
boven en de tanden omhoog. De Heer D. K. Osinga te Menaldum- is 
in het bezit van een wapen, geschilderd op glas, en geheel gelijk aan 
het wapen in de muur bij de Heer A. G. Dijkstra. Onder dat wapen 
is de volgende inscriptie: Claes Hendriks Osinga 1719. 

Dezelfde heer Osinga heeft ook nog een zilveren lepel, waarop de 
derde vorm van het wapen voorkomt (de greep beneden en met de 
tanden omhoog). Hieronder zijn aangebracht' de initialen J.H.O. en het 
jaartal 1727. Een stempel met een op dezelfde wijze uitgevoerd wapen is 
eveneens in zijn bezit. 

Als vanzelf komen we nu tot deze veronderstelling, dat de zonen 
van Hendrik Jans Osinga, t.w. Jan, Claes en Johannes, misschien wel 
ter onderlinge onderscheiding, ieder een eigen wapen hebben aange
nomen. 

Het meest voorkomende, voor zover althans onze onderzoeking zich 
uitstrekt, is dat, waarvan ons plaatje van heden een afbeelding geeft. 
Wij hebben dit zelfs gevonden op een bijbel, die het eigendom is van 
de heer J. H. van Aisma te Beetgumermolen. Deze bijbel is in de vorm 
van een kerkboek zoals dit vroeger door de dames, ook door onze eigen 
vrouwelijke voorzaten, bij haar kerkgang gebruikt werd. Deze kerk
boeken bevatten naast psalmen en gezangen, niet alleen het Nieuwe, 
doch ook het Oude Testament, alles in Gothische lettertekens, terwijl 
de band gewoonlijk zwaar met zilverwerk was „beslagen". Ook de 
bijbel van de heer Aisma zit dik in het zilver en op een der platen 
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komt het gezegde wapen voor en daaronder de inscriptie M.C.O. 1756. 
En nu durven wij met een tamelijke dosis vrijmoedigheid veronder
stellen, dat die M.C.O. de initialen zijn van Metje Clases Osinga, 
dochter van Claes Hendriks Osinga, en getrouwd met Gerke Johannes, 
"wiens naam nu nog prijkt op de steen boven de deur van ,,'t Vierhuis". 

Hetzelfde laatstgenoemde wapen vinden we ook nog op een drietal 
grafzerken op het kerkhof van „het kleine dorp", t.w. op die van: 

Jan Arjens Osinga, geboren 4 Juli 1817, overleden 12 Januari 1878. 
Arjen Jans Osinga, geboren 1 Sept. 1840, overleden 18 Juni 1883. 
Jan Arjens Osinga, geboren 23 April 1864, overleden 26 October 

1932. 
Deze laatste, kameraad in onze kinderjaren, wijdde zich later aan de 

kaatssport en was toen algemeen bekend als ,,greate Jan Osinga, de 
keatser". 

Hiermede nemen wij afscheid van ,,'t Vierhuis". Er zou nog heel 
v/at uit de grijze oudheid ván te vertellen zijn, als de bakstenen, die 
zo menigvuldig in het erf voorkomen, konden spreken. Maar helaas... 
of misschien ook wel: gelukkig... de stenen spreken niet! 

IX. 

Wanneer wij de vraag stellen: „Wat en waar is de Jordaan?", dan 
zullen de meesten wel alleen, of althans in de eerste plaats, denken 
aan de rivier van die naam in Palestina. Hoe meer we met onze vraag 
echter Amsterdam naderen, hoe meer er zullen zijn, die dan tevens 
aan een buurtschap van de hoofdstad des lands denken. 

Vragen we echter naar het „Overjordaanse", dan komen wij voor 
geheel andere antwoorden te staan. Dan blijft vrij zeker Amsterdam 
gans en al buiten beschouwing en bepalen bijna allen zich tot de land
streek van Palestina over de Jordaan gelegen, en die wij in onze cate
chisatietijd ook als Perea hebben leren kennen. 

Wij zeggen daar: „bijna allen", want wij lopen grote kans, dat in 
een klein gebied van onze provincie daarnaast een heel andere op
vatting wordt gehuldigd. Dat kleine gebied is de gemeente Menalduma-
deel, die als tweede Kanaän haar Overjordaanse kent. Dit Overjor
daanse is het gebied over —• dat is ten Zuiden van — de trekvaart 
Leeuwarden.—Harlingen. 

Wanneer en hoe die naam er is gekomen? W e weten het niet. Denke
lijk heeft een „lepido" op een goeie morgen een snuggere inval ge
kregen, en een toenaam heb je eerder, dan dat je hem weer kwijt bent. 
Met de naam houdt echter alle verdere overeenkomst op, ook de onder
linge verhouding tussen de bewoners der beide delen; want liet die 
verhouding daar ginds in het oosten soms vrij wat te wensen over, 
hier is ze prima. 

Of de bewoners van het Menaldumadeler Overjordaanse in vroeger 
dagen, wanneer het de behartiging hunner belangen van hogerhand be
trof, zich soms niet eens wat Oosters-Overjordaans behandeld gevoel
den, blijve hier buiten beschouwing. Die tijden zijn al lang voorbij. 

Hoe goed de bewoners der beide gescheiden gebieden het ook samen 
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kunnen vinden, toch is er op landbouwgebied nogal wat verschil tussen 
de twee delen. Heeft men ten noorden der Menaldumadeler Jordaan 
verreweg het meest gemengd bedrijf, ten zuiden daarvan, dus in dit 
Perea, domineert de greide. En hoewel ons werk zich tot heden steeds 
bezig hield met het eerste, het gemengd bedrijf, willen we toch voor 
een enkele maal ook eens naar dat andere gebied onze onderzoekings-
tocht richten, speciaal met het doel om eens te zien, hoe zich hier in 
de loop der laatste eeuwen de zaken, welke wij de laatste tijd behandel
den, hebben ontwikkeld, en of het verschil in bedrijf ook tot verschil 
in uitkomst heeft geleid. 

Men bekijke daarom nogmaals het kaartje van Menaldumadeel (pag. 
380 en 381) naar Schotanus' atlas van voor bijna drie eeuwen en wij 
vragen dan de aandacht voor de dorpen Boksum, Blessum en Deinum, 
'want al behoort, al wat over de trekvaart in Menaldumadeel ligt, strikt 
genomen tot dit Overjordaanse, in engere zin worden er genoemde drie 
dorpen onder verstaan. 

Wanneer we — om met Boksum te beginnen — iets uit de geschie
denis van dit dorp gaan vertellen, kan men moeilijk de slag bij Boksum 
passeren, te minder omdat de historie van ons ambtsgebied -— gelukkig 
'— niet „rijk" is aan „grote" veldslagen. Genoemde slag werd geleverd 
op de .— nu afgegraven — terp, dicht bij het dorp. Hij had plaats op 
17 Januari 1586 tussen de manschappen van Graaf Willem Lodewijk 
van Nassau en de Spanjaarden onder aanvoering van Overste de Tassis. 

Toen de troepen van de Graaf, van wie de meeste Friezen waren, 
voor de overmacht van de vijand moesten wijken, zochten de over
geblevenen hun heil in de kerk, waar de strijd op even onmenselijke 
wijze werd voortgezet. Drie uur duurde de krijg en een duizendtal ge
sneuvelden bleef op het slagveld achter. De meesten vonden een ge
meenschappelijk graf op het kerkhof te Boksum, ten Zuiden der kerk, 
terwijl ongeveer 120 op het kerkhof te Blessum werden ter aarde be
steld. 

Meerdere bijzonderheden, deze strijd betreffende, zijn vermeld op 
twee borden, waarvan het ene aanwezig is in de kerk te Boksum, het 
andere in die te Blessum. Het eerste is in de Nederlandse taal, het 
andere in het latijn gesteld. 

Het manmoedig gedrag van de Staatse vaandrig, Otto Clant, die een 
«fervolle dood verkoos boven ontrouw aan zijn vaandel, is van algemene 
bekendheid. Zijn naam is in hardsteen gebeiteld, en deze grafzerk ligt, 
als onze speurzin juist is geweest... in diepe duisternis onder de houten 
vloer van de kerk... Maar in het volle licht prijkt nog de naam van Otto 
Clant en die zal zijn luister blijven afstralen, ook nog als het hardsteen 
reeds lang is vergruisd. 

Wij vermelden dit alles slechts terloops, omdat dit deel der geschie
denis minder tot ons terrein behoort. Wij gaan dus ons eigen paadje 
weer opzoeken. 

Vroeger hebben we al eens verteld, toen de Hornestreek ons nog 
bezig hield, dat het Klooster Lidlum — in Barradeel — een uithof had 
te Boksum, genaamd Ter Poorte, en hoe daar de vrome Abt Eelco van 
Liauckama op wrede wijze het leven liet. 
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Het is misschien nu wel de geschikte gelegenheid om eens mede te 
delen, hoe het kwam dat Klooster Lidlum hier een Uithof had gesticht. 
Wij moeten daarvoor even terug naar de tijd toen het water der Oude 
Middelzee nog erg lastig kon zijn voor de aangrenzende landerijen, 
van welke die, ter Westzijde gelegen, het meeste hadden te verduren. 
Dit kwam voornamelijk van de slechte toestand, waarin de zeedijk aan 
die kant verkeerde. 

(Op ons kaartje zien we die oude Middelzeedijk van het dorp Jellum 
eerst noordwaarts lopende tot de State Sirtema en verder noordwest-
waarts tot voorbij Wier.) 

De „Boksumezen" (van toen) hadden door de slechte tijden geen 
geld om die dijk in een behoorlijke toestand te brengen, en daarom 
riepen zij de hulp in van het rijke Klooster Lidlum. Dit verschijnsel: 
„steun zoeken bij de Kloosters", kwam in die tijd om dezelfde reden 
meer voor langs de Middelzee. 

Lidlum was tot de gevraagde hulp genegen, maar ,,foar hwat, heart 
hwat" en zo ging het ook hier. Het Klooster kreeg voor Het in orde 
brengen van de zeewering en het verder onderhoud er van >een deeî 
der geteisterde landerijen als beloning voor zijn arbeid. 

Maar de uitvoering van- en het toezicht op dat werk vroegen een 
vaste woonplaats voor de personen, daarmede belast, en zo verrees 
dan de Uithof „Ter Poorte" met nog een tweede, genaamd hret ,,Mon-
nikhuis". En (volgens „Sljucht en Rjucht" 1904) moet er ook nog 
een Stins gebouwd zijn geworden, onmiddellijk aan de zeedijk op een 
terp, die nu vergraven is. De „âîde Friezen" (Fryske moppen), voor 
de drie bouwwerken nodig, werden in een eigen steenbakkerij te Bergum 
vervaardigd. 

Dit klopt allemaal wel aardig (dat is wel eens minder), want de 
Uithoven werden in de eerste helft der 13e eeuw gesticht, terwijl het 
steenbakken hier omstreeks het jaar 1200 ingang vond. 

Als we op ons kaartje verder de toren van het dorp Boksum bezien, 
dan merken we, dat ook deze vroeger het bekende zadeldak droeg. En 
aan een der kerkmuren menen we ook nog een gedeelte „douwestien" 
(tufsteen) te hebben opgemerkt. Als die aan een gebouw zit, dan 
hebben we gewoonlijk onze petjes af te nemen voor de eerbiedwaardige 
ouderdom er van. In de regel schijnt — wanneer ze gelijktijdig zijn 
gesticht — de toren zich eerder te begeven dan de kerk. Zo moest 
ook hier de oude reus het afleggen tegen zijn vrouwelijke wederhelft. 
Volgens het opschrift van een gedenksteen in de muur is de oude 
stompe toren ingestort in de nacht van 6 Februari 1842, („bij stil weer", 
dit staat wel niet op de steen vermeld, maar oude bouwvallen stortten 
vroeger altijd in bij nacht en stil weer). Het volgende jaar liet het ge
meentebestuur van Menaldumadeel hem van de oude steen herbouwen, 
doch op een wijze, dat het muurwerk het water doorliet, wat een om
kleding in 1879 op kosten der Kerk noodzakelijk maakte. 

Bij de herbouw is het zadeldak vervangen door een spits, tot onze 
spijt, laten we dit er dadelijk bij zeggen, want bij de landelijke eenvoud 
past naar onze begrippen veel beter het ouderwetse, kalm-aandoende 
zadeldak, dan de nieuwmodische, nijdige spits. Maar dat zal wel niet 
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zo zijn, en enkel een gevolg er van wezen, dat ons boeren-verstand en 
-gevoel geen begrip hebben van architectonische aesthetica. 

Onder het behoor van het dorp zien we op ons kaartje verder nog 
twee „Edele Staten", t.w.: Juckema en Scheltema. Ook hier in dit 
„greidhoekige-Overjordaanse" nemen we dus hetzelfde verschijnsel 
waar, als in het overige deel van dezelfde oude ..grietenij", te weten 
dit: dat vrijwel ieder dorp eertijds zijn State of Staten kende. En ook 
is men hier niet minder radicaal te werk gegaan dan elders, want ook 
te dezer plaatse is van de beide trotse bouwwerken niets dan de naam 
overgebleven, zelfs met de kaart in de hand moet men er nog naar 
raden, waar ze gestaan hebben. 

Dan schijnt er nog een andere State geweest te zijn, die met de 
naam ,,Oedsma" werd aangeduid. In „Sljucht en Rjucht 1904" wordt 
daarvan melding gemaakt, en er bij gezegd, dat hier in 1430 woonden 
Homme Oedsma en Jel Martena. Ook het Friesch Woordenboek en 
het Nederlandsche Aardrijkskundig Woordenboek „Witkamp" noemen 
deze State. Maar... nu begint het lieve leventje der raadselachtigheid 
weer, want als we naast eikaar leggen de latere Schotanus-kaart van 
1718 en die van Eekhoff van omstreeks het midden der vorige eeuw, 
dan zien we, dat wat Schotanus „Scheltema" noemt, precies op dezelfde 
plaats ligt, als waar Eekhoff de naam „Oedsma" aangeeft. Wij zullen 
hierop niet verder ingaan, al is hier wel meer raadselachtigs aan ver
bonden. De eenvoudigste verklaring lijkt ons deze, dat zich hier weer 
hetzelfde verschijnsel voordoet, 't welk we al eerder zijn tegengekomen, 
n.1. dit, dat met verandering van de naam van de eigenaar de State zelf 
in die verandering deelde en de naam van de nieuwe bewoner aannam. 
Men denke hierbij b.v, aan Hemmema-Donia te Beetgum. 

Maar hoe dan ook, twee of drie, verdwenen zijn ze alle, voor goed. 
En we verlaten dit oord ook al weer met hetzelfde troosteloze gevoel, 
dat steeds over ons komt, als we bemerken, hoe al die oude grootheid 
verdwenen is en elk sieraad van antieke bouwkunst met de grond gelijk 
gemaakt. 

En nu, nu men weer meer gevoel en meer waardering krijgt voor 
wat onze voorouders met hunne vaak primitieve middelen hebben ge
wrocht; nu men zo gaarne die monumentale bouwwerken, met hun 
imposante omgeving veelal, in de omlijsting van de tegenwoordige tijd 
terug wpu zien, eerst nu merkt men, wat de schendende hand hier 
verwoest heeft. 

Eerst nú... helaas! 

X. 

't Is al heel lang geleden. 
Twee studenten zijn in de late avond (of in de vroege morgen, daar 

willen we af zijn) op pad naar hun respectieve kamers, om daar in 
Morpheus' armen rust te zoeken voor hun vermoeide leden en hun 
afgetobde geest. Op eens blijft de jongste van het tweetal staan, staart 
naar het firmament en terwijl hij zijn rechterwijsvinger ten hemel richt, 
vraagt hij aan zijn vriend: ,,Zeg 'r is, ouwe jonge, wrat is nou van die 
twee manen de echte?" 
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En het antwoord luidt, zonder enige aarzeling, zeer beslist: „Weet 
jij dat nog niet? Wel, de middelste!" 

Deze episode uit vroeger studentenleven kwam onwillekeurig in onze 
herinnering terug, toen we de ogen nog 'r is lieten gaan over de oude 
kaarten van Menaldumadeel. Zoals we in het vorige hoofdstuk reeds 
vertelden, heeft „Schotanus van 1718" de State „Scheltema" op de
zelfde stee staan, als waar de latere „Eekhoff" de State „Oedsma" 
een plaats gaf. Maar diezelfde Schotanus vermeldt ook nog de naam 
Oedsma, doch deze is.. . aan de andere zijde van het dorp gelegen. 

W a t is nu van die twee „Oedsma's" de echte? 
Men wachte even met het antwoord, want wie zo gelukkig is een 

kaart van Friesland te bezitten, welk voor ongeveer een kwart eeuw 
gedrukt werd, kan daar ook weer de naam Oedsma op vinden, doch... 
weer op een heel andere plaats. 

Stelt men ons nu nog eens dezelfde vraag, dan zouden wij, ook 
zonder weifeling, de oude student nazeggen: „Wel, de middelste." Dat 
is dan die, welke door de ene cartograaf „Scheltema", dooï de ander 
„Oedsma" wordt genoemd. 

Wij komen hiertoe te eerder, omdat het „jongste" Oedsma — eigen
lijk Nieuw Oedsma geheten — een „slotsje" was bij de oude zeedijk, 
en van welks amotie de oudsten onder ons zeker nóg wel afweten. 

W a t het „Oedsma" betreft, dat op de Schotanuskaart van 1718 voor
komt, is onze gedachtengang de volgende: De „verklaring der tekens" 
op diezelfde kaart aangegeven, vertelt ons dat dit Oedsma is: „een 
stemmende Stelle". De betekenis van dit woord „Stelle" moet men niet 
zoeken in een Duits of Nederlands woordenboek, want daar krijgt men 
wel antwoord, maar niet een, dat bij het hier gegeven onderwerp past. 
Daarom neme men het Fries Woordenboek ter hand, waarin we lezen: 
„Stelle" is „onroerend goed, land, dat volgens het vroeger Friese 
recht met floreenschatting was bezwaard, waardoor de eigenaar stem
gerechtigde was." 

En hiermede handhaven we onze in het vorige hoofdstuk afgelegde 
verklaring, dat Schotanus' „Scheltema" identiek is met Eekhoff's 
„Oedsma". Hiermede is, dit beseffen we zelf heel goed, niet het afdoende 
bewijs geleverd, maar wie zich op deze paden begeeft, zal menigmaal 
de dichter nazeggen: „In raads'len wandelt de mens op aard," 

Een ander voorbeeld: Terwijl de geschiedschrijver vermeldt, dat de 
gesneuvelden in de slag bij Boksum aan de zuidzijde der kerk begraven 
zijn, vertelt het tegenwoordige geslacht: „daar is niks van waar, ze 
rusten aan de noord- en noord-westkant". 

W a t is er van die twee lezingen de echte? 
Wij willen ons hier niet op de hierboven genoemde studentenmanier 

van het antwoord afmaken en blijven het liever schuldig. Ze rusten op 
het kerkhof, dat zijn de twee partijen eens, en die plaatsbepaling is 
voor ons nauwkeurig genoeg. En verder zoeken we troost in des dich
ters woorden: 

„Veel wordt bewezen, dat toch in de grond niet waar is, 
En veel is eeuwig waar, ofschoon 't bewijs niet daar is." 

En als we dan, alles op onze manier netjes voor elkaar hebben ge-
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schikt, dan komt dezelfde dichter ons nog „troosten" met deze kostelijke 
„troost (!)": 

„Straks komt een wijzer, die 't weg redeneert." 
Met het hoofd vol van gemengde gevoelens omtrent de zekerheid en 

de onzekerheid, welke het hobbelig pad door de duistere historie onze 
gedachtengang biedt, zetten we koers langs de harde, Koninklijke weg, 
waarop we weer vaste grond onder de voeten gevoelen, naar het dorp 
Deînum. 

Wij kloppen even bij één der Kerkvoogden aan, die zijn middagdutje 
gelukkig al heeft beëindigd, of voor wie een dergelijke „versnapering" 
nog niet nodig is (dat kan ook zijn), althans wij vinden hem dadelijk 
bereid onze reisgenoot en mentor naar het dorp te zijn. 

Dat Deinum eertijds een „vermakelijk dorp" was, hebben velen de 
oude Schotanus al nagezegd, dat is dus wel bekend. En Deinum's toren 
geniet door zijn ongewone bovenbouw, die noch een spits, noch een 
zadeldak vertoont, maar wel in Oosterse moskeetrant lijkt opgetrokken 
te zijn, een bekendheid, die nog veel verder reikt dan de oude „ver
makelijkheid" van het dorp zelf. En toch, trots deze algemene bekend
heid, geven we, ter wille der ongewone belangstelling, welke de Deinu-
mer toren nog steeds allerwege geniet, er hier een tweetal plaatjes van, 
en we vragen in studentikoze taal aan onze lezers: „welke van die 
twee torens is nu de echte?" 

De „lepido" zal op deze vraag waarschijnlijk spitsvondig antwoorden: 
„Geen van beide, want de echte is geen papieren prentje in dit boek, 
doch een stenen kolos te Deinum." 
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Ja ja dat "is richtig, maar zo'n antwoord begeren wij niet 
Wij verlangen op een studentikoze vraag een dito antwoord En 

omdat daar velen misschien wel een beetje verlegen mee zitten, willen 
we het zelf graag geven, en dat luidt dan kort en goed aldus ,,de 
andere" 

Dit antwoord houdt natuurlijk in, dat wij de schijn op ons laden, iets 
in ons te hebben „opgenomen * van die bijzondere „kracht", welke tot 
dubbel- en meervoudig zien aanleiding kan geven — Toch willen we 
gaarne getuigen — en we vertrouwen, dat men ons op ons woord zal 
geloven .— dat niets van die „kracht" op ons heeft ingewerkt 

W a a r de student met zijn „middelste maan" met meer ter verant
woording kan worden geroepen, blijft hij van commentaar vrij gesteld, 
maar wij zullen wel enige nadere verklaring van „die andere" toren 
moeten geven Wij voldoen hieraan gaarne en wel op de volgende 
wijze 

Tot een State behoorde in onze ogen niet alleen het naakte slot, 
maar ook diens omgeving Iedere architect houdt toch rekening met 
de plaats waar hij bouwt Zo werd vroeger hier op de klei elk dorp 
op een hoogte •— een terp of wier —• gebouwd Op de meest verheven 
plaats verrezen dan, om vele verklaarbare redenen, kerk en toren Van 
die hoogte daalde de bodem naar alle zijden af, en als kuikens 
om een kloek of als kinderen om hun ouders in het huisgezin, zo 
kringden de woningen van het dorp zich rond het huis des gebeds 
Het Friese spreekwoord „Toer en tsjerke moatte midden yn 't doarp 
bhuwe" — hoezeer ook thans alleen in zijn overdrachtelijke zm ge
bruikelijk .— is ongetwijfeld oudtijds uit zijn letterlijke betekenis ont
staan En de toren, die er zó stond op de top van de naar alle zijden 
bekoorlijk afhellende heuvelklmg, dat is de „andere toren", die wij in 

410 



ons antwoord bedoelden. Maar deze kunnen we niet meer op een prentje 
krijgen, en van wat we hierbij op twee plaatjes te zien geven, dateert 
het ene van het jaar 1907, terwijl het andere de tegenwoordige toestand 
weergeeft. 

Op het eerste lijkt wel een deel van de oude terpglooiïng een tweede 
Middelzee in wording, die de oude, trouwe wachter, de toren, komt 
bedreigen. Deze gedaantewisseling van de bodem „dankt" Deinum aan 
de Maatschappij „Gaasterland", die de terp bij de toren aankocht, in 
het begin dezer eeuw liet afgraven en vervoeren naar elders. Op som
mige plaatsen werd niet minder dan 20 voet weggegraven, en zo ont
stond, terwille van het aardse slijk, een poel van water en ander slijk, 
die een bedenkelijke knauw gaf aan de „vermakelijkheid" van het oude 
dorp. 

Aan dergelijke handelingen, welke spotten met alle elementaire be
grippen van landelijke schoonheid, is ingevolge een raadsbesluit der 
gemeente Menaldumadeel van 8 October 1907, waarbij een verordening 
in het leven werd geroepen, die aan eventuele latere terpafgravingen 
beperkende bepalingen stelde, voor goed een einde gemaakt. 

Dat het andere plaatje een verbetering van de toestand te zien geeft, 
is te danken aan wijlen de heer A. Hofstra, die deze poel van onge
rechtigheid dempte en er een vlak weiland van liet maken. Wij zeggen 
daar: „poeî van ongerechtigheid", omdat, volgens de mening der toen
malige bevolking, zij vaak aanleiding gaf tot moeraskoorts. 

Nu we in een „onmogelijke" tijd verkeren, waarin niettemin alles 
„mogelijk" schijnt te zijn, zou er nu niet eens iemand op het lumineuze 
idee komen en dit tot werkelijkheid weten te brengen, dat een beschei
den deeltje van de grond, welke uit het hier in de buurt te graven 
nieuwe kanaalvak vrij komt, werd aangewend om de oude „vermakelijke" 
toestand weer in ere te herstellen? 

Wie weet! 

XI. 

Er is een Fries spreekwoord, dat zegt: „Der wurdt mear koal forkoft 
as der boud wurdt." Wij gaan dit niet in het Nederlands vertalen; het 
moge voor hen, die minder met het Fries bekend zijn, een kleine aan
sporing wezen, om zich wat meer op die taal toe te leggen. 

Dat spreekwoord heeft in algemene zin nog niets van zijn betekenis 
verloren, en toch geldt het geenszins voor de Deinumer toren. „Der is 
koal boud en dy is net forkoft." Om nu niet al te geheimzinnig te 
worden, willen we aan hen, die zulks niet weten, vertellen, dat hier 
onder „kool" wordt verstaan de bijzondere bovenbouw van de toren, 
een naam, die in wijde kring algemeen bekend is. 

Nu we toch dit merkwaardig bouwwerk bij „de kop" hebben, willen 
we er nog wat meer van vertellen. Als we er in worden binnengeleid 
door onze in het vorige hoofdstuk genoemde reisgenoot, dan krijgen we 
een eigenaardige indruk. Hoog boven ons is een kruisbooggewelf, niet 
van ringen voorzien, als de oude slotenkelders om er de gevangenen 
aan op te knopen, maar met een gat er in, waardoor het klokketouw 
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loopt. Da's zowat het enige wat men te zien krijgt buiten de muren en 
vensters. Maar de muur aan de noordkant houdt een verrassing in. In 
die muur namelijk is een stenen wenteltrap opgetrokken, die in 70 treden 
naar de eerste zolder voert, waar het uurwerk staat. Klimt men nog 
16 treden hoger dan komt men op de tweede zolder. Daar hangt de 
grote klok met een middellijn van 1.16 M. W a a r haar kleinere zusje, 
die hier vroeger huisvesting had, gebleven is, weten we niet, en denkelijk 
weten de Deinumers het zelf ook niet. 

De grote klok heeft een opschrift in het latijn, dat we onze lezers 
maar zullen sparen, want het zal hun, in hoofdzaak althans, wel gaan 
als ons: jagerslatijn kunnen we -zo'n beetje volgen, potjeslatijn is ons 
reeds te machtig, en bij echt latijn begint het ons te duizelen. Maar wij 
duizelen ook haast als wij die dikke noordmuur met zijn wenteltrap 
bezien, want die is op sommige plaatsen meer dan 3 M. (drie meter) 
dik. Als we nu ook nog vertellen, dat het grondvlak van de toren, 
buitenwerks, 8 bij 8 M. meet, dan heeft men enig begrip van de dimen-
sie's van deze kolos. 

Als we hem van buiten bezien, dan merken we in de noordmuur een 
steen met het volgende opschrift: 
f : ; --"% 

V T S T R U X E R E P H A R V M FASTIGIA L V C D A N A V T I S 

Sic PROCVL H Æ C HORAS TVRRIS TERQJJE NOTAT 

Dat is dus, waratje, alweer latijn. De Deinumers zijn zeker al heel 
vroeg knappe koppen geweest. Bij intuïtie kwamen we tot de conclusie, 
dat dit opschrift gewichtiger is, dan dat op de klok en daarom hebben 
we er een vertaling van zien machtig te worden. Of liever gezegd: we 
hebben er drie gekregen, die we hier allemaal ten beste geven. 

Dé eerste is een Nederlandse vertaling en luidt als volgt: 
„Zoals men de vuurtoren gebouwd heeft als lichtende toren

spitsen voor de zeelieden, zo maakt deze toren telkens van verre 
de uren bekend." 

De tweede is in het Fries gesteld, aldus:, 
„Alear wie ik in beaken oan 'e sé, mar nou wiis ik jitte allinne 

oan 'e minsken it paed en de tiid." 

En de derde, in poëtische vorm, luidt: 
Vroeger was ik een baken in het nat, 
Nu wijs ik de reiziger het uur en het pad. 

Als we deze drie vertalingen vergelijken, dan hebben ze heel wat 
van mekaar, doch er is toch ook nogal een aanmerkelijk verschil. En 
nu zouden we zo graag willen weten, wat wel de echte overzetting is. 
Jammer dat de student uit ons vorig hoofdstuk, die je zo goed wist te 
vertellen, wat de echte maan was, ad patres is gegaan, zodat wij hem 
niet meer kunnen raadplegen. Ieder zoeke er dus maar zijn gading uit. 
Wij doen dit op onze beurt ook en kiezen de eerste, omdat wij alle 
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reden menen te hebben, dat die de meest getrouwe woordelijke over
zetting is. 

Uit de beide laatste vertalingen zou men opmaken, dat de omstan
digheden (het dichtslijken der Oude Middelzee) de betekenis van de
zelfde toren heeft veranderd, doch de eerste overzetting laat de uitleg 
toe, dat er vroeger een andere toren is geweest. En juist dit kon wel 
eens aanleiding geven (wij spreken hier in de meest voorwaardelijke 
vorm) tot enig meer licht in de duistere geschiedenis van de Deinumer 
torenbouw. W e zullen deswege eerst weer eens in het rijk der legenden 
zien. 

Volgens wat we daar vonden leefde hier heel vroeger een adellijk 
heer met name Roorda, die als zovelen in zijn tijd ter Kruistocht ging. 
Of deze familie was van Jonker Roorda, van wie wij bij Harkema-State 
vertelden, zegt ons de overlevering niet, maar wel weten we, dat we 
hier niet met een en dezelfde persoon te doen hebben, want van de 
Tzummarumer Roorda keerde alleen het hoofd naar het vaderland terug, 
terwijl de Deinumer in levende lijve repatrieerde. Uit dankbaarheid voor 
zijn behouden terugkomst liet de laatste toen deze nieuwe toren bouwen, 
en wel, wat het bovenste gedeelte betrof, in de door hem zelf geziene 
Oosterse bouwtrant. 

Van tijdrekenkundig standpunt gezien laat het zich verklaren, dat 
er in deze overlevering weer enige waarheid kan zitten. Immers vóór 
1400 werd reeds de ..Skrédyk" gelegd, de weg van Beetgumermolen 
in de richting Stiens. Toen was daar dus de Middelzee al lang droog. 
Hoeveel te vroeger zal dit dus vóór Deinum het geval moeten zijn ge
weest. En wat moet daar dan nog een tijd aan voorafgegaan zijn, 
sedert aan bevaarbaarheid kon worden gedacht. 

De Kruistochten duurden, zoals we weten, van de 11de tot de 13de 
eeuw. Wanneer nu de eerste Deinumer toren een vuurtoren is geweest, 
en de tweede, de thans bestaande, aan het einde der 13de eeuw werd 
gebouwd, dan behoeven de hier vermelde gegevens chronologisch niet 
tegen elkaar te vloeken. 

Maar.-., ja, er is al weer een maar, want in de zuidmuur zit ook een 
steen, die vrijwat door weer en wind gehavend is, en waarvan het 
opschrift alleen behoorlijk leesbaar is wat de beide bovenste regels 
betreft, die we hier weergeven: 

1 u rn s Oacra n o b m û Jviuaroi 

saens ie a ï e i t l m a & 

1 1 1 

Dat opschrift is natuurlijk weer in het latijn, en de vertaling er van, 
alsmede de ontcijfering van de rest, laten we gaarne aan bekwamer 
handen over. Op de steen moeten ook de jaartallen 1550 en 1557 voor
komen, en wat betekenen die nu weer? Als deze duiden, zoals sommigen 
willen, op het begin en het einde van de bovenbouw, dan valt onze 
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gehele legendarische hypothese tegen de vlakte. Maar ze kunnen, in 
verband met de er op voorkomende naam van Feitsma, welke familie 
hier in die jaren woonde, ook wel "wijzen op restauraties, door deze 
bewerkstelligd. En dan staat onze veronderstelling weer netjes op haar 
poten. 

't Zijn altijd dezelfde mensen bij wie- en altijd dezelfde dingen, waar
over men zijn tijd verpraat. Een van deze laatste is de Deinumer 
toren. Wij doen daaraan ook al mee, want we hebben er al vrij wat 
meer over op papier gezet, dan oorspronkelijk in onze bedoeling lag. 
Voor echter de zware deur achter ons gesloten wordt, willen we toch 
eerst ook nog een kijkje in de kerk nemen. De vreemdeling wordt dan 
direct getroffen door de vier grote grafzerken, die, keurig onderhouden, 
tegen een der muren zijn geplaatst. 

't Zijn stenen van 3 tot 31 / , m hoog en l1/2 tot 2 m breed, dus hele 
brokken, en ze zijn alle over de gehele voorzijde even keurig bewerkt. 
Het randschrift van' ieder vertoont de naam van degene, wiens graf 
ze hebben gedekt met gewoonlijk de naam van diens echtgenote, of, 
om in de taal van de stenen te spreken, „ziin wiif", er bij. 

De meeste zerken zijn gewijd aan leden der familie Feitsma, die hier 
aleer woonde, en waaraan de naam Feitsma-State ons nog herinnert. 

Als de geweldige sleutel de zware torendeur in het slo't heeft ge
draaid, gaan we langs het keurige, hellende laantje kerkhof-afwaarts 
weer naar het . . . Sint-Janspad. Dit pad loopt om het gehele dorp heen 
er is thans een in goede staat verkerende rijweg. Nu is het wel eigen
aardig, dat er hier in het noorden van Friesland verschillende dorpen 
zijn, waar zo'n weg om de plaats heen loopt, al is die dan overal soms 
nog niet geheel verhard. 

Maar een uitzondering is het, voor zover we weten, dat die weg maar 
één naam draagt, gelijk hier het geval is. Elders vinden we de weg
gedeelten met verschillende namen genoemd. En toch kan het o.i. best 
mogelijk zijn, dat heel vroeger zo'n weg om een dorp voor hetzelfde 
doel werd gebruikt, als hier in Deinum eertijds het geval is geweest. 
Voor welk doel en hoe men aan de naam Sint-Janspad is gekomen, 
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laten we aan onze lezers over om dat uit te vinden. En voor wie het 
wel mochten weten, geven we een andere puzzle, op de wijze als we 
dat wel meer deden, namelijk in de vorm van een pentekening, om uit 
te vissen wat die mag voorstellen. 

In een volgend hoofdstuk hopen we de „oplossing" van een en ander 
te geven. 

XII. 

Wie Johannes de Dooper is geweest, weet vrijwel iedereen, doch als 
men de vraag stelt, welk bijzonder verband er bestaat tussen hem en het 
dorp Deinum, dan is de kans groot, dat er niet zo heel veel antwoorden 
binnen komen, 't Is hierom dat we willen trachten dat verband nader aan 
te tonen. 

Er zijn twee gedenkdagen in het jaar, die met de naam Sint-Jan wor
den aangeduid. (Sint-Jan is hier een afkorting van Sint-Johannes). De 
ene valt op 24 Juni en is gewijd aan Johannes de Dooper, de andere op 
27 December en is er ter ere van Johannes de Evangelist. 

Nu was het in de tijd toen het Katholicisme in deze streken nog al
gemeen was, ook hier gebruikelijk om een kerk aan de ene of andere 
heilige te wijden en zo had de kerk te Deinum tot schutspatroon Jo
hannes de Dooper. In overeenstemming hiermede werd jaarlijks op 24 
Juni — Sint-Jan — een processie gehouden. Onder processie wordt ver
staan een optocht van priesters en leken of een plechtige kerkelijke om
gang. 

In die dagen had Deinum ook nog een kermis en deze werd tegelijker
tijd gehouden. Vele zullen hierin nu wel een wonderlijke combinatie zien, 
doch dit was toen geenszins het geval. W a t wilde het woord „kermis" 
toch oorspronkelijk zeggen? Het is een verkorting van „kerkmis" en dit 
betekent weer „kerkwijdingsfeest". 

Dat dus Deinum op de dag gewijd aan zijn schutsheilige (24 Juni, 
Sint-Jan) het kerkwijdingsfeest, zijn kermis, vierde, lag voor de hand, 
en even natuurlijk is het, dat dan tegelijkertijd de processie werd ge
houden. Deze omgang had plaats langs de weg om het dorp, die dien
tengevolge tot de huidige dag de naam ,,Sint-Janspad" heeft behouden. 

Daar is al de oplossing van de ene puzzle. 
En nu de andere. Voor de Deinumers en voor wie daar verder 

plaatselijk bekend zijn, was deze gemakkelijk. Ieder van hen zag er 
direct in een afbeelding van wat thans algemeen wordt aangeduid met 
de naam ,,De Pôlle". Da's nog eens een echt-Friese en in de provincie 
vrij talrijk voorkomende naam. Afgescheiden van de „pollen" in de zin 
van buitendijkse landaanwassen, de ettelijke „mole-pôllen" (molen-
erven) en de menigvuldige „pollen" nog in andere betekenissen, treft 
men in ons gewest vele „pollen" aan overeenkomstig het beeld, dat die 
te Deinum vertoont. En deze laatsten hebben dit gemeen, dat ze de 
resten bevatten — of enkel maar >de plaats aanwijzen — van vroegere 
grootheid. Die te Deinum is gevorderd tot het stadium, dat van een 
boerderij nog de „foarein" en „hals" als arbeiderswoningen dienst doen. 
Hoewel deze aftakeling een vrij algemeen verschijnsel in de loop der 
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tijden is geweest, toch heeft de Deinumer „pôlle" iets bijzonders en 
wel in de vorm van een gevelsteen, waarvan we hierbij een afbeelding 
geven. 

Het opschrift stuurt onze gedachten in de richting van bepaalde ver
moedens, want er mag al op die steen gebeiteld staan: „Siertsema 
State", goed en wel, maar ieder voelt toch wat best, dat dit niet de 
oorspronkelijke State is. W e hebben hier vrij zeker weer te doen met 
zoiets als aan de Hornestreek (vroeger besproken) meermalen voor
komt, d.w.z. dat de naam van de voormalige state is overgegaan op de 
boerderij, en zo zegt ons die steen meer, dan er op staat: hij spreekt 
weer van vergane glorie uit lang vervlogen tijden, 

Wij moeten nu ons kaartje, voorkomende oppag. 380 en 381, nog eens 
even ter hand nemen. Daarop vinden we bij het dorp Deinum vermeld 
„Feitsma-State". Een ander teken, dat evenzeer op een adellijke State 
wijst, draagt geen naam. In zijn „Beschrijvinge" zegt Schotanus o.a. 
van Deinum, als hij „Feitsma" genoemd heeft: ,,nog een andere 
wier, in 't veld liggende, vertoont een andere gewezen State". Scho
tanus kende dus in de 17e eeuw slechts één State en ook slechts één 
naam. En wat zien we op de latere Eekhoffs atlas? Ook maar één 
State en één naam, doch nu is het niet Feitsma, maar Siersma. Dat is 
in dit geval Siersma, Sierdsma of Siertsema (Sierksma, welke naam 
elders voorkomt, echter niet) verschillende spelwijzen van dezelfde 
naam zijn, willen we gaarne aannemen. Als vanzelf rijst nu de vraag 
weer of hier soms, met verwisseling van bewoner, ook verandering van 
naam heeft plaats gehad, gelijk wij dat elders meermalen hebben aan
getroffen, en dat zo „Feitsma" is overgegaan in „Siersma" of 
„Siertsema". 

Wij willen dit eens nader bezien. Van de familie Feitsma is heel 
wat bekend. Men vond b.v. een Feitsma-State te Hallum, te Holwerd, 
te Deinum, te Kollum, te Dongjum, te Foudgum, te Huizum en te 
Anjum. Wij geloven met, dat we onze lezers er een plezier mee doen, 
hun een, voor de meesten van hen dor ^~ om niet te zeggen saai •— 
genealogisch verhaal voort te zetten. Wij gaan dus in een andere rich
ting en bepalen ons tot de Staten te Deinum. Van Feitsma-State is in 

416 



het Friesch Museum te Leeuwarden een tekening aanwezig. Wij zien 
daarop het slot nog in echte slotvorm met poort en al. Die tekening is 
van het jaar 1723. 

Wanneer we ons nu zetten aan het nasporen van wat er geschreven 
is over de twee Staten, Feitsma en Siertsema, dan kunnen we over 
beide wel lectuur vinden. En dan zal een en dezelfde schrijver niet 
alleen over die twee als verschillende Staten schrijven, maar hij zal ons 
ook de plaats aanwijzen, waar ze vermoedelijk gestaan hebben. Feitsma 
krijgt dan haar stee, waar Schotanus dat ongeveer aangeeft, en Siert
sema krijgt voor zich ,,De Pôlle" toegewezen. Dit laatste is geheel 
overeenkomstig Eekhoff's kaart, met enkel dit onderscheid, dat die 
van „Siersma" spreekt. 

Zo komen we helemaal onder de indruk, dat we werkelijk met twee 
verschillende Staten te doen hebben, en dat er dus geen naamsver
andering heeft plaats gehad. En als we dan welbehagelijk de geurige 
dampen van zuivere waarheid opsnuiven, die er opstijgen uit ons potje, 
dat we te vuur hebben, en ons reeds bij voorbaat vergasten aan de op 
te dienen delicieuze maaltijd, dan komt er onverwacht weer iemand 
roet in ons eten gooien. En die roetgooier is niet maar de eerste de beste, 
doch niemand minder dan Johan Winkler, de bewerker van de 
„Friese Naamlijst", behorende bij het Fries Woordenboek. 

Deze zegt op pag. 98 dier Naamlijst: „Feitsma-Sate te Deinum (ook 
Siersma-Sate genoemd)". 

En dat dit welbewust is neergeschreven, wordt bevestigd door wat 
we op pag. 339 lezen. Daar staat: „Siersma-Sate (ook Feitsma-Sate 
genoemd) te Deinum", 

Nu moge de heer Winkler een ander onderscheid maken dan wij 
tussen State en Saté, zijn bedoeling is duidelijk: hij vereenzelvigt 
Feitsma en Siersma. 

Het is natuurlijk mogelijk dat de heer Winkler te goeder trouw een 
vergissing beging (dwalen is menselijk), doch dit kunnen we in dit 
geval moeilijk aannemen. W a n t niet alleen dat de heer Winkler over 
het algemeen knap werk heeft geleverd, hij was ook nader bij Deinum 
betrokken, dan velen misschien vermoeden. Hij woonde eertijds in 
Leeuwarden, kwam nogal eens in Deinum en één van zijn voorzaten 
(een naamgenoot nog wel) is van 1686 tot 1703 predikant te Deinum 
geweest. Dit laatste wordt bevestigd door de inscriptie op een avond-
máalsbeker, die naar wij hopen -— al moge hij eventueel uit hygiënische 
overwegingen ook op non-activiteit zijn gesteld — nog „yn wezen" is. 

Zo bestond de mogelijkheid dat Winkler meer van Deinum af wist 
dan menig ander. 

Dat wij niet veel lust gevoelen om verder op deze dingen in te gaan, 
waarvan de ondergrond zo wankel is, zal men, naar we hopen, kunnen 
billijken. Wij gaven dat voorbeeld niet alleen om aan te tonen met 
welke moeilijkheden een onderzoeker veelal te worstelen heeft (dat 
hebben we al zo vaak verteld), maar tevens om tot lering te strekken 
voor degenen, die, als ze in hun ogen iets authentieks gevonden heb
ben, menen dat hun fantasie dan verder vrij spel heeft bij het vast
stellen hunner conclusies. 
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Wij willen nu nog eens even in het rijk der legenden zien; daar heeft 
de verbeelding meer levensruimte. 

De vorige maal hebben we al iets van de grote wenteltrap in de 
Deinumer toren verteld. Welnu, de legende zegt daarvan, dat die door 
één knecht is gemetseld en dat deze daarvoor zeventien jaar nodig 
heeft gehad. 

Wie nu over de nodige verbeeldingskracht beschikt, kan als volgt 
redeneren: „Zie 'ris, de steen in de zuidmuur met zijn onleesbaar op
schrift droeg eens de jaartallen 1550 en 1557, Dat slaat op het maken 
van die wenteltrap, begrepen? Die zeventien jaar, waarvan men spreekt, 
is secuur fout; daarin kan veel meer gebeuren, dat moet zeven jaar zijn. 
En dat zaakje is door de familie Feitsma geregeld, daarom staat haar 
naam er op." 

Zo kán men redeneren, maar zo redeneren wij niet. Daarvoor is onze 
verbeeldingskracht te miniem. 

Onderstaand geven we nog een prentje van vroeger tijd, ook al weer 
uit het Overjordaanse. Maar dit verklapt zijn geheimen zo gemakkelijk 
niet als „De Pôlîe". 

XIII. 

Molkwerum is algemeen bekend als het Friese doolhof, wegens de 
onregelmatigheid, waarmede men de huizen eertijds een plaatsje heeft 
gegeven op de zeven eilanden, waarop het dorp oorspronkelijk is aan
gelegd. En tegen die wijdvermaardheid hebben wij, noorderlingen, niets 
in te brengen, alleen willen we er vde opmerking bij maken, dat ook 
wij ons Fries doolhof hebben, zij het dan ook, dat dit niet op zoveel 
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roemruchtigheid mag bogen als zijn oudere broer in Frieslands Zuid-
Westhoek. 

Ons doolhof is Deinum en dit dankt zijn „erenaam" evenzeer aan de 
bevallige wanorde waarin de huizen eertijds waren gebouwd, toen nog 
geen rooilijnen de architectuur deswege in het dwangbuis hadden gezet. 

W a s in Molkwerum de natuurlijke gesteldheid van de bodem wel
licht de voornaamste oorzaak van de ordeloze aanleg, in Deinum was 
de causaliteit een geheel andere. Hierover zwijgt de eigenlijke geschie
denis, en in zulke gevallen is het zo mooi, dat we beschikken over 
mythen, sagen, legenden, anecdoten, fabels, sprookjes en wat dies meer 
zij, die weliswaar soms op gespannen voet met de zuivere historie staan, 
doch omdat ze ,,hwat oars as oars binne" niet minder bekoorlijk en 
levenskrachtig zijn. 

Welnu, van de oorspronkelijke Deinumer huizenbouw op een wijze 
„as wiene se út de sek skodde" geeft de legende de volgende verklaring: 

„Twee zusters wilden op de ledige plek, waar nog geen Deinum 
„stond, een dorp stichten, doch konden het niet eens worden, waar de 
„huizen moesten staan. Na rijp beraad kwamen ze ten slotte overeen, 
„dat ze met haar beiden naar de torentrans zouden klimmen met een 
„partij appelen. Hiervan zouden ze om beurten één naar beneden werpen 
„en waar de appelen kwamen te liggen, zouden de huizen verrijzen. 

„En zo gebeurde." 
Dat was nog in die goede oude tijd. 
De voortschrijdende wetenschap zal dergelijke dingen nu tot „âld-

wivefabeltsjes" verklaren, maar diezelfde wetenschap vermag niet te 
kleineren het waardevolle, dat in de gezonde kern dier legende opge
sloten ligt. Wan t stel u voor, dat de beide dames — die blijkens de 
afstand, waarop de huizen van de toren stonden „frij hwat slinger yn 
'e earm hiene" -— in stede van overleg te plegen en zich aan die over
eenkomst te houden, elkander in de haren waren gevlogen, had dan niet 
licht een onvrijwillige van Schaffelaars buiteling het rampzalige gevolg 
kunnen zijn? 

En»nu verlaten we Deinum om nog even bij de „Dritte im Bunde" 
te zien, of liever gezegd, om meer in de taal van het Overjordaanse 
verenigingsleven te blijven: bij het derde lid van „Jt Klaverblêd". 

W a s Deinum het „vermakelijke" dorp, deze derde — Blessum —• 
munt meer uit door landelijke bekoring en eenvoud. En het is hier, waar 
we voor ruim twee eeuwen hadden te zoeken het gebouw, de State, 
waarvan we aan het slot van ons vorig hoofdstuk gewag maakten. (Zie 
het geplaatste prentje.) 

Dat geen oningewijde kon raden, wat het voorstelde, kwam met onze 
verwachtingen overeen; dit kon ook wel niet anders. Maar toch bleef 
de verrassing niet uit, en deze kwam nog wel van de zijde van iemand, 
die in dezen wist „hwer 't Bartele de moster hellet". Op onze vraag: 
„Wat stelt dat prentje voor?", antwoordde hij onomwonden: „In houne-
hokje". Dat antwoord en die gelijkenis vonden wij beide al even frap
pant. Om daarop te komen, moet men al weer „hwat oars as oars 
wêze". Dit was dan ook een kunstenaar en kunstkenner tevens. (Dit 
laatste is eigenlijk een '.pleonasme", want een kunstenaar is uit de aard 
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der zaak ook kunstkenner; immers als hij de kunst niet kende, hoe zou 
hij kunstenaar kunnen zijn7) 

Maar dit daargelaten, de „kunstloze" ingewijde vertelt, dat het 
prentje voorstelt „Rmgia State", zoals die er m 1723 uitzag. 

En nu geven we hier dadelijk bij de twee hameipalen, welke thans 
toegang verlenen tot de „Rmgia State" van tegenwoordig, die we m 
de vorm ener royale boerderij op de achtergrond zien. 

Omdat deze laatste nog geen tekenen van ouderdoms-aftakelmg ver
toont, geven we er maar geen* aparte tekening van; dit kan, als het zover 
is, wel degene doen, die na ons ten tonele verschijnt. Maar dat we wel 
een plaatje van de oude State geven, vindt zijn oorzaak hierin, dat de 
ontwikkelingsgang, of liever de gang naar het verval, hier van het 
algemene verloop, althans schijnbaar, afwijkt In het Fnesch Museum 
te Leeuwarden, waaraan ook wij ons prentje van heden te danken 
hebben, berust een soortgelijke tekening uit dezelfde tijd van Scheltema-
State te Boksum. W e hebben hier dus niet met een op zich zelf staand 
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geval te doen, al is het voor ons, in vergelijking met wat we tot heden 
tegenkwamen, wel iets ongewoons. 

Als we het plaatje bezien, dan zegt het gezond verstand ons direct: 
maar dit „hounehokje" is niet de Ringia-State in haar oorspronkelijke 
vorm; 't is er maar het schijnsel van, net als de leeuw achter de tralies 
slechts een afschaduwing is van de koning der dieren in de wildernis. 

Laten wij onze gedachtengang vervolgens de vrije loop, dan zien we 
de dingen verder aldus: Het statige van de State is al lang verdwenen 
en aan het State-achtige herinneren nog alleen de oude poort en ,,de 
foarein". Het hoge woonhuis met dito schoorstenen en windvanen, die 
naar de hemel schijnen te willen grijpen, lijken gezamenlijk nog een 
wanhopige poging te willen doen om de oude grootheid nog enigszins 
hoog te houden. Maar uit alles spreekt iets onbestemds, iets halfbak
kens, zich uitende deels in verval, wat het verleden aangaat, deels in 
onbestemdheid, wat de toekomst betreft. Het is geen State meer, het 
is nog geen boerderij. 

En als we het plaatje meer nauwkeurig bekijken, dan heeft het er 
veel van, dat achter in de schuur ook nog woongelegenheid is gemaakt. 
Op de tekening van Scheltema-State, die in het Friesch Museum berust, 
kan men zulks duidelijk zien. 

Dan beginnen weer nieuwe vragen te rijzen als deze: heeft hier 
vroeger ook samenwonen van landheer en boer plaats gehad in een 
gedeelte van het jaar, gelijk we zulks aan de Hornestreek in veel latere 
tijd nog gezien hebben? Of heeft de decadentie, de achteruitgang, van 
de landheer er toe geleid, dat hij zelf met onder één dak wonend per
soneel het boerenbedrijf ging uitoefenen. Of... doch laten wij niet meer 
vragen, omdat vrij zeker niemand ons daarop antwoord kan geven. 

Moeten wij nu de balans voor het Overjordaanse opmaken, dan zien 
we al weer, dat ook hier niet veel van de oude grootheid is overgebleven. 
Wellicht zijn de State's hier ook nooit zo talrijk geweest, als we dat 
aan de Hornestreek zagen. Dit staat misschien weer met het Klooster-
wezen in verband. De Kloosters waren vaak rijke instellingen, niet het 
minst aan landbezit; door erflatingen, schenkingen, enz. werden die 
rijkdommen dikwijls belangrijk vergroot. W a a r een Klooster gevestigd 
was, kon het persoonlijke grootgrondbezit moeilijk zulke grote afme
tingen aannemen, als waar men genoemde instellingen niet had. Wij 
hebben dat reeds aan de Hornestreek kunnen zien, want al hoe talrijk 
de State's daar ook geweest mogen zijn, van Oosterbierum, waar eens 
het rijke Klooster Lidlum gevestigd was, is ons door alle tijden heen 
de naam van slechts één State bekend, t.w. „Haerda". 

Klooster Lidlum, in 1182 gesticht, werd in 1572 verwoest. Hieraan 
zullen de ongunstige, economische omstandigheden wel minder debet 
zijn geweest dan de reformatie. Maar toen Lidlum viel, zal er van zijn 
uithoven in het Overjordaanse, Monnikhuis en Ter Poorte, ook niet 
veel zijn overgebleven, als ze er ten minste nog waren. Schotanus noemt 
nog geen eeuw later hun namen niet meer; wie weet de plaatsen te 
wijzen, waar ze gestaan hebben? 

En is het met de State's veel anders? Enkele hebben we genoemd, 
van nog een paar andere zijn de namen ook bekend, maar wat weet 

27 421 



men er meer van? Men haspelt over de plaatsen, waar ze gestaan 
hebben, men is niet eens zeker van de namen. Wel mag de gevelsteen 
in ons vorig hoofdstuk afgebeeld, nog de povere, fragmentarische resten 
wijzen van wat eenmaal Siertsema-State was, doch op enigszins waar
dige .—• wij zouden haast zeggen op Hornestreekachtige <—» wijze de 
herinnering aan het oude levendig houden, dat kan alleen Ringia, 

De oude State mag vergaan zijn, de poort gesloopt en het „Houne-
hokje" een „doorgangshuis" geworden voor re- of evolutionnaire 
ideeën, toch kunnen de monumentale hameipalen, de landelijke inrij-
laan, de flinke bedrijfsgebouwen met de omringende landerijen, als één 
geheel, voor onze geest te voorschijn toveren iets van het imponerende, 
dat hier eenmaal was. 

Hier gevoelen wij: „'t Is hjir hwat oars as oars." 
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H E M M E M A - S T A T E . 

I. 

Dy 't gjin each hat foar 't forline, 
Sil, hoe fyn er is bislipe, 
Nea 't forbân der tiden fine 
En de neitiid min bigripe. 

Daaraan dachten we toen we ons neerzetten om een nieuw hoofdstuk 
neer te pennen, en dientengevolge willen we thans in ruwe lijnen een 
klein tikje geschiedenis schrijven in verband met het wisselend landbezit 
in deze streken, in verband ook met wat we binnenkort ten beste hopen 
te geven. — W e willen hiervoor niet terug gaan tot de duistere tijden 
der opkomst van de bijzondere, de particuliere grondeigendom, die reeds 
in de dagen van Karel de Grote (van 752.—-814) een vrij grote beteke
nis had gekregen. Maar wel menen we er op te moeten wijzen, dat, 
in weerwil van de nog al democratische ideeën van de keizer, tijdens 
zijn regering het groot-grondbezit zich uitbreidde ten koste van het 
kleine, 't Ligt buiten ons bestek de omstandigheden na te gaan, welke 
daartoe aanleiding gaven. 

Van meer betekenis in de richting van het groot-grondbezit zijn 
ongetwijfeld nog geweest de bekende invallen der Noormannen. Deze 
vrijbuiters kwamen uit de Scandinavische landen en hun naam ontleen
den ze aan de meer noordelijke ligging hunner landen ten opzichte van 
de streken, waarheen ze hun invallen richtten. Ze waren nog de hei
dense godsdienst toegedaan, terwijl in onze gewesten het Christendom 
reeds betekenend ingang had gevonden. Het ruwe klimaat en de schrale 
bodem werkten verder de ruwheid hunner zeden in de hand. Maar dat 
alles tezamen was nog niet de voornaamste oorzaak hunner strooptoch
ten. Deze moet meer gezocht worden in het heersende erfrecht, dat aan 
de oudste zoon alleen het vaderlijk bezit toekende. Zodoende konden 
de andere kinderen „om 'e stûke springe" en moesten die elders maar 
hun fortuin zoeken. Dit deden ze dan ook bij de meer Zuidelijker ge
legen volken, die het beter hadden dan zij, en daartoe behoorden ook 
de bewoners dezer streken. Doch dit „fortuinzoeken" ging al op even 
ruwe wijze, als hun zeden ruw waren. Goedschiks liet men zich niet be
roven en bestelen, en dientengevolge waren moorden en branden de 
gewone middelen, om wat men begeerde, zich te verschaffen. Had men 
dit, dan keerde men huiswaarts om later hetzelfde spelletje te herhalen. 

Reeds in Karel de Grote's tijd, ja zelfs ver vóór die werden de 
invallen hier gedaan, doch niet zo intensief als toen de keizer zelf van 
het toneel was verdwenen en zijn rijk langzamerhand uiteenviel. Toen 
werd de kans voor de barbaren schoner en dan begint hun beuls- en 
roverswerk eerst recht. W a t er van de 9de tot de 11e eeuw hier 
deswege is geleden, steekt niet zo nauw. De landbouw werd vaak 
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grotendeels onmogelijk gemaakt, en ieder zocht zich op zijn wijze het 
best te redden. De steden werden omwald, teneinde zich tegen het ge
spuis te kunnen verweren en op het platteland maakte men zich in ver
sterkte burchten en kastelen evenzeer voor de verdediging klaar. Voor 
de „kleine man" was het weer het benardst. Zij konden zich niet staande 
houden en zochten steun bij de grote heren en verkozen vaak een ver
dedigbare horigheid boven een weerloze vrijheid. 

Deze gang van zaken werkte het groot-grondbezit in de hand ten 
koste van de kleine eigendom. 

Hoelang die invallen der Noormannen duurden? Wij geloven dat 
niemand zulks weet, want, we hebben daarop al eerder gewezen, er 
bestaat deswege een verschil van bijna een paar eeuwen tussen de ge
schiedschrijvers. Zo meent de een, dat we in 1010 hier de laatste inval 
hebben gehad, terwijl de ander ons vertelt, dat Utgong (het latere 
Berlikum) niet alleen in 998 werd „geraseerd" d.w.z.: met de grond 
gelijk gemaakt, maar in 1191 evenzeer. Doch hoe dit ook zij, het is 
zoals het versje zegt: 

De tiden geane op en del 
Yn koart of langer rek, 
Sa komt oan alle fleur in ein 
En oan elk lijen ek. 

Nadat de Noormannen deze streek met rust lieten, kon ze weer wat 
op verhaal komen, wat dan ook werkelijk het geval was. Doch toen 
trad een ander tijdperk in, namelijk dat der Kruistochten, dat wel niet 
de inwendige rust zo zeer verstoorde, maar toch een belangrijke in
vloed op de 'maatschappelijke toestanden uitoefende, ook op die van het 
grondbezit. .— Dit kwam enerzijds hierdoor, dat die tochten nogal wat 
vereisten, waardoor verscheidene gegoeden hun eigendommen moesten 
verkopen of verpanden. Anderzijds doordat de lijfeigenen en hofhori^ 
gen, wanneer deze aan een kruistocht deelnamen, bij hun terugkeer ge
woonlijk hun vrijheid kregen of herkregen, en dan natuurlijk ook een 
betere plaats aan de maaltijd des levens begeerden. Het landbezit ging 
toen enigermate in een andere richting. 

Gedurende de invallen der Noormannen hadden vreemden zich met 
de zaken onzer voorouders bemoeid; dat was de laatsten zeker niet 
bevallen. Toen gingen deze zelf door de kruistochten zich met ander
mans zaken bemoeien, wat ook al weer niet tot het gewenste gevolg 
leidde. Men zou zo zeggen, nu zullen ze wel zoveel geleerd hebben, 
dat ze zich ook eens alleen bij eigen zaken bepalen. En dit is dan ook 
werkelijk het geval geweest, maar op een vreemdsoortige manier, want 
nu vlogen ze — in twee partijen verdeeld — elkander in de haren. 
Die twee partijen waren de Schieringers en Vetkopers. Op school 
leerden we, dat de laatsten meer de gegoede lieden waren („vet" doet 
immers welgedaan aan) , terwijl de Schieringers („schier" hier in de 
betekenis van „kaal") meer de armoedigen vertegenwoordigden. Of 
die afbakening wel heel zuiver is? Men zou o.i. met evenveel recht 
kunnen zeggen, hoe min ook dit de grenzen juist weer geeft, dat het een 
strijd was tussen Oostergo en Westergo, waarbij Oostergo met Leeu
warden voornamelijk de Vetkopers vertegenwoordigde, en Westergo 
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meer het gebied der Schieringers was. Zat een van beide partijen in de 
penarie, dan zocht die hulp van buiten; de Vetkopers haalden dan de 
Groningers hier binnen, de Schieringers weer andere vreemdelingen. 
Dit vreemde-hulp-zoeken „briek beide partijen faek sûr op", want die 
helpers kwamen met geen andere bedoelingen dan om uit de verwarring 
buit ten eigen bate weg te slepen. 

Twee eeuwen ongeveer .—• van ± 1300 tot ± 1500 •— hebben die 
onderlinge twisten geduurd en hoe hier in die tijd is huisgehouden 
schreeuwt ten hemel. Friesland, dat zich ter verdediging tegen de Noor
mannen zeer had versterkt, was na de 11de eeuw als overdekt met 
stinsen, burchten, enz. Maar de barbaarse wijze, waarop de Schierin
gers en Vetkopers hun strijd streden, heeft veel van die oude impone
rende bouwwerken zo radicaal vernietigd, dat zelfs in vele gevallen 
de naam verloren is gegaan. Ieder weet in zijn streken wel plaatsen 
aan te wijzen, waar alles er op duidt, dat er eenmaal een sterkte heeft 
gestaan, terwijl niemand meer weet wat of hoe. Dat dit tot verarming 
moest leiden is begrijpelijk en evenzeer is het verklaarbaar dat toen 
menige trotse State, waar deze nog al haar bestaan kon voortslepen, 
tot een „Hounehokje" is geworden. 

Keizer Maximiliaan, die in naam heerser over deze landen was, stuurde 
hier de Hertog van Saksen, om orde te brengen in de chaos en de weer
barstige Friezen mores te leren. 

Dit zeggen we zo eigenlijk niet goed. Meer nauwkeurig is de volgende 
lezing: Die twee — Keizer en Hertog •— pasten mekaar in deze geheel. 
De eerste was namelijk aan de laatste een grote som gelds schuldig, 
wegens achterstallige soldij. Om dit zaakje zo'n beetje in 't reine te 
brengen, gooide men het op een accoordje, en wel zo, dat de Keizer 
voor ƒ 300.000 Friesland aan de Hertog verpandde. Deze mocht dan 
zelf zien,dat- en hoe hij het kreeg. 

Toen de Friezen iets van de komst van de Hertog in de gaten kregen, 
vergaten ze voor een wijle hun onderlinge twisten, en besloten „geza
menlijk" de vreemdeling buiten de grenzen te houden. Langs die weg 
ging het voor de Hertog dus niet, maar deze wist wel andere middelen 
te vinden, om tot zijn doel te geraken. 

Zo huisden er als bannelingen in Zwolle enkele vooraanstaande Vet
kopers, waaronder een zekere Tjerk van Walta , die om „bepaalde 
redenen" niet zo maar naar Friesland durfden terugkeren, doch wel op 
de loer lagen, om als hun kans gunstig scheen, daar hun slag eens weer 
te slaan. Tegelijkertijd lagen er in Gelderland een hoop afgedankte 
krijgslieden (vechten voor geld was toen ook een ambacht) van aller
hande nationaliteit, die als „werklozen" op „tewerkstelling" wachtten. 
Dit alles wist Albrecht van Saksen en nu stuurde hij zijn mannekes 
naar genoemde van Walta, om deze te verzoeken zijn helper te zijn. 
Dit werd door van Walta aangenomen op voorwaarden die hier onbe
sproken blijven. 

W a t zich toen in Westergo heeft afgespeeld, willen we liever ook 
maar niet beschrijven. 

De Vetkopers, de ware aard der dingen niet begrijpende, lieten Tjerk 
van Walta .— deze was immers een der hunnen .—• en diensi woeste 
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borden stilletjes hun gang gaan. Maar de Schieringers zagen, dat het 
zo niet langer ging; zij besloten de hulp van de Hertog in te roepen en 
op 30 April 1498 werd Albrecht van Saksen door de kopstukken der 
geestelijkheid en vele edelen benevens door de steden Bolsward, Fra-
neker, Sneek, Workum en Sloten als erfelijk potestaat van Friesland 
aangenomen. 

Zó kwam Albrecht van Saksen in Friesland. 
Zó ging het in die tijd. 

II. 

„Dat moast ik witten ha !" 
Deze verzuchting komt ons allemaal wel eens over de lippen, wan

neer de dingen een ander verloop hebben, dan wij ons^die hadden voor
gesteld ; en zij kan aangroeien tot een jammerklacht of zelfs tot een 
wanhoopskreet; al naar gelang wij zelf in meerdere of mindere mate ^ 
't zij bewust of onbewust .— mede-oorzaak zijn van die ongewenste gang 
van zaken. 

Albrecht van Saksen was, zoals we in ons vorig hoofdstuk reeds ver
telden, 30 April 1498 door een deel der Friezen tot erfheer van Friesland 
uitverkoren, en Keizer Maximiliaan v/as over dit resultaat blijkbaar al 
zo verheerlijkt, dat hij zelf de Hertog als erfpotestaat van deze provincie 
erkende bij zijn besluit van 20' Juli 1498. Maar dat niet alleen, twee 
dagen later schonk hij de Hertog „voor gedane diensten" (en „geleverde 
medicijnen" zouden wij er haast aan toevoegen) in volle eigendom de 
opgeslijkte gronden van de Mond der Oude Middelzee, toen reeds be
kend onder de naam: Het Bildt, 

De Keizer was echter met zijn „goede gaven" voorzichtig: de Hertog 
moest ook alweer met Het Bildt als met Friesland, d.i. zelf maar zien 
dat hij het kreeg. Moest hij in de provincie nog met een groot deel der 
Friezen „afrekenen", op het Bildt had hij het met de zee te krijgen, 
want het was nog onbedijkt, en dat niet alleen, maar ook daar zou hij 
tegen verscheidene Friezen aanlopen, die meenden eigendomsrechten 
op een deel der aangeslibde gronden te kunnen doen gelden. 

Nu gmg een geroutineerd machthebber er in die dagen niet zelf op 
uit om nieuwe buit binnen te halen, en zo stuurde hertog Albrecht zijn 
stadhouder Willebrord van Schaumburg herwaarts om dat zaakje op te 
knappen. Deze vestigde de zetel der nieuwe regering in het Sjaardema-
slot te Franeker. » 

Van hieruit werd eerst de strijd tegen de nog onoverwonnen Friezen 
begonnen, want alleen Westergo had de vreemdeling binnen gehaald. 
Met de hulp van Doeke Hemmema, Hessel van Martena en meerdere 
kopstukken der Westergo'se Schieringers ging men eerst op Zeven-
wouden los. Het leger van de Stadhouder telde maar 1500 man, te 
weten 500 Friezen en 1OOO vreemdelingen. Daartegenover brachten de 
Zevenwoudsters 15OOO man in het veld. Waren de eersten dus numeriek 
ver in de minderheid, hun uitrusting was echter zoveel te beter. Zij be
schikten namelijk over verscheidene „bussen". Bussen is in dit geval een 
verkorting van „donderbussen" (het oude woord voor „kanonnen") 

426 



waarnaar ook het „buskruit", dat reeds in de 14de eeuw was uitge
vonden, is genoemd. 

Als de zaak niet zo ernstig was, zou men gemeend hebben, dat de 
stadhouder op de patrijzenjacht ging; men had toch geen kogel in de 
bus, maar de loop vol hagel gestopt. Toen het eerste schot viel was dit, 
zowel in letterlijke als in figuurlijke zin voor ,,de Wâldtsjers" iets on
gehoords. Zij „setten de sokken d'r yn" en werden zodoende misschien 
wel de wegbereiders voor het latere : 

Beter blo-Jan, dan do-Jan, 
Beter gelopen, dan gestropen ; 

of, om in de taal van een geschiedschrijver dier dagen te spreken : „Zij 
liepen as een hoop schaepen sonder harder, ende als er een liep, soe 
liepense altemael". 

Deze „gevechten" hadden plaats niet ver van het Roode Klif in Gaas-
terland en vele der Woudlieden waren zo verbouwereerd, dat ze de 
Zuiderzee in vluchtten, waar ze jammerlijk verdronken en zodoende 
misschien wel een waterdood boven een hageldood verkozen. 

Vóór het einde van het jaar 1498 was Friesland vermeesterd en kon 
Hertog Albrecht hier zelf eens komen kijken, hoe men voor hem de zaak
jes had opgeknapt. De 19 Juli 1499 kwam hij in Harlingen aan en de 
volgende dag werd hij in zijn „residentie", Franeker plechtig als Erf-
heer van Friesland gehuldigd. 

De Hertog vergat verder de regeling der financiën niet; hij stelde 
E.lthans nieuwe belastingen in. Maar. . . „men kin in mûs net mear bi
nimmer as ït libben" en „ploaitsje ris fearren fan in kikkert". De mensen 
waren door de twee-eeuwen lange onderlinge twisten „sa earm as Jop". 
De oude, achterstallige belastingen konden ze al niet betalen, laat staan 
van deze nieuwe. Doch ook daar was wel raad voor. Zijn trouwe aan
hangers als Doeke Hemmema, Hessel van Martena en consorten werden 
er op los gestuurd, en als men niet goedschiks betaalde, dan werd er 
maar eens weer de oude bekende en beproefde methode gevolgd, d.w.z. 
„de lap er op!" Het ging weer op een branden en bedreigen met moord 
en doodslag. Dat ging zo erg, dat men de Hertog al spoedig „by sinne 
en moanne lans forwinske". Een opstand, gevolgd door een belegering 
van 's Hertogs residentie, Franeker, was het resultaat van dat optreden. 
Van dit beleg hopen we later nog wel eens meer te vertellen; maar 
menig Westergo-er zal wel eens bij zich zelf gezegd hebben, als hij be
dacht, wat hij begaan had met het inhalen van de vreemdeling, ter be
slechting der onderlinge geschillen, die men bij enige goede wil zelf had 
kunnen oplossen: 

„Dat moast ik witten ha!" 
Hertog van Albrecht had al gauw zijn aardigheid van de Friezen af; 

hij ging Augsburg weer opzoeken en liet het bestuur van deze provincie 
over aan zijn zonen: Hendrik en George. Deze waren, als goede kin
deren van hun vader, niet vergeten wat de laatste aan sommige Friese 
Schieringer edelen te danken had. Dit was wel een beloning waard en 
deze bestond voor Doeke Hettes Hemmema, hierboven genoemd, uit 15 
morgen Bildtland. 

Zoals we hiervoor reeds zagen had Keizer Maximiliaan aan Hertog 
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Albrecht van Saksen het nog onbedijkte Bildt in volle eigendom geschon
ken. Daar Albrecht in 1500 overleed werd het Bildt toen wettig bezit van 
zijn zoons Hendrik en George, die zodoende de schenking aan Doeke 
Hemmema konden bewerkstelligen. Maar. . . ja er is en er was gauw 
eens een „maar"... en zo kwam hier ook al weer wat te kijken. Al lang 
vóór de Hertogen van Saksen hier kwamen, waren de buitendijkse gron
den, die toen al onheugelijke tijden bij gewone vloeden droog lagen, 
voor een deel door de „liefhebbers" tot zich getrokken, aangelokt door 
het aloude, onvergankelijke: „zalig is de bezitter". 

Zo kon ook Doeke Hemmema reeds 35 morgen Bildtgrond „het zijne" 
noemen. De Hertog verzekerde echter dat het hele Bildt „het zijne" was 
en hij kon zich in deze op de Keizer beroepen. Dus alweer „Leiden in 
last" want dat dubbele „het zijne" verdoezelde de grens tussen „het mijn" 
en „het dijn" der beide partijen. Maar de loze Hertog wist wel weer raad. 
Hij stelde Hemmema voor, de evengenoemde 15 morgen aan diens be
staande 35 morgen toe te voegen en dan van die gehele 50 morgen „een 
leen" te maken. Daarmee zou dan meteen de ruzie over de eigendom 
uit zijn. Aldus werd overeengekomen. Deze „leenbrief" werd getekend 
13 October 1502, dus nog geruime tijd vóór de bedijking van het Bildt, 
die van 1505-—1508 werd uitgevoerd. 

De Hertog zal bij dat resultaat ongetwijfeld welbehagelijk over zijn 
buik hebben -gestreken: Hij leenheer, en een Friese edelman zijn vazal! 
Kon het mooier? 

Wij schrijven hier telkens „Hertog" in het enkelvoud ofschoon de 
evengenoemde „Leenbrief" door of althans namens George en Hendrik 
beiden was getekend. Wij doen zulks omdat wij menen, dat die 
overeenkomst meer het werk van George was. Hendrik toch had na het 
beleg van Franeker, waarbij hij ingesloten was, al ras gezworen nooit 
weer in Friesland terug te zullen komen. Hij was, als zijn vader, de 
Friezen „bah" en beiden zullen, na de kennismaking met het Friese wes
pennest, ieder op zijn wijze, wel eens bij zich zelve gedacht hebben: 

„Dat moast ik witten ha!" 
George was nog zover niet, deze had nog grote toekomstdromen, 

waarvan we later wel meer hopen te vertellen. 
Zo zijn we door Doeke Hemmema en diens „leenbrief" als vanzelf 

aangeland bij het plaatje, dat wij hierbij ten beste geven. Het stelt na
melijk voor de oude poort van het voormalige Hemmemaslot te Berlikum, 
die in de wandeling nog steeds genoemd wordt: „de âld poarte" of kort
weg „de poarte". 

Zo van de voorzijde gezien zou men er bezwaarlijk een oude poort 
in herkennen. Ie'der merkt toch op het eerste gezicht, dat de voorgevel 
niet meer de poortmuur is. Al lang heeft men het inwendige tot woonhuis 
gemetamorphoseerd. Bij één der verschillende verbouwingen bleek aan 
verkoold hout, dat ook brand er niet altijd vreemd aan is geweest. Thans 
is het benedengedeelte een winkel, terwijl de verdiepingen tot woning 
zijn ingericht. En het geheel is keurig en netjes in orde, daar hebben we 
voor de hedendaagse tijd niets op aan te merken. Maar van oudheid
kundig standpunt is het bedroevend jammer, dat cultuur en beschaving 
niet hebben geschroomd haar wrede handen uit te steken naar dit trotse 
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bouwwerk, dat in zijn oorspronkelijke gedaante van uit de grijze oudheid 
over vele eeuwen heen tot ons en het nageslacht had kunnen spreken 
over wat eenmaal was! 

Biskaving brmgt fan alles mei, 
En wurdt al faek... oan spuonnen wei! 

III. 

In het vorige hoofdstuk zijn we voor de poort blijven staan, maar nu 
willen we dan toch eens wat meer weten van Hemmema. Jammer dat 
we niet op de ene of andere wijze een tekening van de voormalige State 
machtig konden worden; we zullen het dus nu zo goed mogelijk trachten 
te vertellen. 

De situatie is er in de loop der tijden heel wat op veranderd. Spreken 
de oudste berichten van een sterkte omgeven door grachten en wallen, 
tegenwoordig zoekt men deze laatste tevergeefs en er is ook heel wat 
speurzin voor nodig om uit te vinden, wat hier eenmaal gracht geweest 
moet zijn. 

Bij gebrek aan beter geven we, om toch enigszins georiënteerd te zijn, 
een kaartje van de gemeente Het Bildt, zoals het er omstreeks het midden 
der 17de eeuw uitzag. Wanneer we daar nu bij aanpassen de kaart van 
Menaldumadeel uit dezelfde tijd en die o.a. voorkomt op pagina 380 
en 381, dan kunnen we de ligging van Hemmema vrij goed nagaan. 

Op de evengenoemde kaart van Menaldumadeel staat echter de State 
binnendijks, d.w.z. binnen de oude zeedijk. Dit is evenwel onjuist, en 
Schotanus, aan wie we die kaart ontlenen, wist zelf ook wel beter, want 
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in zijn bijgevoegde beschrijving zegt hij, dat de State buiten de dijk op 
aangeslibde grond staat. Het was en is daar nog een eigenaardige toe
stand, want waar de oude zeedijk overigens de natuurlijke, de als van
zelfsprekende grens tussen Menaldumadeel en Het Bildt aangeeft, is 
daarop hier een uitzondering gemaakt. 'De grens ligt hier buiten die dijk 
en volgt dezelfde loop als vroeger de grachten van Hemmema-State. 
Ongeveer in het midden van dit door grachten ingesloten, aan Menaldu
madeel behorende aangeslibde gebied stond eenmaal de meergenoemde 
State. Ze was verder nog omgeven door andere er bijbehorende lande
rijen, zodat de grenzen van het gehele complex werden bepaald door de 
weg van Beetgum naar Berlikum, door die van Berlikum naar St. Anna 
Parochie en verder door de Berlikumer „bûrfinne" (buurtweide) en de 
grens tussen de Kadastrale gemeenten St. Jacobi Parochie en St. Anna 
Parochie met insluiting in het Noorden van het perceel dat nu nog als 
„Hardenbroek" bekend staat. Het Hemmema-pijpje in de weg naar Wier 
met het daaronder doorstromende vaarwater was eenmaal de „útgong" 
naar zee, waaraan het voormalige Utgong zijn naam te danken had. 

De toestand van dit geheel was vóór ongeveer twee eeuwen nog zó, 
dat wat buiten de grachten van het slot lag, bijna geheel uit bouw- en 
weiland bestond. Slechts een klein deel, in de hoek van de weg naar 
Sint Anna Parochie, was boomgaard. Nadat alles verkocht was geworden 
(hierover later meer) is de naaste omgeving van het slot tot boomgaard 
aangelegd, en het bouwland werd, nadat het eerst was ,,uitgeticheld" 
in weiland herschapen. 

En nu willen we de situatie van het door de Hertog van Saksen aan 
Doeke Hemmema geschonken „Leen (zie ons vorig hoofdstuk) en waar
aan de naam „Nijefenne" was gegeven, eens wat nader in ogenschouw 
nemen. Op onze kaart van het Bildt zien we zijn ligging, die wij als 
volgt nader omschrijven: 

De weg, welke we ten westen van het „Leen" zien aangegeven op de 
kaart is de ons nog van vroeger bekende „Koudeweg". Hieraan lag het 
wel niet direct, doch het had er toch reed heen en twee forse hameipalen 
aan die weg wezen het pad. Tevens had het reed naar de weg Berlikum— 
Wier langs de thans nog bestaande, maar niet op de kaart voorkomende 
modderreed, bekend als „Lúnsterweg". Aan de westzijde lagen langs 
evengenoemde reed drie percelen bouwland, die mede tot het „Leen" be
hoorden. Deze zijn vermoedelijk later ook „úttichele" en daarna tot 
weiland aangelegd. Zij heten in de wandeling nog altijd „it fordollân". 
W e laten de betekenis van dit woord gaarne aan Friese taalgeleerden 
over. Als wij het moesten verklaren, zouden we zeggen: „fordollân" 
komt van „fordold lân" en „fordold" betekent „vergraven". Misschien 
zal iemand naar aanleiding hiervan zeggen, waarom dan niet „ôfdold" 
of „ôfgroeven", doch wie de toestanden gekend heeft, waarin de „tichel-
bazen" vaak hun land bij het zoeken naar tichelklei achterlieten, zal 
,,fordold" niet alleen toepasselijk, maar zelfs een zeer „bescheiden" 
woord noemen. 

Tegen dit „fordollân" aan en ten noorden er van lag een vrijwel 
vierkant complex landerijen, dat met de genoemde drie percelen de 50 
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morgen uitmaakten, die te zamen de totale grootte van het „Leen" 
waren. 

Ongeveer in het midden van evengenoemd complex stond volgens 
onze kaart eenmaal een ,,edele State", die wij nu nog van vroeger 
herkennen aan de twee cirkeltjes met het kruis er boven. 

Nu weten we heel goed, wanneer het Bildt is ingedijkt, maar wan
neer de edele State „Hemmema-Nijefenne" gebouwd werd, dat wordt 
minder. Ja, nog erger, want al wijzen de oude grachten ons thans nog 
de plaats, waar ze eenmaal stond, toch zouden we zelfs niet gaarne 
antwoord geven op de vraag, wat er eigenlijk wel gestaan heeft, een 
slot, een boerderij of beide. Voor alle drie lezingen zijn wel gronden 
aan te voeren. 

Wij verlaten daarom dit glibberige pad en willen ons thans een wijle 
bezighouden met het geslacht Hemmema. Ook daar is voorzichtigheid 
aanbevolen, want er zijn evenzeer „gladde plekken" waar niet „ge
strooid" is. Oudergewoonte doen wij dit zo kort mogelijk en bepalen 
ons alleen bij de opeenvolgende bezitters van Hemmema-State en de 
beheerders van het Leen „Nijefenne". 

Ofschoon het geslacht zelf vrij zeker veel ouder is, komt ons als eerste 
„bekende" tegen Hette Hemmema, die nog in 1491 Olderman van Ber-
likum was, een hoge betrekking, daar de bekleder er van aan het 
hoofd van de Stadsregering stond. Hieruit volgt o.i. dat niet alleen 
Utgong, *t welk in het laatst der 15e eeuw al lang in Berlikum was op-
of overgegaan, maar ook deze laatste plaats stedelijke rechten heeft 
gehad. 

Doeke Hemmema had een zoon, Hette, die reeds vóór zijn vader 
overleed, doch uit wiens tweede huwelijk weer een Doeke werd ge
boren, die zich Doek: Hetteszoon van Hemmema noemde. Hier komen 
wij de eigenaardigheid tegen, welke in die tijd al vrij spoedig weer al
gemeen werd, dat de naam „Hemmema" veranderde in „van Hem
mema". W e hebben wel eens gelezen, dat dit „van" van Duitse oor
sprong is, en ofschoon we met ons lekenverstand zulks met kunnen 
uitmaken, zou, wanneer het juist was. daaruit kunnen blijken, dat het 
navolgen der vreemde „modes" ook al niet van vandaag of gisteren is. 

Wij zullen hierop niet verder inqaan, dat is weer meer iets voor 
geleerde heren, en zoeken onze Doeke Hetteszoon van Hemmema maar 
weer op, daar dit dezelfde m'nheer is, die we reeds als trouwe hulp 
van de Hertog van Saksen hebben leren kennen en die deswege door 
diezelfde Hertog met het Leen „Nijefenne" werd begiftigd. 

Deze Doeke van Hemmema was gehuwd met Bauk Poppema, zo 
althans noemt de een haar, maar we volgen liever het spoor van een 
ander, ook al om in de zoeven aanqenomen lijn te blijven en duiden 
haar aan met de naam Bauk van Popma. Dit is de alom bekende 
Friese Kenau Simons Hasselaar, wier heldhaftigheid ook evengoed de 
eeuwen tart, als die harer Haarlemmer collega en... navolgster, zouden 
we haast zeggen. Wij hopen op haar nog eens terug te komen. 

Laatstgenoemde Doeke had niet veel plezier van het Leen, waar
mede hij in 1502 begiftigd werd, want hij overleed reeds in 1503 en 
werd opgevolgd door zijn zoon Hette van Hemmema. Deze trouwde 
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met Barbara van Gratinga, of misschien liever gezegd Barbara van 
Graetnia.' Ook deze laatste naam zullen we nog wel eens tegenkomen. 

Eerstgenoemde Hette overleed in 1572 en werd opgevolgd door zijn 
tweede zoon Sikke of Sixtus; zijn oudste zoon Doeke was reeds in 
1570 gestorven. Deze Sikke was een bolleboos in de wiskunde, maar 
vooral ook in de astrologie, waaronder wordt verstaan de kunst om 
uit de stand der sterren de toekomst te voorspellen. Dat hij deze laatste 
kunst zo goed meester was, moest o.a. hieruit blijken, dat hij de ge
welddadige dood van Prins Willem I van Oranje reeds lang van te 
voren „sjoen hie". 

En nu komt er ook eens een kink in deze genealogische kabel. De 
één meent, dat Sikke opgevolgd werd door zijn broer Rienk van Hem-
mema, die gehuwd was met Ath Roorda, wier enige dochter Barbara 
ongetrouwd overleed. Nadat evengenoemde Rienk van Hemmema ge
storven was, hertrouwde Ath, zijn weduwe, in 1583 met Tating van 
Adeelen, en volgens deze lezing zou Hemmema State dientengevolge in 
een andere familie zijn overgegaan, om echter later toch weer terug 
te keren naar een Doeke van Hemmema, die in 1632 tot luitenant werd 
bevorderd. 

Ofschoon het ook al weer buiten onze boeren-bevoegdheid gaat, om 
uit te maken, wie in dezen gelijk heeft, stellen we toch meer vertrouwen 
in onderstaande erfopvolging. 

Nadat de hierbovengenoemde geleerde Sikke Hemmema in 1584 over
leden was, kwam Hemmema aan zijn zoon Sierk. Deze is jong gestorven 
en wel in 1603. Hij liet 5 kinderen na, waaronder twee zoons, t.w. Sikke 
en Doeke. De eerste werd, als oudste, de opvolger van zijn vader, maar 
toen ook deze Sikke in 1664 overleed, kwam Hemmema aan diens enige 
broer Doeke. En dit is weer dezelfde Doeke van Hemmema (geboren 
1603, overleden 1698), welke wij hierboven noemden en die ook volgens 
deze schrijver in 1632 tot luitenant werd bevorderd. Hij was gehuwd met 
een Duitse en woonde dientengevolge de eerste jaren van hun trouwen 
in Emden. Van de 9 kinderen uit dit huwelijk noemen we alleen Wil-
helmina en Doeke. Deze laatste werd geboren in 1652 en overleed in 
1721 zonder kinderen na te laten. Hij was de laatste mannelijke telg 
van de familie Hemmema en met hem verdwijnt dan ook die geslachts
naam van het toneel. Doch hiermede kwam nog een grote verandering, 
want van die tijd af zouden Hemmema-State en Nijefenne, die ruim 
twee eeuwen lang broederlijk hand aan hand waren gegaan, ieder zijn 
eigen levensweg bewandelen tot de door niets te stuiten tijdstroom ook 
aan hun beider bestaan een einde maakte. 

W a t de oorzaak en de gevolgen van die scheiding waren hopen we 
in een volgend hoofdstuk te vertellen. 

IV. 

Scheiden doet wee! 
Zo is het gewoonlijk, al kunnen er zich toestanden voordoen, waarin 

men zulks wel aan enige twijfel onderhevig zou achten. 
Al heel lange tijd geleden werd ons eens het geval verteld, dat, met 
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de diamanten bruiloft in zicht, een echtgenoot bij zijn wederhelft weg-
liep, niet alleen omdat van het wel en wee, dat ze samen te delen had
den, het „wee" onnodig veel groter was dan het „wel", maar vooral 
omdat het „wee", volgens de begrippen van „hem" meest door „haar" 
werd veroorzaakt en alleen op „hem" terecht kwam. 

Op de vraag van een vriend of dat nu op die jaren zo moest, ant
woordde „gedaagde": „ik heb geen lust in een nieuwe 80-jarige oor
log". 

Zulk scheiden, zou men zo zeggen, doet zeker geen „wee". En 
toch... en toch: hij keerde na enige tijd tot „haar" terug, en dus... 

Scheiden doet wee! 
Of dit ook het geval is geweest met het van elkaar verwijderen van 

Hemmema-State en Nijefenne, nadat deze meer dan twee eeuwen lang 
hand aan hand door het leven waren gegaan? Wij menen deze vraag 
bevestigend te moeten beantwoorden en het zou ons geenszins ver
wonderen, dat die scheiding niet alleen haar „weeën" heeft gehad, maar 
dat de „naweeën" er van zelfs het begin zijn geweest van beider roem
loos uiteinde. Men oordele zelf: 

De in ons vorig artikel genoemde Doeke van Hemmema, de laatste 
mannelijke telg uit dit geslacht, geboren 1652, overleden 1721, was in 
1710 getrouwd met Civile Susanna du Tour, weduwe van Jacques, 
graaf d' Aumale. 

Omdat dit huwelijk kinderloos bleef, gingen de eigendommen van 
Hemmema na zijn dood over op diens weduwe. Toen ook deze in 1729 
overleed werd een zoon uit haar eerste huwelijk, t.w. Karel Duco, 
graaf d' Aumale erfgenaam. Deze heeft heel wat ten koste gelegd aan 
de verbetering en verfraaiing van het slot. 

„Mar as alles op 't moaist is, wol der graech hwat komme." 
Zo ook hier. Karel Duco was mede ten strijde getrokken en werd in 

de slag bij Raucoux tegen de Fransen op 10 October 1746 gekwetst en 
overleed een week later, 17 October 1746, aan de bekomen wonden. 
Zijn vrouw, Anna van Assendelft, was reeds vóór hem overleden en 
hij liet verscheidene minderjarige kinderen na. Dientengevolge werden 
zijn eigendommen het volgende jaar, 1747, verkocht. Hemmema-State 
kwam nu in handen van een zekere Quader, die te kwader ure het 
gebouw liet afbreken. Zo viel het fraaie slot —• de trots van Berlikum 
en de Berlikumers — onder de slagen van de moker. 

Scheiden doet wee! 
In het voorlaatste deel dezer geschiedenis ligt ook de oplossing van 

de puzzle, waarom nog heden ten dage de een de „âld poarte" betitelt 
met Hemmema poort, terwijl de ander haar d' Aumale poort noemt. 
Hoewel de eerste naam de oorspronkelijke is, heeft toch de laatste ook 
ingang kunnen vinden en dit ligt misschien mede hieraan, dat de graaf 
d' Aumale niet alleen het slot verbeterd en verfraaid had, maar waar
schijnlijk ook de poort een betekenende restauratie liet ondergaan. Voor 
dit laatste pleit ook enigermate de steen, welke in de gevel van de 
tegenwoordige voormuur te vinden is en waarvan we hier een plaatje 
ten beste geven. Deze steen zit op een plaats en verkeert in een toe
stand, welke een nauwkeurige afbeelding van wat hij voorstelt uiterst 
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moeilijk maken. Vooral wat het bovengedeelte aangaat. Of dit precies 
het oorspronkelijke weergeeft? „Der soene wy net graech in briefke fan 
jaen." De schilder heeft echter zijn best gedaan. Misschien moet dat 
deel wel een helm met helmteken voorstellen, waarmede de oude schil
den nogal vaak waren gedekt. 

Het benedengedeelte geeft ons twee wapens te zien. Het linkse (wij 
spreken hier in onze eigen — en niet in heraldische — taal) stelt voor 
een klimmende windhond, en zijn onze informaties deswege juist, dan 
is dit het wapen van Hette van Hemmema, terwijl de rechterhelft, met 
zijn adelaar, maansikkel enz. ons het wapen van zijn echtgenote Barbara 
van Graetnia, te zien geeft. De namen van deze echtelieden hebben we 
in ons vorig hoofdstuk reeds genoemd. Aan de tijd, waarin ze leefden 
— ze stierven respectievelijk in 1572 en 1573 — kunnen we enigszins 
weten uit welke jaren de steen ongeveer dagtekent. 

Wanneer we nu het een met het ander in verband brengen, dan lijkt 
ons de kans groot, dat die steen oorspronkelijk m de oude poort is aan
gebracht en later overgeplant m de nieuwe gevel, welke er voor is ge
plaatst. Is deze redenering juist, dan zien we daaruit, dat men met 
gevelstenen ook al weer voorzichtig moet zijn, en dat de plaats, waar 
we ze aantreffen, niet altijd klopt met die, welke ze oorspronkelijk 
kregen toegewezen. 

Een ander voorbeeld dienaangaande is het volgende: De hier ge
plaatste tekening geeft ons te zien — altijd volgens de overlevering, 
laten we dit er voorzichtigheidshalve bij zeggen — een steen met een 
wapen van de voormalige stad Utgong. Zij stelt voor een kerk met een 
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lam — in zittende houding —- (het Smt-Janslam) op een dak, en een 
ongewone toren, waarin een klok hangt. De fantasie van enkelen heeft 
nu verband gezocht tussen de „bijnaam" der Berlikumers (die ons wat 
te onwelluidend klinkt om hem hier te vermelden) en het beest op het 
dak, dat zij niet voor een lam, doch voor een hond aanzagen; terwijl 
volgens diezelfde bespiegeling de klok van de toren de noodklok was, 
die geluid werd, wanneer overstroming of -de Noormannen de stad be
dreigden. 

En waar is deze steen met wapen beland? Hij zit thans in de zuide
lijke vleugel van de zogenaamde „Nije-" of „Ticheldersbrége". Dat zal 
warempel zijn oorspronkelijke plaats ook wel niet geweest zijn. 

Na dit intermezzo keren we op onze schreden terug, om ons nu nog 
een wijle met de verdere lotgevallen van het „Leen" Nijefenne bezig 
te houden. 

Ook hier liep niet altijd alles op rolletjes. Zo zat de in het vorig 
hoofdstuk genoemde Sierk van Hemmema eens heel erg in de penarie, 
of, op zijn Fries gezegd: „ûngenadich yn 'e jildpine". Nu was het geld 
er in die tijd niet ruim, maar toch waren er reeds lombarden, die lom
bardzaken deden, 't Zou echter zeer de vraag geweest zijn of zo'n 
„Ome Jan" wel een „Leen" wou belenen en of hij dat niet rekende tot 
de dingen „dêr 't de lommert gjin jild op jowt". Maar het is niet alleen 
de liefde, die vindingrijk maakt, de nood kan het ook. En zo vond Sierk 
van Hemmema wel een geldschieter in de gedaante van een zekere Hajo 
van Scheltema, aan wie hij het hele Leen verpandde!! 

Toen Sierk overleed en zijn zoon Sikke hem opvolgde, eiste deze als 
wettige erfgenaam van zijn vader het Leen op, zonder afbetaling. (Hij 
koe sachs prebearje ho fier as er komme koe.) 

Maar toen had je natuurlijk weer de poppen aan het dansen. Het 
gerecht moest er aan te pas komen en dit veroordeelde Sikke tot afbe-
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taling. Nadat dit gebeurd was, kon de erfopvolging weer geregeld zijn 
gang gaan tot... de dood van de laatste mannelijken van Hemmema, 
al vroeger genoemd. En toen zou bet nog eens ,,foar goed nipe". In de 
leenbrief stond namelijk, dat het leen overging op de „lijfserven", wat 
in goed Fries zeggen wil: „de opfolgjende lienman moast út it bloed 
wêze" — het bloed der Hemmema's dus. Maar dat was de graaf d* 
Aumale, al had deze dan ook Hemmema-State geërfd, niet. En toen 
kreeg men natuurlijk weer herrie, die hiermede eindigde, dat het Leen 
kwam aan de enige nog in leven zijnde lijfserve van de eerste vazal, 
t.w. Albertina -van Tamminga, dochter van Wilhelmina van Hemmema. 
die weer een zuster was van de laatste mannelijken van Hemmema. 
Gezegde Albertina was getrouwd met David Constantijn du Tour, die 
weer een broer was van Civile Susanna du Tour, gehuwd met Doeke 
van Hemmema, hiervoor al genoemd. „Dus famylje yn-inoar om." 

Maar Hemmema-State en Nijefenne waren gescheiden, gescheiden 
voor altijd. Het lot van de eerste weten we reeds; de laatste levensdagen 
van Nijefenne willen we ook nog even heel in het kort nagaan. Het 
was geen florissante tijd voor de adellijke heren, die eerste helft van 
de 18e eeuw. Had het bij de Hemmema's, gelijk we hier boven zagen, 
al eens „gekraakt", nu het bezit in tweeën was gegaan, werd het er 
niet beter op. 

Na de hier zo even genoemde David Constantijn hebben nog drie 
opvolgende geslachten du Tour het Leen beheerd. Dit geschiedde op 
verschillende wijzen, maar vaak kon men de heren in persoon op Nije
fenne vinden. Ze gebruikten het zelf, lieten het bemeieren of woonden 
er op de ene of andere wijze met de eigenlijke gebruiker samen. Dit 
doet ons in vele opzichten herinneren aan wat we op verschillende 
plaatsen aan de Hornestreek vroeger hebben aangetroffen. 

Bij de voorlaatste leenman — weer een David Constantijn — begon
nen de financiën dermate vast te lopen, dat hij verzocht een deel van 
het Leen (zeven morgen) te mogen verkopen. Dit werd door de Staten 
van Friesland in die zin toegestaan, dat ook voor het te verkopen deel 
de „leenplichten" bleven bestaan. Deze verkoping had plaats in 1784. 

Het volgende jaar, in 1785 dus, toen David Constantijn overleed, 
ging de rest, nog eens per „Leenbrief", over aan zijn enige zoon, Mare 
Cornelis Willem du Tour van Bellinchave, welke laatste naam deze er 
van moederszijde bij had gekregen. 

Maar ook dat was niet van lange duur. De amputatie van de 7 
morgen kon het zieke lichaam niet redden. De laatste „begiftigde" 
kreeg verlof ook de rest te verkopen onder voorwaarde weer, dat niet 
alleen het geheel, maar ook bij verkoop in gedeelten, ieder onderdeel 
de betekenis van „Leen" bleef behouden. 

Die verkoop had plaats in 1800, en... het Leen stoof uit mekaar in 
niet minder dan een dozijn stukken, 't Werden dus allemaal Lenen en 
Leenmannen, maar deze „producten" uit vreemde gewesten mochten in 
andere oorden een gunstige voederbodem vinden, hier, in de vrije natuur 
van het barre noorden en onder de adem der „balstjurrige Friezen" kon
den ze niet gedijen. Zelfs de namen zijn langzamerhand versleten, ver
dwenen, teniet gegaan. De huizinge kwam in handen van een sloper. 
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Op 27 Februari 1801 had de laatste huurder, Oene Wopkes Tolsma, 
boelgoed en enkele dagen daarna kwam weer... de moker. 

Als we thans afscheid nemen van Hemmema-State etc. dan i-s dat 
met zeer gemengde gevoelens en we vragen ons onwillekeurig en niet 
helemaal zonder bitterheid af, moesten dan cultuur en beschaving in 
deze streken alles wat niet meer met hare belangen en inzichten strookte, 
vernietigen, ook dat, 't welk in grootheid, schoonheid en kunst toren
hoog boven het alledaagse uitstak? En wanneer we ons daar indenken, 
dan zuchten we: 

Scheiden doet weel 

V. 

Toen het Suez-kanaal werd gegraven (1859—1869) kwam op een 
zekere morgen vroeg, reeds voor het werk begon, een inlander, die 
ook de vorige dag al een kijkje had genomen, opdagen, en zette zich 
rustig aan de oever neer, wachtende op de dingen, die komen zouden. 
Toen hij daar des namiddags nog zat, nauwlettend zijn oog op de 
baggermolen gericht, kwam een opzichter bij hem en vroeg, wat hij 
eigenlijk wilde. Hij antwoordde: „ik wil eens weten hoeveel ..bakjes" 
er wel aan dat „ding" zitten; ik heb al geteld tot 21592 en nog zie ik 
het eind niet, maar ik ben niet van plan eerder weg te gaan, dan dat 
ik het weet". 

Dit is een der eenvoudigste vormen van dorst naar kennis, waarom 
wij thans misschien meewarig glimlachen. Maar als ook wij beginnen te 
„baggeren" in wat er onder het stof der eeuwen bedolven ligt, dan 
mogen wij al geen „bakjes" gaan tellen, doch dan weten wij vaak ook 
maar weinig meer van wat er onder de oppervlakte van het heden in 
de schoot der geschiedenis verborgen ligt. En als we wat vinden, dan 
is de mogelijkheid gans en al niet uitgesloten, dat onze conclusies er 
evengoed glad bij door zijn. Maar het kan ook anders en dit voert onze 
gedachten nog eens terug naar het Leen Nijefenne, waarvan we reeds 
afscheid hadden genomen. En het betreft de veranderingen, welke 
er in de bestemming der Landerijen van het Leen in de loop der tijden 
hebben plaats gegrepen. Deze veranderingen wijzen er op, dat hier 
factoren een rol hebben gespeeld, die machtiger waren, dan de ge
schiktheid van de grond voor bepaalde cultures. 

In eerste instantie, dus nog vóór de bedijking van het Bildt, moet alle 
land, uit de aard der zaak, buitendijks grasland (kwelders enz.) ge
weest zijn. Toen de bedijking had plaats gevonden, konden er, wan
neer zulks wenselijk werd geacht, veranderingen gemaakt worden. En 
deze zijn niet achterwege gebleven. Maar nu is het wel eigenaardig, dat, 
niettegenstaande de structuur van het „wrede lân" zich veel beter 
eigent voor weidecultuur dan voor akkerbouw, toch in het begin der 
18e eeuw de grootste helft van het land was gescheurd en tot bouwland 
aangelegd. Bekijken we de toestand aan het einde der 18e eeuw, dan 
z;en we, dat men grotendeels tot de oude toestand is teruggekeerd en 
er nog slechts drie percelen bouwland zijn overgebleven. Bij de verko
pingen van het Leen in 1784 en 1800 kwam een deel in handen van een 
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der families Wassenaar, die vele jaren later er met ander land van haar 
opnieuw een boerderij stichtte. De huizinge kwam nu echter aan de 
Koudeweg te staan, en het werd een volslagen greidebedrijf zonder 
enige bouw. Ook deze toestand was maar weer tijdelijk, want in het 
begin der 20e eeuw kwam ook deze „nije Nijefenne" onder de hamer, 
ging opnieuw uiteen en toen vrij zeker voor goed. De betrekkelijk nog 
nieuwe huizinge is weer afgebroken en een deel der landerijen is in 
handen van Berlikumer gardeniers gekomen, en als deze hun vingers 
er achter hebben, dan moet het land al zeer ongeschikt voor bouwland 
zijn, als het niet aan de spade ... pardon •—• want de zware klei is geen 
land voor de spade — aan de ploeg wordt overgeleverd. 

Dat het Leen, als geheel, tot zijn einde het karakter van gemengd be
drijf bleef behouden, blijkt ook nog uit het boelgoed van de laatste be
woner, de reeds vroeger genoemde Oene Wopkes Tolsma. Daar toch 
werden o.a. verkocht: koeien, paarden, wagens, eerdkarren, ploeg, 
eiden, landrol, snijbank, keespars, keernmolen, keern, hooi, stro, enz. 
(Wij merken hier tevens de invloed van de Bildtse taal op de spelling). 

De afbraak van de huizinge werd per advertentie te koop aange
boden. Zodoende kunnen we ons ook nog enige voorstelling van het 
gebouw maken. De sloper biedt namelijk o.a. aan: 5 extra schuurbinten, 
hoog op stijlen 22 à 23 voet, wijd in legers 32 voet, lang in draaghouten 
100 voet; telingsbalken, zware kreupelspanten, enz. enz. 

Dit wijst op een kapitale schuur met 4 ,,gollen" (vakken) en een 
dorshuis. 

Verder vinden we o.a. nog vermeld: 4 à 500 Franse ruiten, een 
linnen kamerbehangsel met engels laken opgeleid en nog heel wat 
meer, dat ons allemaal aan een voortreffelijke herenhuizinge moet doen 
denken. Dit is de laatste toestand der gebouwen dus, en deze wijst <— 
zoals we reeds eerder vermeldden •— op een verhouding tussen land
heer en boer analoog met die, welke we op verschillende plaatsen langs 
de Hornestreek aantroffen. 

Nu we toch aan het napleiten zijn, kan het er zeker niet op door, 
dat we onze dappere Kenau, d.w.z. Bauk van Popma verder maar stil
letjes voorbijgaan. Heel in het kort willen we haar hier nog even ge
denken, 

't W a s in het laatst van Augustus 1496, dus in de tijd, dat de strijd 
tussen Schieringers en Vetkopers op het einde liep, maar misschien nog 
wel op het hevigst woedde. Doeke van Ffemmema was voor zaken 
naar Franeker en had Hemmema-State aan zijn vrouw, zijn broer Alef 
en een twintigtal strijdbare mannen achtergelaten. Dat was een fijne ge
legenheid voor de Groningers om in vereniging met een aantal Vetko
pers (die twee partijen trokken, in schijn althans, vaak één lijn) hun 
wraak eens op de gehate Schieringer, Doeke van Hemmema, te koelen. 
Met een drietal kannonen gewapend ging het op diens State los. Doch 
de wallen waren te hoog en te hecht en de grachten te diep. 

Toen liet men wagens hooi aanrukken om de grachten te dempen, 
doch die werden door de belegerden in brand geschoten, De „militaire 
wandeling", welke de belegeraars zich hadden voorgesteld, viel dus ge
ducht tegen. De 2e September wist Alef heimelijk het slot te verlaten, om 
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hulp te halen, Bauk alleen met haar „onderdanen" achterlatende, Mid-
delerwijl kwamen meer Vetkcpers opdagen en werd de strijd ver-
woeder, Bauk wist lange tijd door woord en daad de moed er bij haar 
mannen in te houden en de vijand het hoofd te bieden. Eindelijk moesten 
ze voor de overmacht bezwijken en werd de State stormenderhand 
ingenomen. De verdedigers werden op twee na doodgeslagen. De een, 
die dit lot ontkwam, was één van de krijgslieden, die met ,,in side spek" 
op zijn rug zich tussen de overwinnaars begaf, en zo voor een van 
hunne ,,buitzoekers" werd aangezien. De andere was Bauk van Popma, 
de slotvrouwe, die geboeid naar Groningen werd vervoerd en zo in de 
gevangenis gezet. Hier schonk zij, nog altijd in boeien geklonken en 
helemaal aan zichzelf overgelaten, aan een kind, misschien wel twee
lingen, het leven. 

Mens, wat is Uwe menselijkheid vaak ver te zoeken! 
Laten wij nu nog even de levensloop van de dappere vrouw tot het 

einde volgen. 
De strijd tussen Schieringers en Vetkopers was op een ander deel 

van het „front" voor de laatsten niet gelukkig. Zodoende wisten zij 
zich ook niet op de Berlikumer State te handhaven. Nog vóór het einde 
van 1496 kon dientengevolge Doeke van Hemmema zijn slot weer be
trekken en het volgende jaar, 1497, werd Bauk tegen andere gevangenen 
uitgewisseld. De moedige vrouw overleed in 1501, haar echtgenoot in 
1503. Bauk van Popma, Uw persoon is reeds voor eeuwen van ons 
heengegaan, maar Uw naam, Uw heldendaden en ook... Uw leed zijn 
onder ons blijven voortleven, en deze zullen de nagedachtenis van U 
in ere houden, zolang er een Friese gedachte is! 
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MARTENA-STÄTE EN MARTENA HUIS. 

I. 

W e gaan nu overschakelen — niet naar de „versterkte zender", zulk 
een weelde kunnen we ons niet veroorloven — doch naar de plaats, 
waar eens het slot stond, waarvan we hierbij een plaatje geven. 

Dit stelt voor „Märtena-State" of tewel Groot-Terhorne, eenmaal 
gelegen aan de zuidzijde van de weg tussen Beetgum en Beetgumer-
molen. De laatste naam dankt het wellicht aan de „horne" ( = hoek) 
die de oude zeewering, hier maakt met de nieuwe zeedijk, die het gehele 
zuidelijk deel van de Oude Middelzee finaal afsloot in het laatst der. 
H e eeuw. 

En de naam „Martena-State" was — geheel overeenkomstig de ge^ 
bruiken van die tijd — ontleend aan de naam der familie, wie ze een
maal behoorde. Zo komen we vanzelf terecht bij Hessel van Martena, 
de man, die we al eerder hebben genoemd, en wel in verband met het 
inhalen van de Saksische hertog. Deze Hessel was afkomstig van Corn-
jum, waar we nog op de oude stee, al is het dan niet meer in de door-
luchte vorm van vroeger,een Martena-State aantreffen in een omge
ving, die wel degelijk aan de oud« grootheid doet denken. Die oude 
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State, welke hier eenmaal stond, was het stamhuis der Martena's. Deze 
familie is heel oud, want reeds in de 10de eeuw had Cornjum een kerk 
en die was door de Martena's gesticht. Maar tot zover willen we de 
duistere historie niet uitpluizen. W e beginnen dus weer bij onze even-
genoemde Hessel van Martena, die zulk een grote rol in de Friese ge
schiedenis van die tijd gespeeld heeft. Hij was de jongste zoon van 
Sytse van Martena en Jel van Harinxma, en huwde met Both van Hot-
tinga, een dochter van Jarich van Hottinga en Swob van Sjaerdema, 
woonachtig te Nijland. 

Nu wij de oude bewoners van Groot-Terhorne kennen, willen we hier 
ook nog iets van de oude State zelf vertellen. W a t we zien op bijgaand 
prentje, 't welk van + 1780 dagtekent, en dat we weer aan het Friesch 
Museum te danken hebben, is niet het slot, waarin Hessel van Martena 
oorspronkelijk woonde. 

Dat zaakje zit zo: Hessel van Martena was volbloed Schieringer en 
een niet gemakkelijke potentaat. En voor wie over alles en nog wat de 
baas willen spelen is het door alle tijden zó geschapen, dat die heren 
eeuwig ,,yn tsjok waer sitte" en, gelukkig, (misschien ook wel van 
henzelf) dat ze nu en dan „har master thús fine". 

Wij moeten bij deze tijd echter wel bedenken, dat het niet twee par
tijen waren die elkaar bekampten, zoals we ons dit gewoonlijk voor
stellen, maar dat er buiten de Schieringers en Vetkopers vaak meerdere 
m betrokken werden. Kon de ene geen baas van de andere worden 
en dreigde zij het onderspit te delven, dan zocht ze elders hulp om toch 
haar doel te bereiken. Waren de Vetkopers b.v. in de minderheid dan 
klopten ze aan bij de Groningers, die hun hulp gaarne verleenden. Of 
die twee dan dikke vrienden waren? Het mocht wat! Maar ieder bezag 
de zaken uit zijn oogpunt van eigenbelang, en zo verschafte de hulp 
der Groningers deze gelegenheid om een tijdlang in een groot deel van 
Oostergo de lakens uit te delen. 

Zaten de Schieringers in de put, dan werd, zoals we vroeger reeds 
zagen, evengoed naar vreemde hulp omgezien, 't Ging kort en goed 
hierom: „Hwa sil hjir baes wêze!" 

Welke middelen daarvoor moesten worden gebruikt en met wie men 
een overeenkomst aanging, kwam er niet op aan, als maar de vijand 
onder de voet werd gelopen. 

îï. 

Twee jonge vrienden ondervonden, wat velen voor hen reeds hadden 
ervaren en wat anderen, zolang het mensdom nog bestaan blijft, even
eens zullen gewaar worden: ze werden een dagje ouder. Ze leken de 
trouwlustige leeftijd beide wel voorbij te laten gaan en werden van 
jonge vrienden oude-jongeheren, tot, zo maar op eens — de liefde is 
wonderbaar in haar werken — één van het tweetal in Amor's netten 
verward geraakte. 

Gelukkig deerde dit de bestaande vriendschap niet. 
Toen na het huwelijk de „jonge" man zijn „oude" vriend eens op-
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zocht, kon deze laatste de opmerking niet achterwege houden: „nou, 
âlde jonge ik kin wol sjen datste troud biste". 

„Hoe dat sa?" luidde het wederwoord-
„Sa moai binne dyn sokken stoppe!" 
„Ja", aldus de verklaring van de aangesprokene, „dat hat se my 

earst leard". 
Welke invloed deze woorden op de vrijgezel uitoefenden weten we 

niet maar het antwoord was toch anders dan hij verwacht had. 
En dit laatste komt ons allemaal wel eens over. W a n t als men ons 

de vraag stelt: „Hoe kwam het toch, dat het oude slot te Beetgumer-
molen, waarin eenmaal Hessel van Martena woonde, plaats moest 
maken voor het andere, waarvan we in het vorige hoofdstuk een repro
ductie gaven?" dan -moet ons antwoord luiden: „Dat kwam door de 
belegering van het zogenaamde „bolwerk" te Pingjum". 

Dit antwoord had men zeker ook niet verwacht, want zo op het oog 
lijkt hier het verband der dingen nog duisterder dan dat tussen de jonge 
man en zijn keurig gestopte sokken. Daarom de volgende verklaring: 

't Is nog altijd in het einde van de rumoerige 15de eeuw. De 29ste 
Juni 1496 belegerden de Groningers het zoevengenoemde bolwerk, 
waarin de Schieringer Sjoerd Lieuwes van Beijma zich met zijn volk 
verschanst had. 

De Leeuwarder Vetkopers wilden de Groningers daarbij te hulp ko
men, maar omdat ze Franeker ^- het „hol" der Schieringers .—• vrees
den, gingen ze niet het naaste pad, maar kozen hun weg meer noordelijk. 
Doch toen ze voorbij Engelum kwamen, hadden de bewoners van Mar
tena State hen al in de gaten. Hessel en zijn vrouw waren wel niet 
thuis, maar de bezetting van het slot had zeker goede „instructies". Ze 
togen althans de Leeuwarders tegemoet, doch moesten tegen dezen het 
onderspit delven, en Martena State werd in korte tijd een gedeel
telijke puinhoop gemaakt. Vervolgens trokken de overwinnaars naar 
hun doel: Pingjum. 

Daar werd het kanon, dat ze met zich voerden direct in stelling ge
bracht en op het bolwerk gericht: maar het sprong reeds bij het eerste 
schot uit mekaar, en maakte wel doden, doch niet bij de vijanden, maar 
bij de eigen partij. Dat was een slecht voorteken, vooral in die duistere 
tijd van „spoekjen", „tsjoenen" en „foartjirmerij". Het was de directe 
aanleiding tot een overeenkomst, waarbij de vijandelijkheden gestaakt 
werden. 

Maar ach, dit duurde niet lang; het accoord werd al gauw weer ge
schonden, en men sloeg er maar weer duchtig op los. Toen moest Mar
tena State (Groot Terhorne) het opnieuw ontgelden en werd alles met 
de begane grond gelijk gemaakt tot de wallen toe. 

Dit werd in een Groninger Passiespel uit die dagen als volgt be
zongen: 

Thoe Hoerna hebbenst al om gheroert, 
Ende hebben Hessel ende Both hoer guedt ontfoert, 
Het huijs ghebrant, het leit in kolen 

Dus radicale vernietiging. Het slot is echter herbouwd geworden. 
Wanneer dat heeft plaats gehad, weten we niet precies te zeggen, 
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maar wel kunnen we uit verschillende gegevens opmaken, dat er 
veel veranderd is. De verdediging door middel van inundatie leek de 
krijgsoversten van die tijd zeker beter toe, dan een beveiliging met 
wallen, althans deze laatste vinden we op het plaatje niet terug, terwijl 
het gebouw geheel uit het water opgetrokken is. 

Beschouwen we ons plaatje, dat we hierbij ten beste geven, dan 
merken we dat de omgeving al weer heel wat veranderd is. Bijna alle 
water is verdwenen. Ook dit houdt ongetwijfeld weer verband met de 
vorderingen der krijgskunde, tegen welke noch wallen noch inundatie's 
een behoorlijke beveiliging boden. Verder merken we, dat er ook nog 
enige verbouwing aan het slot zelve heeft plaats gevonden. Dit gebeurde 

in 1805. Het aldus gerestaureerde slot heeft het uitgehouden tot 1879, 
uit welk jaar ook dateert de foto, waarnaar ons laatste prentje gemaakt 
is en die we weer aan het Friesch Museum danken. 

Hier hebben we dus het voorrecht nog iets meer van de oude, al is 
het dan ook niet de oudste, werkelijkheid te weten, omdat we ze met 
eigen ogen hebben aanschouwd. Onze tijdgenoten uit deze streken en 
ook wij zelf toch hebben het slot nog heel goed gekend, zoals het zich 
op ons laatste plaatje voordoet. Rechts van de ingang aan de grote weg 
was eertijds een hertenkamp, die we ons met zijn bevolking zeer goed 
herinneren. Het perceel land, waarop het geheel was aangelegd, draagt 
nog de naam „hertenkamp" en deze zal de gedachte aan wat hier eens 
was, tot in een verre toekomst levendig houden. 

De wandkaart van Friesland, de enige grote kaart, die oorspronkelijk 
onze oude school in het kleine dorp sierde, vertoonde de omgeving van 
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het slot als een grote, groene plek, die de aanwijzing was van het bos 
dat toen in de wandeling de naam droeg -— op zijn Fries phonetisch 
gespeld <— „Swartsenburg's Bosk". 

Hoe een bezitting van Hessel van Martena een dusdanige naams
verandering kon ondergaan, willen wij nu eens nader bekijken. 

Van „de'baas zeif" zullen we later elders nog wel eens meer horen, 
want hij heeft het niet lang meer te Beetgumermolen1' gemaakt. Hoever 
's mans machtswellust ging, zou volgens een geschiedschrijver uit die 
dagen hieruit moeten blijken, dat hij, om van de Hertog van Saksen 
de heerschappij over Westergo gedaan te krijgen, deze aanbood zijn 
oudste dochter aan een vreemde edelman te geven, ofschoon „verkwan
selen" misschien een juister woord was. Gelukkig kwam hiervan niets 
terecht en huwde die dochter met een zekere F rits von (later van) 
Grombach. 

Van de kinderen, uit dit huwelijk geboren, trad de jongste dochter 
Maria in de echt met Johan Onuphrius tlioe Schwarzenberg en Hohen-
lansberg, een in Frankenland geboren edelman, die leefde van 1513 
tot 1584. 

Wij merken zo langzamerhand hoe verschillende vreemdelingen zich 
hier vermaag schap ten, met de inlandse adel. Wij behoeven ons deswege 
maar de namen te herinneren van: d'Aumale, du Tour, von Grombach 
en nu weer Schwartzenberg. 

Het huwelijk tussen Johan en Maria kwam niet maar zo vanzelf tot 
stand. Er was nog al een krasse „huwelijksvoorwaarde" aan verbonden 
en wel deze: Hij kon zijn Maria krijgen onder bepaling, dat hij en zijn 
nakomelingen zich metterwoon in Friesland bleven vestigen. Dat hieraan 
door de eeuwen heen niet de hand is gehouden, mogen we de nazaten 
zeker niet al te zeer ten kwade aanrekenen. Zowel aan testamentaire 
beschikkingen als aan huwelijksvoorwaarden zijn te lange leste rede
lijke grenzen gesteld. 

Het nageslacht der Schwartzenbergen is hier nogal talrijk geweest. 
Wij zullen de dorre genealogische staat maar niet opzetten. Genoeg zij 
het hier te vermelden, dat tot aan bet traditionele einde van bijna alle 
adellijke Staten in Frieslands noordwesthoek .— de overgave aan de 
slopende moker -— de Schwartzenbergen zich op Groot Terhorne hebben 
weten te handhaven. Van de laatste generatie, die daar en in de om
geving verblijf hield, zijn nog leden aan de ouderen van het thans 
levende geslacht, ook aan ons, bekend geweest. George, de oudste, 
woonde op het slot. Louis had zich in Beetgum een buitentje gesticht, 
dat met zijn ramen in spitsboogvorm nogal de aandacht trok, en van 
welk gebouw de overgebleven rest nog bewoond wordt. 

Ernst stichtte een landhuis te Beetgumermolen en noemde het Molen-
horne. Ook dit is nog in verkleinde vorm aanwezig. 

Een der zoons (Ulbe) woonde buiten de provincie. De oudste is 
verder het eerst naar elders vertrokken. Louis, „de reade Jonker", zoals 
hij in de wandeling werd genoemd (waarom behoeft geen nadere ver
klaring), is uitgesukkeld. 

Ernst was, wellicht meer dan de anderen, de gemeente door bekend, 
omdat hij niet alleen jaren lid was van de Raad van Menaldumadeel, 
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doch tevens ook lid der Commissie van Toezicht op het Onderwijs in 
die gemeente. In deze laatste kwaliteit kwam hij ook ons op gezette 
tijden in onze oude school opzoeken. Ofschoon hij in de wandeling 
meest ,,de lytse Jonker" werd genoemd, stond hij bij de schooljeugd 
van het ,,kleine dorp" meer bekend als ,,de lytse kardoes". 

Deze benaming dankte(?) hij aan de wijze, waarop hij zijn baard 
verzorgde. De welwillende lezer vergeve ons deze, in jeugdige onbe
zonnenheid gepleegde euveldaad dier onbetamelijke betiteling, en be
denke, dat wij nog niet de gesoigneerde educatie hadden genoten, welke 
het resultaat der voortschrijdende beschaving is geweest, en die zo
doende het deel van de tegenwoordige jeugd kon zijn! 

III. 

De Schoolmeester — zaliger gedachtenis •— leert ons in zijn werken 
o.a. het volgende: 

„Waarom is een hond 
Toch zo gezond? •—• 
Die er niet op gevat is, 
Zegt: „Omdat zijn neus zo nat is." 
Doch iemand, die logica leert, 
Zegt terstond', „'t Is juist omgekeerd." 

En een oud Fries „sechje" luidt: 

Iel 
Is in swier miei, 

Ik draech leaver balstiennen, 
As dat ik se yt. 

En wie hier niet ,,op gevat is", snapt er evenmin dadelijk het fijne 
van, al brengt de logica hem wel zover, dat de maag het ene beter 
verduwt dan het andere. Dit is niet alleen met de maag het geval, 
doch ook met het hart. W a n t zo kunnen^ wij het b.v. moeilijk „oer ús 
hert bringe" om zo maar „staf-en-af" Martena-State de rug toe te keren. 
Dit komt eensdeels doordat er aan die oude lusthof nog zovele jeugd
herinneringen voor ons zijn verbonden, anderszins hiervan, dat tot de 
tijd, dat de State haar eerbiedwaardig hoofd ter ruste legde — pardon, 
toen een wrede hand haar te pletter sloeg .— zij een der fraaiste land
goederen van Friesland was, en in de derde plaats ook, omdat er nog 
zo heel veel van te vertellen zou zijn. Heel veel, ja, veel te veel zelfs 
voor ons om in een behoorlijke verhouding te blijven tot wat we van 
andere Staten schreven. Maar van dat heel vele willen we toch nog iets 
vertellen, en daarom verwijzen we hier nog eens naar het plaatje van 
het vorige hoofdstuk (pag. 446). 

Links zien we daarop het slot in al zijn heerlijkheid, rechts ervan is 
nog de oude poort, en op de voorgrond aan de grote rijksweg het 
hekwerk met zijn afzonderlijke toegangen voor rijtuigen en voetgangers. 
Op de hameipalen er van zien we twee beelden. Het linkse, dus dat naar 
de kant van Beetgumermolen, stelt voor Heraclitus, Grieks wijsgeer, 
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die van ongeveer 535^475 v. Chr. in Ephese leefde, die de wereld 
steeds van de zwarte kant bekeek en alzo da schreiende filosoof werd 
genoemd, in tegenstelling met Democritus —• door het andere beeld 
voorgesteld — die in 460 v. Chr. te Abdera in Thracië geboren werd, 
die de wereld meer van de belachelijke kant beschouwde en deswege 
de lachende wijsgeer werd geheten. Onder ieder beeld stond een versje, 
waarin de ongelijke wereldbeschouwing der beide geleerde heren tot 
uiting kwam. Zij luidden respectievelijk: 

Alwaar de mens om strijdt, 
Is rook en ijdelheid, 

Dat is 't daar Heraclyt, 
Zo jammerlijk om schreit. 

En roemt, verwaande mens, 
Op 's werelds eer noch pracht, 

Hier wordt uw hartenwens, 
Van Democryt belacht. 

Nu we het bovengrondse gedeelte zo goed mogelijk in beeld hebben 
gebracht, willen we ook nog even in de diepte van deze historische 
grond zien. Bij de stichting van Martena-State werd de ge-woonte van 
die tijd gevolgd om het gehele huis te bouwen op kelders, die verdeeld 
waren in verschillende apartementen, elk met een eigen bestemming. 
Zo werd daar o.a. gevonden een kelder met een oven, waarin gebakken 
en gebraden kon worden. Een andere deed dienst als stal voor de ezels, 
die er, ten believe der jonkers, toen deze nog kinderen waren, werden 
gehouden. Langs een stenen trap moesten die dieren hun onderaardse 
verblijfplaats opzoeken. In de weidetijd liepen ze in het land, en het 
perceel grond, dat daarvoor beschikbaar werd gesteld, heet tot de 
huidige dag nog altijd: „de ezelweide". 

Van weer een ander apartement „de pronkkelder" zouden we haast 
zeggen, geven we hier een beeld naar een foto, berustende in het Friesch 
Museum te Leeuwarden. Men zal met ons erkennen, dat het een mees
terstukje van bouwkunst is geweest en onvoorwaardelijk de naam 
„pronkkelder" kon verdienen. 

Deze vond men aan de achterzijde van het gebouw onder een plein, 
dat op de oude gracht uitkwam. Dit wijst er o.i. enigszins op, dat deze 
wel eens uit latere tijd kon zijn; ook volgens bevoegde oudheidkenners 
is ze van jongere datum, dan b.v. de kelders op Kamstra-State te 
Firdgum, v/aarvan we indertijd eveneens een afbeelding gaven. Of er 
ook een „vergeet-kamertje" of „krocht" gevonden werd, durven we 
niet met zekerheid te zeggen, ofschoon we wel eens hebben horen ver
luiden, dat er een afdeling was, waarin de beruchte ringen werden ge
vonden, om er de gevangenen aan vast te sjorren. 

Aan het eind onzer beschouwingen nog iets over het landbezit, dat 
bij Martena-State behoorde. 

De oorspronkelijke terreinen van het slot lagen natuurlijk binnen de 
oude zeewering, en, gelijk het gebouw, tegen die dijk aan of in de on-
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middellijke nabijheid ervan. Met de opshbbing van het Bildt was het 
heel „geriefelijk" om ook van die gronden, zodra ze zulks toelieten, 
gebruik te maken en er de vruchten af te halen. Dat ging goed en on^ 
gestoord zolang Keizer Maximib'aan het Bildt met aan de Hertog van 
Saksen had geschonken. Maar toen werd het gauw minder. 

Nu moeten we deze „gebruikmaking" van die „geriefelijkheid" Hessel 
van Martena niet te zwaar aanrekenen, ja zelfs helemaal niet ten 
kwade duiden. Niet omdat Doeke van Hemmema, zoals we vroeger 
zagen, hetzelfde reeds deed, evenmin omdat ook de geestelijken van 
Beetgum, Berlikum en Wier zulks gedaan hadden, (wij denken hierbij 
aan de ,,bûrfmnen" dier respectieve dorpen) maar wel, omdat het eerst 
een gewoonterecht was geworden en later tot een wettig recht werd, 
dat de aanwassen buiten de zeedijk het eigendom waren van de achter 
die dijk gelegen belendende eigenaren, 

Hessel van Martena nu had 14 morgen van aldus verkregen grond 
op het Bildt liggen, dat hij het zijne noemde. Doch toen de Saksische 
hertog hier kwam, om eens te kijken naar wat de keizer hem eigenlijk 
in de vorm van het Bildt had geschonken, botste hij natuurlijk ook even
goed tegen Hessel van Martena aan, als vroeger tegen Doeke van 
Hemmema. Maar de hertog wist ook heel goed, wat hij aan Martena te 
danken had in zake zijn verheffing tot erfelijk potestaat van Friesland. 

En nu werd ook hier eenzelfde oplossing tot bijlegging van het ge-
schil gevonden; Hessel van Martena ontving een dergelijke beloning 
als het deel van Van Hemmema was geworden. Hij kreeg van de 
Hertog 26 morgen land cadeau kunnen we al weer niet zeggen, 
want de bestaande 14 morgen werden met deze 26 weer verenigd tot 
een „Leen" precies op dezelfde manier dus als met Hemmema's „Nije-
fenne" gebeurde. 

Dat was het tweede Leen in Friesland. — 
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Van dit Leen is echter, voorzover wij weten, nooit een leenbrief 
afgegeven en zodoende is het verloop er van ook anders dan bij Hem-
mema's Nijefenne het geval is geweest. 

Na de dood van Hessel van Martena in 1517 trad als diens erfgenaam 
op zijn reeds de vorige maal genoemde schoonzoon Frits van Grombach. 
Maar wat werd er nu weer van hogerhand uitgevonden? Dit: Er was 
geen leenbrief en toen werd er verkondigd, dat dit een zwaard- of te 
wel vaderlijk Leen was, waarin dus niet een vrouw aan het hoofd mocht 
staan en dat ook niet in de vrouwelijke lijn vererfde. Iets dergelijks 
had men indertijd ook al met Nijefenne naar voren gebracht, doch daar 
besliste de leenbrief, dat het „lijfserven" moesten zijn, waaronder men 
ook de vrouwelijke lijn had te verstaan. Bij gebreke van een leenbrief 
en mede omdat hier geen recht of usance op dit gebied bestond, aan
gezien er geen andere Lenen v/aren, hadden hier macht en willekeur 
een goede kans. Misschien om des lieven vredes wille, ofschoon de 
vrede in die dagen niet hoog geprijsd was, werd Frits van Grombach 
bij „uitzonderlijke gratie" als vazal van dit Leen erkend. 

Na diens dood ging het nog eens over op zijn oudste zoon Sixtus, 
doch toen deze in 1545 kort na zijn vader overleed, werd het Leen 
weer kort en goed aan het Keizerlijk domein toegevoegd Af! ! 

Hoe het verder precies is gegaan weten we niet, maar wel vinden 
we in Eekhoffs bekende atlas, op de plaats waar het Leen lag, bij een 
huizinge de namen: Hessel van Martena, Grombach en du Tour. Te
vens staat er bij vermeld: 26 morgen land. Hieruit zou men opmaken, 
dat het Leen later weer uiteen is gevallen in zijn oorspronkelijke delen 
van 26 en 14 morgen, en dat de eerste, na het overlijden van Sixtus 
— misschien wel veel later .— in handen zijn gekomen van een zekere 
du Tour, welke naam wij al eerder zijn tegengekomen. En het Leen 
van vroeger is nu een boerderij bij Beetgum op enige afstand van de 
grote weg, en heet thans naar die m'nheer du Tour: „Toerenburg"; een 
voortreffelijk staaltje van overzetting uit een vreemde taal in Fries. 

In de loop der tijden had het eigen landbezit van Martena-State zich 
overigens belangrijk uitgebreid. Niet alleen op het „âld lân" (in Me-
naldumadeel) was zulks het geval, maar ook op het Bildt lag een be
tekenend gebied van het nieuw gewonnen land, dat aan Martena-State 
behoorde. Het zal vermoedelijk zijn hoogtepunt hebben bereikt in de 
tijd van de voorlaatste generatie, die er woonde. De toenmalige be
zitter was Grietman van Menaldumadeel en het landgoed had volgens 
de uit de mond van onze voorzaten ontvangen verklaringen een uit
gestrektheid van ongeveer 1300 pondemaat. 

Nadien is het betrekkelijk snel weer de andere kant uitgegaan. 
Waarom ? Wij weten het niet, maar we vermoeden, dat er verschil
lende oorzaken zijn geweest. Deels zal de vererving in verschil
lende stukken, want er waren, behalve de vier genoemde zoons, ook 
nog een paar dochters, er geen goed aan hebben gedaan. De tijden 
speelden wellicht ook een rol, en de vruchtbaarheid van de bodem 
heeft, hoe paradoxaal het ook moge klinken, misschien nog; het meest 
tot het uiteenvallen bijgedragen. Het kleinbedrijf toch was destijds in 
deze streken in opkomst en de rijke klei-bosgrond leverde wel de meest 
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geschikte voedingsbodem voor dat bedrijf. Er kon langs deze weg veel 
meer uit de grond „gemaakt" worden, en het eind van het lied 
kennen we: De bewoners zijn naar elders vertrokken, de gronden wer
den bij gedeelten verkocht, het bos successievelijk gerooid, de gebouwen 
gesloopt en een betrekkelijk kleine, met gras begroeide plek gronds, 
vol- hoogten en laagten en aan de omtrek afdalende in opdrogende 
grachten, dat is de povere rest van het grootse geheel. De lusthof ver
anderde van een woonplaats in een werkplaats, en de vruchtbaarheid 
van de bodem dienstbaar gemaakt aan een nieuwe, opkomende cultuur, 
verdrong hier een goed deel van het landelijk schoon. 

IV. 

't Zal misschien sommige onzer lezers wel eens verwonderd hebben, 
dat wij zo weinig citeren, d.w.z. woordelijk aanhalen uit bestaande 
historische bronnen; dit toch kan een zeker „cachet" aan een zaak geven. 
Dat wij het daar echter maar liever zoveel mogelijk zonder doen, heeft 
verschillende redenen, waarvan wel een der voornaamste deze is, dat o.i, 
de leesbaarheid van het geschrevene er gewoonlijk niet door wordt be
vorderd. Wij geven daarom liever met onze eigen woorden weer, wat 
we op de zo uiteenlopende onderzoekingstochten opdoen, om zodoende 
onze gewone wijze van vertellen zo goed mogelijk te kunnen handhaven. 
Toch kan het, wanneer we met buitennissigheden te doen krijgen, ons 
een enkele maal wel eens gewenst voorkomen, dat we tegen die regel 
in met een citaat voor de dag komen. Dit is thans het geval en hier is 
er al eentje: ' 

,,In den jaare 1276 op goede vrijdag beviel de Gravinne van Hen-
r e n b e r g te Loosduinen in het kraambet van 365 kinderen, wordende 
„dezelve van haar oom, Bisschop Otto van Utrecht in één bekke ge-
,,doopt, de knegtjes werden Johannes en de meisjes Elizabeth genaamd. 
„Doch zij stierven alle nevens de moeder en werden te Loosduinen in 
„het klooster begraven". 

„Waar staat dat gedrukt?" zullen misschien sommigen vragen. Wij 
willen deze nieuwsgierigheid niet helemaal bevredigen, er moet voor onze 
lezers ook wat te onderzoeken of te raden overblijven. Dies verzwijgen 
wij de eigenlijke titel van het boek en geven alleen de ondertitel weer: 
deze luidt: „Kronijk der geschiedenissen van de Vrije Friesen". 

De naam van de samensteller houden we ook voor ons, alleen zijn 
kwaliteit vermelden we hier, Hij vervulde de functie van „Griffier bij 
de rechtbank te Leeuwarden". 

Dat was nog eens wat anders, dan die simpele Canadese vijfling, 
waarover kort geleden de wereld zich zo druk maakte. En ook nog 
wat anders dan die fameuze, aaneengegroeide Siamese tweelingen die 
in onze kinderjaren Europa en Amerika „te kijk" afreisden en de hele 
oude en nieuwe wereld met verbazing vervulden. Nu is dit voorbeeld op 
anthropologisch terrein een wereldwonder gebleven, ^maar op geogra
fisch gebied komt zulks meermalen voor. Zelfs in ons ambtsgebied. 
Daar heb je nu b.v. de gemeente Franekeradeel. Is deze in zijn soort 
eigenlijk ook niet een Siamese tweeling, waarbij dan het stadje Franeker 
met zijn,.Klokslag"het „verbindingsdeel" vormt. Nu behoort de zuidelijke 
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tweeling wel niet tot ons werkterrein, maar we achten ons niet gerech
tigd te scheiden wat door de eeuwen heen zo mnig verbonden werd en 
daarom geven wij hier een kaartje van het geheel zoals dat er voor 
bijna drie eeuwen uitzag (Zie pag 444 en 445) 

Wij zullen hier echter niet de voornaamste Staten en Saten en der-
zelve geschiedenis nagaan (men kan van het goede ook teveel krijgen) 
doch we vertrouwen dat onze lezers m dit deel van ons ambtsgebied 
loch belangstellend zullen zijn, hoe hunne omgeving er voor een kleine 

l, 300 jaar uitzag Maar geheel stilzwijgend willen we toch ook niet alles 
voorbijgaan en de stad Franeker geeft ons gereed een aanknopingspunt 
met wat we reeds vroeger vertelden 

W e hebben er een vorige maal al eens op gewezen dat de Hertog 
van Saksen in deze stad zijn zetel gevestigd had en dat een van zijn 
tiouwsie helpers Hessel van Martena was Ook vertelden we dat het 
«lot van laatstgenoemde aan het eind der 15de eeuw „m kolen" werd 
gelegd, hij moest dus wilde hij weer een dak boven zijn hoofd hebben, 
wel een nieuwe woning bouwen Dat hij hiervoor de stad Franeker als 
plaats koos zal wel niet louter toevalligheid zijn geweest De man, d'e 
nu juist geen persona grata (gezien persoon) bij de Friezen was 
zal zich veiliger gewaand hebben m een stad met wallen en grachten 
omgeven en waar as t slim kaem meerdere hulp bij de hand was 
dat in de betrekkelijke eenzaamheid te Beetgumermolen En waar de 
Hertog ook zijn zetel te Franeker had en Hessel al lang droomde van 
eenmaal des Hertogs rechterhand te zullen worden zal dit een reden 
temeer geweest zijn om zich een nieuwe woning te Franeker te stichten 
Naar aanleiding hiervan geven we een tweede prentje 
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Het stelt voor een gedeelte van de Voorstraat te Franeker met op 
de achtergrond de slanke Martinitoren, terwijl men in het gebouw rechts 
met de gekoepelde toren er achter, het Martenahuis zal herkenen. 

Hier hebben we dan eindelijk eens iets van het oude, dat nog in zijn 
geheel bestaat. Al mogen er in de loop der tijden, zowel in- als uit
wendig, belangrijke veranderingen zijn aangebracht, de grondvorm is 
er nog. 

Maar nu doet zich hier weer een eigenaardigheid voor en wel deze: 
Hoewel het Martenahuis in alles, wat de bouw betreft, op een „State" 
gelijkt, men hier toch nooit spreekt van Martena-State maar altijd van 
Martena-huis. Het voorgedeelte van het gebouw aan de straat, heeft 
veel overeenkomst met het voormalige „Lauta" te Wier, de toren was 
een kenmerk van vrijwel alle oude Staten en in de grond vinden we 
evenzeer de kelders met hun dikke muren en kruisgewelven terug, 
gelijk wij die op onze onderzoekingstochten zo vaak tegenkwamen. 
Waarom spreekt men hier van „huis" en niet van „State"? 

't Is niet aan ons daarop een afdoend antwoord te geven. Maar toch 
menen wij, dat deze voorbeelden meer voorkomen, en het zou ons niet 
verwonderen, dat wanneer in een plaats, die reeds het karakter van 
„stad" had aangenomen, een gebouw verrees, hoezeer dit ook, wat zijn 
inrichting betrof, in alles het evenbeeld van een State was, het toch niet 
dit „praedicaat" mocht erlangen, omdat het nu eenmaal moest missen 
de grootse omgeving, welke blijkbaar een integrerend deel was van 
het geheel, wilde dit op de naam „State" aanspraak maken. 

Na dit intermezzo keren we tot ons verhaal terug. 
Het Martenahuis werd dan gebouwd omstreeks 1498, dus vrijwel 

direct na de vernietiging van Martena-State te Beetgumermolen, En het 
zou dan al spoedig belangrijke diensten bewijzen, 

V/ij weten nog van vroeger, dat de Hertog van Saksen door het hef
fen van nieuwe belastingen zich dermate de haat der verarmde Friezen 
op de hals haalde, dat deze besloten zich gewapenderhand tegen hun 
nieuwe heerser te verzetten. Dit besluit werd genomen op de landdag te 
Oldeklooster gehouden 29 April 1500 en 12 Mei daaraanvolgende trok 
een leger van ± 16.000 strijdbare Friezen op Franeker los om deze stad 
in te sluiten, Hierbij werd tevens ingesloten 's Hertogs zoon Hendrik 
(vader Albrecht zat hoog en droog in Augsburg) die hier in de plaats 
van zijn vader optrad. 

Het voornemen van de belegeraars was in één woord „geweldig". Om 
dat tot uitvoering te brengen hadden ze een viertal „bussen" (kanonnen) 
van de Groningers... geleend! Geleend, ja, maar niet voor niks, want ze 
moesten allerhande kostbaarheden uit kerken en kloosters tot onderpand 
geven. Nou, dat ging nog, want, sjonge, sjonge, het is je wat waard als 
je je wraak in zulke gevallen hartgrondig kunt koelen. Maar dit laatste 
wou echter niet recht vlotten, want toen de bussen op de toren van het 
Sjaardema-slot waren gericht en het op een schieten ging, sorteerde dit 
niet het gewenste en verwachte effect. De kogels schampten nameliik 
op de harde, ronde toren af en richten dus weinig schade aan. Dit 
werkte natuurlijk niet kalmerend op de verbitterde Friezen, en als een 
zaak niet vlotten wil, dan werpt —• „skuld is in luik beest" — de een 
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deze gewoonlijk op de ander. Zo ook hier en dientengevolge kwam er 
onenigheid en vervolgens verwarring in de gelederen der belegeraars. 
Hessel van Martena, wie het opperbevel over de verdediging der stad 
was opgedragen, kon van uit de hoge toren van zijn „huis" zich daar
van prachtig op de hoogte stellen. Als de gelegenheid hem dan weer 
eens gunstig scheen, deed hij zijn „uitvallen" vanuit de belegerde stad. 
De vijanden, die hem daarbij in handen kwamen, voerde hij mee, hun 
werd een haak door de keel geslagen en daaraan werden ze vervolgens 
opgehangen. Of wel, „se waerden in kop lytser makke" en die hoofden 
daarna op staken te pronk gesteld. De tegenpartij deed aan „mens
lievendheid" niet veel voor hem onder. Al wie deze te pakken kregen 
werden onvoorwaardelijk aan de galg opgeknoopt. Ook een vorm om 
zich in die tijd van zijn vijanden te ontdoen. Er waren er meer andere. 
Toen Hessel van Martena b.v. in 1496 bij de verrassing van Harlingen 
Bokke Ennes, een van zijn meest gehate tegenstanders, te pakken kreeg, 
hakte hij die de handen en voeten af. 

Zo waren toen de manieren! 
Middelerwijl ging de belegering van Franeker door en werd het 

begin Juli, zodat de hooioogst voor de deur stond. Discipline stond nog 
niet in het Friese boerenwoordenboekje, en zodoende „deserteerden" 
de meeste boeren, die hun hooi niet op het veld wilden laten verrotten. 
Volgens een onzer geschiedschrijvers bleven er alleen „enkele here-
boeren en wat gespuis" achter (een mooie combinatie!). 

Deze lustten ook nog wat anders dan koud water, maar dat scheen 
toch niet bijzonder „heldhaftig" te werken, want toen ze vernamen, dat 
er een leger van vader Albrecht in de nabijheid van Franeker was, om 
zijn zoon en de stad te ontzetten, smeerden ze hem. Zodoende had de 
Hertog een gemakkelijke taak en kwamen de Friezen weer grotendeels 
tot onderwerping. Hun werd echter vergiffenis geschonken; doch niet 
zó maar. Dat was eerst al: centen op 't kleed, van ieder oproerig dorp 
zoveel! Dan de wapenen inleveren. Verder de Hertog of zijn gemach
tigde blootshoofds en barrevoets om genade smeken, enz., enz., enz.! 

Zo waren toen de manieren! 
V. 

Foar hwat heart hwat ! 
Wij hebben zoeven gezien hoe Franeker ontzet en de Hertog van 

Saksen weer de baas werd van de opstandige Friezen. 
Vroeger vertelden we reeds, dat de zonen van Hertog Albrecht, 

Hendrik en George, de diensten van Hessel van Martena en Doeke van 
Hemmema, hun vader bewezen, beloonden met giften in landerijen, 
welke de grondslagen werden van de Lenen „Nijefenne" voor Hem
mema, en het latere „Toerenburg" voor Martena. Maar ook de stad 
Franeker werd niet onbetuigd gelaten. Zij kreeg, plus verschillende 
emolumenten, bij giftbrief van 26 Maart 1501, niet minder dan twee
honderd morgen Bildtland in volle eigendom. Zijn de evengenoemde 
Lenen in de loop der jaren weer te niet gegaan en de landerijen in het 
gewone particuliere bezit opgelost, gezegde 200 morgen zijn voor Fra
neker bewaard gebleven, en de „trije Bildtpleatsen" zoals ze nog heden 
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ten dage genoemd worden, zijn een bron van inkomsten voor die stad 
gebleven. 

Toen ook Hertog Hendrik zijn „bekomst" van Friesland en de Friezen 
had gekregen en naar Saksen terugkeerde, liet hij het bestuur over dit 
gewest in 1504 geheel aan zijn broer George over. Deze was misschien 
de meest energieke van het drietal. 

Wij weten nog van vroeger, dat hij het is geweest, die de stoot heeft 
gegeven aan de inpoldering van het Bildt. Wij zagen ook, hoe hij, in 
navolging van Keizerlijke en Koninklijke grootheden, hier het Leen
stelsel begon in te voeren .— wij hebben dit hier zoeven nog gememo
reerd. Toen dit met Hessel van Martena en Doeke van Hemmema op 
zo handige wijze was gelukt, gingen George's plannen al spoedig ver
der, en wenste hij voor geheel Friesland het Leenstelsel zijn beslag te 
geven, Om dit zo snel en uniform mogelijk ten uitvoer te leggen, stelde 
hij op de Landdag te Franeker, gehouden op 20 Mei 1504, de Friese 
edelen voor, hem hunne onroerende bezittingen over te dragen, die zij 
dan, ieder voor zich en het zijne, weer van hem, in de vorm van een 
Leen konden terug ontvangen. 

Dit voorstel werkte op de vergadering, als een knuppel in een hoender
hok. 

Hun, de vrije Friese edelen, zou zo maar de vrije zetel „ûnder 't gat 
weihelle wurde" zij zouden de onvrije Leenmannen van Hertog 
George worden? Nee, al wat kon, dat ging toch waarlijk niet. 

En toch... en toch... moesten ze erkennen, dat zij de hulp van de 
Hertog hadden ingeroepen; dat zij voor een groot deel er aan hadden 
medegewerkt, dat de Hertog erfheer van Friesland was geworden, en 
dat deze daarna, zoveel als in zijn vermogen was, had getracht aan de 
heersende chaos een einde te maken. 

En wij weten het: foar hwat heart hwat!" 
Maar dat „hwat" was h.i. met de vrijheid toch wel wat te duur be

taald. 
Nu was de hertog niet alleen een energieke persoonlijkheid, maar hij 

was ook bijzonder handig en... toch ook weer handelbaar, zoals we 
zullen zien. 

„As in boer gjin dûbeld bankje foar in kou krije kin, wolnou, dan 
moat er mei hwat minder ta." En zo ook hier. Men kwam tot dit ac-
coord: De Hertog zou van alle huren der bezittingen van de adellijke 
heren de 21ste penning ontvangen, en daarmede: „af!" 

Dat was dus gauw voor mekaar. 
Maar och, al was er dus een overeenkomst getroffen, waarbij beide 

partijen zich neerlegden, de tijden en de mensen waren er niet naar, 
dat dit van lange duur kon zijn. De Friezen hadden al gauw weer ge
noeg van het bestuur van Hertog George en riepen in 1509 Karel van 
Egmond, Hertog van Gelder, te hulp. Daar had men dus weer de 
poppen aan het dansen. 

Dat Hertog George zo'n gehaspel in elkaar om bah werd, en daar
mede Friesland en de Friezen moede, laat zich denken. In 1514 begon 
hij aan zijn aftocht te denken. Tot die tijd hadden de Friese edelen hun 
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21ste penning betaald. Toen gaf de Hertog hun gelegenheid om die 
belasting af te kopen. 

„Dus," zal misschien iemand zeggen, „de Hertog was een gewiekste 
koopman ook, een handig heer om aan geld te komen. Maar wie zo 
spreekt, moge wel bedenken, dat Friesland de Hertog verbazend veel 
geld kostte en had gekost. Hessel van Martena b.v. — zijn sous-chef 
zouden we haast zeggen —- deed niks voor niks. Van zijn „uitschotten" 
moet er een rekening zijn van 144 pagina's folio; daar staat wat op! 
En als ieder van zijn helpers nu naar rato deed, dan kwam er wat te 
kijken. 

Ook het feit, dat de ƒ 300.000, waarvoor Keizer Maximiliaan Friesland 
aan vader Albrecht in pand gaf, aangroeide tot ƒ 350.000, voor welk 
bedrag zijn zoon George zijn rechten op Friesland weer afstond, kon 
de zaak voor deze laatste niet goed maken. 

Wij laten de weeklacht van de Hertog deswege hier in zijn eigen 
taal volgen: 

„Friesland mag wohl Fressland heissen; es hat beinah Thuringen und 
Meissen abgefressen und noch ist es nicht sat worden." 

(fressen = vreten; Thuringen en Meissen waren delen van Saksen.) 
Voor de zo even genoemde f 350.000 ging Friesland over aan Karel 

van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië enz. enz., de man, die later als 
Karel V algemene bekendheid heeft verworven. Met die overgang had 
echter niet dadelijk ook de overgang plaats naar de ruststand, de vrede. 
Het duurde nog tot 1524 eer Keizer Karel V zich in werkelijkheid „Heer 
van Friesland" kon schrijven; aldus leerde ons in onze schooljaren Dr. 
J. A. Wrjnne in zijn „Beknopte Geschiedenis van het Vaderland". 

Maar die overgang was wel een eerste schrede op de weg naar de 
vereniging van alle zeventien Nederlandse gewesten onder één bestuur, 
dat van evengenoemde Karel V, hetwelk zijn beslag kreeg in 1543. 

En nu keren we haastig tot Hessel van Martena terug, wiens levens-
Joop we nog even tot het einde willen volgen. Eerst echter drukken we 
hierbij af zijn woning te Franeker, het ons nu al bekende Martena-huis, 
gezien vanuit de achterliggende, er bij behorende tuin, welke laatste in 
de loop der tijden ook al vele veranderingen heeft ondergaan, maar die 
thans nog met het gebouw zelf een schoon en waardig geheel vormt. 

Na het vertrek van de Hertog begon de glorie van Hessel van 
Martena, als die wel ooit in ware grootheid had geschitterd, snel te 
tanen. Wel behoorde hij met zeven anderen tot de Regenten van Fries
land en Raadsheren in het gewestelijk Hof, die door Stadhouder Floris 
van Egmond, in naam van Karel V, tot die functie waren benoemd, 
maar alles begon hem tegen te lopen. Wij zullen daarop hier niet verder 
ingaan, doch verwonderen kan ons zulks niet. Boontje komt eenmaal 
om zijn loontje. Niet om het loon voor de woorden, welke hij, volgens 
een onzer geschiedschrijvers, meermalen moet hebben geuit: „dat hij 
een grote somme gelds wilde geven, zo hij nooit een Fries ware ge
weest", maar wel or i het loon voor de wreedheden, welke hij bijna 
doorlopend tegen zijn eigen landgenoten pleegde. 

Foar hwat heart hwat! 
En toen eindelijk zijn grootste schuldeiser, zijn geweten, hem ter ver-
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antwoording kwam roepen, ging het Hessel van Martena als zovelen, die 
voor en na hem de stem van die goddelijke rechter trachten te smoren. 

Men dacht misschien: ,,die stond voor niets", 
Maar elk staat in het eind voor Iets! 

•Ook Martena „stond" voor dat „Iets". Zijn geweten liet hem geen 
rust, en om die rust wederom deelachtig te worden, besloot hij tot een 
Bedevaart naar het Heilige Land. De 7de Mei 1517 werd, met enkele 
andere pelgrims, de reis te paard te Antwerpen begonnen. De tocht ging 
over Venetië, waar men tot 15 Juni bleef. De 15de Juli bereikte men 
per schip Palestina, en na daar vele heilige plaatsen te hebben bezocht, 
keerde men 27 Juli van Jeruzalem huiswaarts. Op de terugreis werd het 
eiland Rhodus aangedaan. Hier overleed Hessel van Martena en werd 
hij ook begraven. Dit laatste is vereeuwigd geworden op een venster
glas in de oostelijke zijmuur van het Martenahuis, alwaar we lezen: 
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„Heer Hessel Martena, Ridder, 
„eerste fondateur van dit huys, 
„is gestorven in 't eijlant Rhodus, 1517." — 

Requiescat in pace! 
Hij ruste in vrede! 

VI. 

Hwer 't ek myn libbenspaed foar en nei roun, 
Fier soms fan 't plak, dêr 't dat libben bigoun, 
't Lokkichste wie 'k, as ik einlings wer foun 
't Fryske folk op Fryske groun! 

Dat is de slotstrophe van een „gedicht", dat nog niemand voor dezen 
gedrukt zag en waarvan de auteur al evenmin bekend zal zijn. Maar 
dat Hessel van Martena er niet „schuldig" aan is, zal ieder, die onze 
vorige hoofdstukken las, gaarne geloven. Hij toch verfoeide Friesland en 
de Friezen, stierf en werd begraven in een vreemd land, ver van; 

't Fryske folk en Fryske groun. 
Maar zijn huis, het Martenahuis te Franeker, heeft tot de huidige dag 

de herinnering aan hem en zijn naam levendig gehouden. En het is de 
moeite waard dat nog eens eventjes nader te bekijken. Doch gelijk het 
weer op aarde vaak voor het grootste deel beheerst wordt door de 
toestanden van de bovenlucht, en de waarde van de cultuurgrond ge
woonlijk in hoge mate afhankelijk is van de ondergrond, zo kan bij 
alles, ook bij een gebouw, dat deel, wat niet direct in het oog valt, ons 
vaak het meest te vertellen hebben. En daarom gaan we eerst de diepte 
in. Zoals we vroeger al vertelden, staat het gehele gebouw op kelders, 
die hier niet alleen de bekende kruis-, maar in enkele ook ton-gewelven 
vertonen. Deze laatste gelijken, wat de bovenbouw betreft, wel iets op 
een pijpbrug. 

Voor aan de weg .— de Voorstraat — zijn niet minder dan vijf van 
die kelders, waarvan er drie een deur als uitgang naar genoemde straat 
hebben. 

Vroeger werden die alle bewoond, thans niet meer. Vier er van dienen 
nu tot bergplaats van verschillende goederen, terwijl de vijfde tot tim
merwerkplaats strekt. 

Wanneer we deze situatie nader bekijken, dan beginnen er direct al 
moeilijkheden voor ons op te doemen in zake de alleroudste toestand, 
waarvan-wij o.a. dit vinden opgetekend: 

„Beide verdiepingen hadden oorspronkelijk aan de noord- of voor-
„zijde een rij van zeven, in gebogen nissen gevatte, stenen ramen met 
„vensters en geschilderde glasruiten; ook de gevels hadden enige nissen, 
„die smaller waren. Aan de straatzij de vond men geen andere deuren 
„dan voor de kelders." 

Deze voorstelling sluit in zich, dat de hardstenen trap met de deur, 
welke wij aan de voorzijde van het gebouw vinden, niet aanwezig was. 
Hiermede gaan we direct accoord. Maar met de laatstgenoemde zin
snede, dat er oorspronkelijk aan de straatzijde deuren voor de kelders 
waren, kunnen we ons bezwaarlijk verenigen, en wel hierom: Welke 
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sterkten uit die oude, barbaarse tijd hadden gelijkvloers allerhande ver
schillende toegangen, hetzij deuren of vensters7 Werden deze niet steeds 
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tot de allernoodzakelijkste beperkt, om de verdediging zo deugdelijk 
mogelijk te houden? Schietgaten, dat waren gewoonlijk de enige ope
ningen in de buitenmuren der kelders, en de kleine ramen, welke thans 
nog enig licht brengen in de onderaardse vertrekken, welke aan de 
buitenzijden van het Martena-huis liggen, wijzen o.i. ook in die richting. 

Dat vroeger de kelders aan de straat van achter uit bereikt konden 
worden, steunt ook al niet de voorstelling van deuren aan de straat. 

En dan is er nog een andere reden, welke daartegen ingaat, en wel 
deze: Van Hessel van Martena, de stichter van het Martenahuis, die 
zo veel wreedheden van zijn vijanden had ondervonden, en zelf mis
schien wel mede daardoor de wreedheid in eigen persoon bleek of leek, 
kon men moeilijk and.ers verwachten, dan dat hij een huis ging bouwen, 
dat zo bezwaarlijk mogelijk door zijn vijanden te bemachtigen was. Dus: 
niet meer deuren dan noodzakelijk was. En al willen we hierbij niet 
maar dadelijk ook de zerken trap aan de achterzijde van het gebouw 
(zie het prentje in het vorige hoofdstuk) wegredeneren, toch komt het 
ons niet onmogelijk voor, dat er oorspronkelijk maar één deur was, en 
wel de thans nog bestaande aan de westzijde van het gebouw, en waar
van we hierbij een afbeelding geven. 

Deze deur, men kan het op ons plaatje duidelijk zien, geeft directe 
toegang tot de toren en de kelders, terwijl zij meteen gelegenheid biedt 
om de verschillende andere verdiepingen en vertrekken te bereiken. 

Hoe Hessel van Martena zijn vijanden, welke in zijn handen vielen, 
vaak behandelde, weten we nog van vroeger en de krammen en ringen 
aan de gewelven der kelders van het Martenahuis .—• evenbeelden van 
de ons reeds bekende van Kamstra-State —- wijzen er op, dat hij, bij 
de bouw van zijn nieuwe woning, op alle eventualiteiten voorbedacht 
was. 

Het ligt buiten ons bestek de andere vertrekken, de bovengrondse 
incluis, te bespreken; slechts in enkele willen we nog even zien. 

Een brede gang met marmeren vloer leidt van de voor- naar de 
achterdeur, door welke laatste men bij de zerken trap neer in de fraaie 
tuin komt. Rechts van die gang heeft men, voor aan de straat, een ruime, 
deftige kamer, die door haar muur- en plafondschilderingen bijzonder 
de aandacht trekt. Op deze kamer komen we straks nog even terug. 

Hiertegenover, dus links van de gang, is een eenvoudige kamer, die 
niet onze bijzondere belangstelling vraagt. Daarachter is de oude keuken, 
waarin we nog een „âlderwetske skoarstienmantel" (schouw) van 
respectabele afmetingen vinden. Van hieruit komt men direct in de 
bijkeuken met haar enorme oven, waarvan we hier twee plaatjes geven. 
Het ene stelt voor de oven zelf, het andere de bovenplaat. 

Het Martenahuis is dus in zekere zin een „stoofplaats" geweest van 
de meest uiteenlopende „kôkkeraesjes". In de eigen vertrekken feekok-
stoofde „de baes fan 't spul" ongetwijfeld menig geheim plan tegen zijn 
verwenste vijanden, terwijl de bijkeuken de plaats was waar de kok 
stoofde wat voor tijd en gelegenheid dienende was. En in dit laatste zal 
vaak een merkwaardig groot verschil hebben gelegen, al naar gelang 
voor welke personen hij zijn culinaire bekwaamheden had beschikbaar 
te stellen. Wan t het Martenahuis heeft in zijn onderaardse vertrekken 
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ook andere vijanden gehuisvest, dan die, welke met een haak door de 
keel aan de ringen der gewelven werden opgehangen, er waren er ook 
onder, die men het leven nog waard achtte, en deze moesten toch ook 
wat in het lijf hebben, om dat leven te behouden. 

Maar daarnaast heeft het Martenahuis grootheden van de eerste rang 
geherbergd. Wij willen hiervan een tweetal noemen, t.w.: 

Ie. Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Stadhouder van Friesland, 
die er in 1584 tijdelijk verblijf hield, en 

2e. Anna Maria van Schurman, de geleerde vrouw, van wie een 
dichter uit die dagen o.a. schreef: 

„Er is geen taal ter wereld ooit geweest, 
„Die zij niet kent, niet spreekt, niet leest." 

Hieruit zal het ons duidelijk worden, dat er nog wel wat verschil zal 
zijn geweest tussen de potjes, welke in de bewuste oven te vuur kwamen. 

En nu willen we nog eventjes, heel in het kort, de geschiedenis van 
het Martenahuis nagaan tot de huidige dag. Na de dood van Hessel 
van Martena kwam het aan zijn weduwe Both van Hottinga. Deze 
overleed in 1541 en werd in de eigendom opgevolgd door haar oudste 
dochter Luts, die getrouwd was met Frits van Grombach, die we nog 
van vroeger kennen. Luts overleefde haar echtgenoot en stierf als 
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weduwe in 1548. Toen kwam het Martenahuis aan de jongste van haar 
drie dochters, Amelia, die huwde met Jan van Egmondt, een der leden 
van het roemruchte geslacht der graven van Egmondt, welke naam we 
ons nog met die van Van Hoorne uit de tijd van Alva herinneren. 

Genoemde Jan van Egmondt overleed in 1546 en zijn weduwe her
trouwde met Raas van Vervou, een Luiks edelman. Uit dit laatste 
huwelijk werden vier kinderen geboren, van wie Frederik, de tweede 
zoon, een nogal betekenende rol in 's lands geschiedenis heeft gespeeld 
en verschillende hoge betrekkingen achtereenvolgens vervulde. Zijn 
werkzaamheid wordt het beste weergegeven door zijn lijfspreuk: ,,sine 
labore nihil" (niets zonder arbeid). En die grootheid van zijn arbeid 
sloeg te lange leste ook over op zijn naam, die uitgroeide tot: Frederik 
van Vervou tot Martenahuis. Hier hebben we weer eens een frappant 
voorbeeld van hoe men in die tijd aan lange namen kwam. 

Frederik van Vervou overleed in 1621 en na hem wordt nog geruime 
tijd de naam Vervou in verband met de eigendom van het Martenahuis 
gehoord. Dit eindigt met de dood van Abel Coenders van Vervou, die 
met zijn bezittingen zovele „considerabele schulden" naliet, dat zijn 
boeltje verkocht moest worden, het Martenahuis incluis. De publieke 
verkoping deswege had plaats op 10 Juli 1694. Dan ondergaat het 
Martenahuis het lot, dat aan zovele adellijke Staten in die tijd be
schoren is geweest, het gaat over van de stand- naar de geldadel. Koper 
werd de heer Suffridus Westerhuis, die o.a. burgemeester van Franeker 
was. 

Later is het nog verscheidene malen in andere handen overgegaan. 
De laatste eigenaar-bewoner was Mr. A. Telting, die in 1863 overleed. 
Zijn weduwe heeft daarna het Martenahuis nog bewoond tot 1885, 
toen ook zij, op 77-jarige leeftijd, het tijdelijke met het eeuwige ver
wisselde. Daarna is het gebouw nog enige jaren verhuurd geworden 
en vervolgens bij onderhandse verkoop door de erfgenamen van even-
genoemde Mr. Telting overgedragen aan de gemeente Franekeradeel, 
die het tot raadhuis bestemde. De feestelijke inwijding als zodanig had 
plaats op 29 October 1895 en bij raadsbesluit van 27 November van 
dat zelfde jaar werden enkele vertrekken verhuurd aan het Waterschap 
der Vijf Delen Zeedijken Binnendijks. De combinatie van het Burge
meesterschap van Franekeradeel met het Dijkgraafschap van „Binnen
dijks" zal aan die verhuring wellicht niet vreemd geweest zijn. 

Tot heden is die transactie tot wederzijdse voldoening gehandhaafd 
gebleven. Zó intiem is zelfs de verstandhouding, dat de fraaie kamer 
aan de Voorstraat, de oude Ridderzaal van vroeger, niet alleen Frane-
keradeels vroede vaderen tot Raadzaal strekt, doch waarin eveneens de 
Volmachten van het Waterschap hun gewone vergaderingen houden. 
En al mogen deze laatsten zich niet op het praedicaat „Vroede" be
roemen, toch hebben ook zij met „vaderlijke" zorg te waken over de 
„kinderen" van niet één, maar van Vijf Delen, om die te behoeden 
tegen de gevaren, waarmede beukende golven, aangezet door gierende 
stormwinden, onze zeewering soms bedreigen. 

Zó heeft zich het Martenahuis, in weerwil van de vele revolutionnaire 
tijden, welke over zijn hoofd zijn gegaan, in evolutionnaire zin ont-
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wikkeld van een voorbeeld van strijd en geweld tot een toonbeeld van 
vrede en algemeen welzijn. 

Zó mocht het •— gelukkig! <•— ontkomen aan de vernietiging, welke 
het lot van bijna al zijn soortgenoten is geweest, en is thans zijn be
staanszekerheid gewaarborgd tot in lengte van dagen! 
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OP W E G NAAR HERIMGA-STATE. 

Hwat biste moai, hwat biste moai, 
Leaf, o ynleaf Heitelân! 

Frjemden meij' dy faek kâld en mistich fine, 
Mar hwat moais ús Fryslân liet, 
Wi t sa'n frjemdling faek en folie net. 

Zo zong „ergens in Friesland" menigmaal een zangkoor, dat gehoord 
mocht worden. De directeur is echter voor altijd het zwijgen opgelegd 
en ook het koor zelf is ter ziele gegaan. Maar het mooie van Friesland 
is blijven bestaan. 

Alles? Helaas neen! Er is veel van het oude moois teniet gegaan. 
En nu mogen wij, oudjes, in ons zelve gekeerd, nog zo graag eens langs 
's Heren wegen dwalen, om in alle eenzaamheid te zoeken naar de 
plaatsen, waar eenmaal dat oude moois te vinden was. En al weten we, 
dat we het niet meer in zijn vroegere heerlijkheid zullen aanschouwen, 
toch kan ons geestesoog er nog een bekoring vinden, welke het dorre 
materialisme voor altijd vreemd zal blijven. 

Als we zo van Franeker, waar we nog vertoefden, „huis-toe ' gaan, 
dan passeren we verschillende van die plaatsen. Zo zien we op ons 
kaartje op pagina's 444.—445 bij Dongjum nog de namen Frittema en 
Heringa, twee edele staten destijds, waarvan de namen in de dagelijkse 
omgang reeds verloren zijn gegaan, en die zich misschien nog eens zullen 
oplossen in de verzamelnaam van „Westerbuorren". 

Peddelen we verder de weg op naar Boer, dan vinden we daar 
Elgersma, al weer een edele State, met de opmerking er bij: nu Humalda 
hofstede. Opnieuw een voorbeeld hoe de State in een Hofstede ver
keerde, en de naam Elgersma in die van Humalda overging. Bij Ried 
een soortgelijk geval, waar de eigenerfde State „Anema" de naam „van 
Sixma" aanneemt. 

Langs „Anjum", eenmaal het bekende klooster, dat zijn naam heeft 
overgedragen aan de daar thans bestaande buurt, naderen we het eigen 
heem, Berlikum. Doch het ligt niet in de aard van onze functie als 
amateur-schrijver, noch in die van de eigen persoonlijkheid, om lang 
op de broek te zitten. Wij gaan dus maar spoedig de wereld weer in 
en verwijzen daarbij als gids voor de lezer nogmaals naar het kaartje 
van het oude Menaldumadeel op pag. 380 en 381. Onze weg leidt naar 
Beetgum en Beetgumermolen, die we beide van vroeger al zo'n beetje 
kennen. Bij Dyxterhuysen (nu Dijksterhuizen) beginnen de Staten weer. 

Eerst treffen we Buma aan, een naam, die oorspronkelijk wel als 
Buwema geklonken zal hebben. Op de plaats, waar op het kaartje die 
naam staat, vinden we thans een kortelings gerestaureerde boerderij; 
maar het is zeer de vraag, of niet het oude Buwema aan de andere 
kant van de weg „binnendijks" heeft gestaan, en wel op de plaats 
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waar in de tijd na Schotanus, Groot Aysma werd aangetroffen. Dit 
was eerst een slot, maar in zijn laatste vorm al weer een „hofstede" 
(een boerderij), die in 1883 werd afgebroken. Twee stenen hameipalen 
begrenzen nog heden de dam, die toegang tot het perceel gaf. 

Maar het eigenlijke, het oorspronkelijke Groot Aysma was verderop 
gelegen en wel op de plaats, die ons kaartje daarvoor aanwijst. Doch 
ook deze State is reeds sedert onheuglijke tijden in een boerderij ver
anderd, die thans vooral wat de schuur betreft, in een zeer vervallen 
staat verkeert. Als we echter nu nog „om hûs en hear" de oude toe
stand trachten uit te vorsen, dan is het heel goed mogelijk de sporen 
der oude grachten en singels terug te vinden. 

Nog verder dolende komen we aan een gewichtige plaats en wel die, 
waarbij wij de namen Sirtema en Grovestins vinden aangetekend. Dit 
was eertijds de woonplaats van de man, die algemeen bekend stond 
als „Skerne Wibe" . Deze naam dankte hij aan zijn manier van doen, 
om, tegen de gewoonte der grote heren van die tijd in, zijn haren kort 
te knippen en zijn baard te scheren. Skerne Wibe wilde zeggen: Skearde 
W%e (geschoren W ribe). Dit gebeurde niet maar zo voor de aardig
heid, maar had wel degelijk een „politieke" betekenis. Wibe toch was 
een wondere sinjeur. Zijn lijfspreuk luidde: „net to froed en net to 
tsjoed", wat in goed Nederlands overgezet zijnde, betekent: „niet al te 
rechtvaardig en niet al te goddeloos". 

Verder had hij de gewoonte om zich op allerhande wijze te ver
mommen, nu eens als bedelaar, dan weer als monnik, later weer als 
schipper of iemand anders, maar altijd met de bedoeling om beter 
achter de geheimen zijner vijanden te komen. Die vijanden waren de 
Schieringers, want hij was volbloed Vetkoper. Door zich nu te laten 
scheren en zijn haren kort te knippen, viel hem die vermomming met 
het dragen van vals haar en baard gemakkelijk. 

's Mans eigenlijke naam was Wiebe Sirtema, waaraan, volgens de 
gewoonte van die tijd werd toegevoegd „van Grovestins", naar de 
burcht, welke hij bewoonde (Grovestins wil zeggen „grouwe", dikke, 
zware stins). Bij een belegering van zijn veste door de Schieringers 
(die lui zaten mekaar doorlopend in de haren) werd hij, voor een ven
ster staande, door een kogel dodelijk getroffen. Dit gebeurde 27 Mei 
1482. Zijn volk gaf hierna de strijd op en ook deze Stins werd weer 
eens... met de grond gelijk gemaakt. 

Volgens de overlevering had men bij dat beleg van het punt, waar 
de Engelumerweg zich van de hoofdweg afscheidt, tot de stins 
„loopgraven" aangelegd, en als herinnering daaraan staat nog op het 
hek voor dat land de naam „Loopgraven" te lezen. 

De stins schijnt later meer in slot-vorm herbouwd te zijn, want de 
verkoop van Sirtema-State op afbraak had plaats op 4 Maart 1757. 

Nog later is — oudergewoonte zijn wij geneigd te zeggen — op 
dezelfde stee een boerderij gesticht met — ook al weer oudergewoonte 
— een schuur van zeer bescheiden afmetingen. Dit laatste zal wel in 
verband hebben gestaan met de geringe productiviteit van de' bodem. 

Op die boerderij werd — en nu betreden we weer het rijk der 
legenden .— een helm en een harnas van Skerne Wibe op de zolder 
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bewaard. Als die van hunne plaats werden gebracht, begon het —• ook 
al weer oudergewoonte, dat weten we zo langzamerhand wel — te 
spoken. 

W a a r harnas en helm gebleven zijn? W e weten het evenmin als 
waar de schedel van Jonker Roorda van Harkema-State gekeerd is. 

De laatste boer, die op Sirtema-State woonde, was âlde Tsjerkom, 
Tjerk Swierstra, een man, die we hier nog wel even mogen gedenken. 
't Was , zoals wij hem nog gekend hebben, voor zijn tijd en zijn jaren 
een tiptop boer. Hij ging met zijn tijd mee in de voorste gelederen, 
zowel wat het gebruik van de kunstmest als wel de fabriekmatige zuivel-
bereiding betrof. — Aan de fabriek te Berlikum, waar hij zijn melk 
leverde, was hij wat de cijfers betrof, gladweg no. 1. 

Toen de heer Swart, de directeur, ons voor de eerste maal, ieder voor 
zich, een „staat" gaf van onze leverantie's aan melk en onze ontvangsten 
deswege, werd dit door de heer Swierstra ernstig bestudeerd. En 't is 
of we de oude baas de volgende Vrijdag aan het „môlktafeltsje" te 
Leeuwarden, naar aanleiding daarvan, nog horen zeggen: „Nou ha 'k 
leafst, Swart, dat Jo dat net wer dogge, hwant as Jo my freegje, hwer 't 
al dat jild bidarre is, dan wit ik it net!" 

„Een tiptop-boer en geen geld in 't laadje", wat is dat? zal misschien 
een rappe tong vragen. Doch deze bedenke, dat zulks was aan het einde 
der voor-vorige crisis, nu bijna een halve eeuw geleden, toen een boer 
voor de krachtproef werd gesteld, om in de strijd om het bestaan tegen' 
allen en alles zich „mei trije-sintese môlke" (per liter) staande te 
houden 

In het laatst van zijn leven bood de landheer de heer Swierstra nog 
aan een nieuwe woning met schuur voor hem te bouwen; doch wat was 
het korte, zakelijke antwoord: „As Jo dat dogge, m'nhear, dan hâld ik 
daiik op fan buorkjen." 

En de oude schuur bleef staan tot zijn dood. 
Daarna is aan de overzijde van de weg een nieuw gebouw gesticht. 

Het oude is geamoveerd, en wat later daar ter plaatse gebeurde, blijve 
voorbehouden aan de verteller, die na ons komt. 

Enigszins oostelijk van deze historische plek ligt aan een verharde 
waterschapsweg een andere merkwaardige boerderij, t.w. „De Stiennen 
Ulebuorden". De legende, hieraan verbonden, is bezongen door onze 
„Walingom". W e vinden ze in haar oorspronkelijke vorm in één der 
oudste jaargangen van het Frysk Jierboekje „De bijekoer". Later komt 
ze met enigszins gewijzigde tekst voor in het tijdschrift „Sîjucht en 
Rjucht". 

De korte zin dier legende is de volgende: 
De echtelieden, die voor ongeveer vier eeuwen op die boerderij woon

den, liep het erg tegen. Ze moesten hoog nodig een nieuwe schuur, 
want de oude stond haast op instorten. Maar geld daarvoor hadden 
ze niet en konden ze ook niet krijgen. .— Tijdens een donkere avond 
is de boer op weg naar huis. De stormwind giert en met vreselijke angst 
denkt hij aan het lot van zijn schuur. Daar komt hem een m'nhear van 
achteren in en jaagt hem nog meer vrees aan, als die begint over wat 
de oude schuren bij zulk weer te verduren hebben. Dit heerschap blijkt 
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„Hantsje Pik" (de duivel) te wezen. Deze biedt hem aan vóór het 
ochtendkrieken van de volgende morgen nog eer de haan gekraaid 
heeft, een nieuwe schuur te bouwen, tegen geen andere vergoeding, 
dan dat de boer hem zijn ziel verpandt. 

Na lange aarzeling wordt eindelijk het contract op die voorwaarde 
gesloten. Is de herbouw niet op tijd klaar, dan is de boer weer vrij man. 

Hij keert vervolgens huiswaarts en gaat te bed, maar van slapen komt 
niets. 

Twaalf uur, middernacht, verschijnt: 
Ut in tsjust're ûnwaerswolk, 
Hantsje mei syn timmerfolk. 

En dan is 't pak aan: 
Trije slaggen op 'e muorre, 
Mei in moker rom sa grou. 
As in beam, dêr lei de skuorre 
Tsjin de groun oan as in strou. 

Dan begint de opbouw vlug, en dat kan, want: 
... syn feinten wiene machtich, 
Linich wie 't âld guod der wei, 
Duvelbanders mear as tachtich, 
Hie 'r as opperljuwe mei; 
Fyïtich tsjoensters yn it hôf, 
Bikken d' âlde stien hwat ôf. 

De boer sliep niet, kon niet slapen en ook zijn vrouw wordt wakker 
door het „geraes en gebear", In zijn doodsbenauwdheid vertelt de man 
eindelijk aan zijn wederhelft wat er aan de hand is en wat hij begaan 
heeft. 

De vrouw begrijpt alles en wil hem graag helpen, maar kan dat niet, 
dat kan alleen de haan; die moet kraaien. 

Daar gaat haar een licht op. Staat er niet ergens geschreven: „een 
vrouw is duizend man te erg!" Hier zou blijken, dat deze zelfs de 
duivel te erg was. 

In koart biried, in goed biried: 
Sy sprong fan 't bèd, klapt' yn 'e hannen, 
En kraeide — it davere yn 'e pannen •— 
„Kukukleku" wol trije kear, 
Dat die se nuvre moai en klear. 

„De hoanne op 'e matte" hoort dit en volgt haar voorbeeld, tot grote 
schrik en ergenis natuurlijk van Hantsje. 

Op de uileborden na was de schuur klaar. Met de allervreselijkste 
verwensingen neemt hij de vlucht en zweert bij kris en kras, dat niemand 
het moet bestaan zijn werk te voltooien. En waarlijk, wel werden er 
meermalen houten uileborden voor gezet, doch die vlogen er binnen 
korte tijd telkens weer aan flarden voor weg. Daarom nam men te 
lange leste zijn toevlucht tot steen inplaats van hout, en daarom ook 
heet tot de huidige dag de boerderij: 

„De Stiennen Ulebuorden". 
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Wij verlaten thans ook dit oord en zoeken weer de weg op naar 
Marssum. Clein Dotinga heeft niet onze meeste belangstelling; wij 
hebben wat anders in 't zicht. 

Wat? 
Dat blijke in een volgend hoofdstuk. 
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HERINGA-STATE E N H E T GASTHUIS V A N Dr. PQPTA, 

I 

W e hebben een vriend gehad, die, wanneer hij in , lichamelijke" zm 
de hoogte m gmg bpoedig duizelde Hij placht dit te illustreren door de 
verklaring , as myn holle by de toalfde trime fan 'e ljedder is dan 
bigjmt ït al ' 

Die was natuurlijk niet voor vlieger m de wieg gelegd, en nog minder 
geschikt om op reis te gaan het luchtruim m met die m'nhear die het 
m zijn hoofd had gekregen om het hoogterecord te breken Deze was 
een man m bonus, die er zijn eigen piloot op nahield, met z n beiden 
gingen ze hoog om hoog, altijd hoger, tot m'nhear ten langen leste 
tegen zijn piloot zei zeg ris vrind wat is me dit hier dat avanceert 
ja gans niks, verbeeld ik m e ' 

O, m'nhear," zegt de piloot geruststellend , wij zitten hier m de 
, Melkweg en nu wordt het allemaal boter om ons heen Daar moeten 
we eerst door dan wordt het wel weer beter 

En hoe wij nu ovei dat alles denken7 Eerlijk gezegd blijven wij maar 
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het liefst op de begane grond. En wat we de vorige maal „in zicht" 
hadden, staat ook op die begane grond. Hier is er al een voorproefje 
van in de gedaante van een plaatje der poort, welke staat voor een der 
merkwaardigste plaatsen, niet alleen van ons ambtsgebied, doch van 
geheel Friesland. De poort zelve trekt reeds de leek aan door haar 
illustre bouwtrant. En wanneer het die leek geoorloofd ware, hieruit 
zijn gevolgtrekkingen te maken, dan zou hij enerzijds wel eens tot de 
conclusie kunnen komen, dat die poort niet uit een schrale beurs is 
betaald geworden, terwijl zij anderzijds bij hem het vermoeden wekt, 
dat zij dagtekent uit een tijd toen de poortenbouw hier op zijn einde 
liep. 

Laten wij de geschiedenis eens raadplegen, maar dan zullen we heus 
eerst wel eens moeten vertellen waar of we hier zijn. Welnu, wij staan 
hier aan de poort van het Popta-slot te Marssum, dat wijdvermaard is 
als... Hier hokt het even, want welke benaming moet er achter dat 
,,als" staan? „Gebouw" is voor ons gevoel veel te simpel. „Stins" zegt 
de ene schrijver, „slot" verkondigt een andere, terwijl een derde die 
twee namen schijnt te vereenzelvigen, althans hij noemt het op de ene 
plaats een stins en op de andere een slot, waarmede een vierde het 
natuurlijk vierkant oneens is. Wij houden ons daarbuiten en blijven 
liefst neutraal om niet in een eventuele strijd deswege gewikkeld te 
wor.den. En dat kunnen we, als we het voorbeeld van Schotanus volgen 
(zie ons kaartje op pag. 380 en 381). Die spreekt alleen van „Heringa" 
en noemt het een „edele state". 

Dus „Heringa-Stale". En daar geeft men nu de naam aan van Popta-
slot? Ja, zo is het en hoe dat komt willen we vertellen. 

Wanneer deze State gesticht is, valt niet met zekerheid te zeggen. 
Waarschijnlijk werd door een zekere Sasker van Camstra, die van zijn 
moeder de naam Heringa had overgenomen, met de bouw begonnen, 
welke door zijn zoon Eelcke is voltooid geworden. Dit moet dan om
streeks 1520 hebben plaats gehad. 

Genoemde Eelcke had uit zijn tweede huwelijk met Womck van 
Jongema drie kinderen, waaronder een zoon, die zich Aede van Heringa 
van Jongema noemde, en die afwisselend te Rauwerd en Marssum 
woonde. Deze had vier kinderen, twee zoons en twee dochters. Met 
de dood van de jongste zoon, Johan, stierf in 1592 het geslacht van 
Heringa in de mannelijke lijn uit, maar zijn naam is aan wat te Marssum 
gesticht werd, verbonden gebleven. Dit is weer een voorbeeld, hoe de 
naam van de persoon op het gebouw overging. 

De twee zusters van Johan trouwden ieder met een van Eysinga —• 
twee broers -— Womck de oudste met Tjalling Tjallings en Foockel 
met Pieter Tjallings, 

Uit het eerste huwelijk sproten tweelingzoons: Tjalling en Aede. Van 
deze bleef Tjalling in leven en trouwde in 1620 met Eets van Hiddema. 

Tjalling was grietman van Menaldumadeel en bewoonde Heringa-
State tot zijn dood in 1653. Zijn weduwe bleef er zich vestigen tot ook 
zij overleed in 1667. Toen ging de State aan hun jongste dochter Anna 
van Eysinga over, en nadat ook deze het tijdelijke met het eeuwige had 
verwisseld, kwam alles onder de hamer. Bij de publieke verkoop op 
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10 December 1687 werd nieuwe eigenaar Dr. Henricus Popta, „mede 
advocaet van den Hove van Frieslandt". Het geheel was toen met de 
omliggende landerijen ruim 62 pondemaat groot en werd betaald met 
14028 gulden. 

Waar de naam Popta-slot vandaan is gekomen, behoeven wij nu niet 
langer te vragen; wij zien hier weer eens voor de zoveelste maal hoe 
naamsverandering met verwisseling van eigenaar intreedt. 

Van deze Dr. Popta willen we nu iets meer vertellen. Hij werd te 
Leeuwarden geboren 3 Mei 1635 als zoon van Tjebbe Jacobs Popta en 
W a k k e Hendrix Hanenberg en studeerde te Franeker. 't W a s zeker 
een knappe kop, want hij promoveerde in 1659 „summa cum laude", 
wat zoveel wil zeggen als: „met de hoogste lof". Nog hetzelfde jaar 
werd hij ingeschreven als „Advocaat van de Hove Friesland". 

Zijn jeugd was niet heel rooskleurig. Zijn ouders hadden met geld-
zorgen te kampen en hieraan scheen papa Popta niet helemaal on
schuldig te zijn. Maar is het niet door alle tijden heen zó geweest, dat 
al wat jong en krachtig is, zich niet alleen tegen elke verdrukking in 
weet staande te houden, maar vaak zich zelf weet op te werken tot 
een hoogte, welke zonder die verdrukking nooit bereikt zou zijn ge
worden;1 dat is de oerkracht van het leven. 

Ook Dr. Popta was onder- en tegen de verdrukking opgewassen. 
Als advocaat maakte hij weldra naam, en als zodanig was het hem 
mogelijk al spoedig de grondslag te leggen van zijn later aanzienlijk 
vermogen. In 1667 begon hij reeds met het aankopen van huizen te 
Leeuwarden naast dat, hetwelk hij aan de Breedzijde der Nieuwestad 
destijds zelf bewoonde. Kort daarop ging hij ook tot het kopen van 
landerijen over en in 1678 kwam reeds een kleine „zathe" (boerderij) 
aan de beurt; daarna begint het in meer grootse stijl. 

Tot 1687 had Dr. Popta echter geen onroerende goederen te Mars-
sum. Dit begint met de aankoop van Heringa-State, hiervoor reeds ver
meld. Ter nadere kennismaking met het gekochte geven we hier een 
plaatje van de zijde van het bouwwerk, die we te zien krijgen, als we 
onder de poort zijn doorgelopen. (Zie pag. 474.) De lezer zal dit 
dadelijk opmerken, als hij de linker achtergrond van het prentje der 
poort er mede vergelijkt. 

Dit bezit te Marssum breidde zich langzamerhand uit en hoe groter 
het werd, hoe meer zich voor Dr. Popta de gelegenheid opende het nog 
verder te doen toenemen. Een voorname oorzaak hiervoor was gelegen 
in het oude Friese recht. Wij vinden toch meermalen vermeld, dat hij 
het een en ander, hetzij huizen of land, „niaerde ratione vicinitatis". Dat 
zijn voor de leek mooie woorden om er zich aan te verslikken. Wij 
zullen echter proberen ze door de keel te krijgen, althans het eerste, 
want daarin ligt het geheim voornamelijk opgesloten. Wij beginnen dus 
al vast met de uitdrukking om te zetten in: het recht van „niaer". Wij 
vinden dit vreemde woord terug in onze Friese taal; oudtijds luidde het 
„njear", wat later door uitslijting der j veranderde in „near". En wij 
zullen het nu niet anders meer horen, dan in de uitdrukking: „it near 
der op lizze". Het wordt nog vrijwel alleen door de ouderen gebruikt en 
dan nog enkel in overdrachtelijke zin. 
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Zie hier een voorbeeld uit onze kinderjaren: wij hadden wat te wen
sen en... „ús mem woe 't wol lije, mar ús heit lei it „near" der op", 
d.w.z. vader commandeerde het af. 

Maar nu de eigenlijke, de oorspronkelijke betekenis. Wanneer men 
bij een publieke verkoping van huizen of landerijen tot een eindbod was 
gekomen, mocht de naastleger op die verkoop het „near" leggen, d.w.z. 
die koop voor de betrokken koper ongedaan maken en het zelf voor de 
geboden som aanvaarden. Zo althans hebben wij het steeds in vroeger 
jaren bij mondelinge overlevering gehoord. Volgens de litteratuur was 
dat recht enigszins uitgebreider en wel zo, dat eerst de bloedverwanten 
van de verkoper er voor in aanmerking kwamen. Bleven deze afzijdig 
dan kon een mede-eigenaar er gebruik van maken, en eerst daarna kwam 
de naastleger er voor in aanmerking. 

De bedoeling er van schijnt geweest te zijn een al te grote versnip
pering van het landbezit te voorkomen. En Dr. Popta heeft als bekwaam 
advocaat ook het recht van dat recht als zodanig „summa cum laude" 
aangetoond. 

Hoe meer eigendommen hij in Marssum kreeg, hoe vaker hij bij 
publieke verkopingen naastleger was, en hoe sterker zijn positie werd 
om gearmd met het „recht van niaer" zijn grondbezit uit te breiden. 
Bij zijn dood op 7 November 1712 liet hij dan ook niet minder na dan 
1159 pondemaat land. Daarnaast was hij ook nog eigenaar van een 
stuk of wat huizen en voor dat een met het ander had hij betaald on
geveer ƒ 150.000. Dat is dus, als we er wat voor de huizen afrekenen, 
een dikke ƒ 100.— gemiddeld per pondemaat. En dan was hij ook nog 
de gelukkige bezitter van een lief duitje in andere vormen, zodat hij 
in het geheel ruim drie ton naliet. Hier gingen enige legaten enz. af, 
maar verder werd universele erfgenaam in de tale des testators testa
ment: „mijn Arme Vrouwen Gasthuis, bij mij Testator reeds in den 
dorpe Marsum gestight". 

Hier komen we aan een nieuwe episode uit de levengeschiedenis van 
Dr. Popta en die bewaren voor een volgend hoofdstuk. 

II. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat Dr. Popta te Marssum 
een „Arme-Vrouwen-Gasthuis" had gesticht. Met de bouw er van werd 
in 1710 begonnen en bij Popta's dood op 7 November 1712 was het 
nog niet geheel voltooid, maar toch reeds zover gevorderd, dat de in
wijding op 13 Mei 1713 kon plaats hebben. 

W a t er toen gebouwd was, wordt nu in de wandeling steeds het 
„Binnen-Gasthuis" genoemd. Het ligt ten noorden van het slot, tussen 
de dorpsstraat en de gracht, waaruit het slot aan die kant is opge
trokken. Aan de oostzijde grenst het aan de weg van Marssum naar 
Ritsumazijl, dus aan de oude zeedijk van de voormalige Middelzee. 

Dit „Binnen-Gasthuis" bevat 26 kamertjes, die in de vorm van een 
rechthoek rondom een binnenplaats zijn gebouwd, welke van twee zij
den, de noord- en de oostkant, door een kleine poort van buiten af is 
te bereiken. Op deze binnenplaats zien alle kamertjes uit, behalve die 
aan de oostzijde. Deze manier van bouwen doet enigermate denken (men 
vergeve ons deze vergelijking) aan de oude Frankische stal, die we voor 
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vele jaren op onze zwerftochten in Zuid-Limburg nogal eens aantroffen. 
Dáár werd de binnenplaats door één, hier door twee poortdeuren af
gesloten. Deze twee moesten hier wel komen, omdat anders de uitgang 
voor sommige panden te afgelegen zou zijn. Maar aan beider bouw ligt 
het begrip veiligheid ten grondslag: de poortdeuren op tijd dicht, en 
wie er niet binnen hoort, blijft er buiten. 
j Doch de aanblik van die stallen op de binnenplaats was een geheel 

andere dan die we bij het gasthuis vinden. Daar lag meest de mesthoop 
,,yn 't formidden", waar alles op uitzag; hier is het een keurig gras
veld, dat als massale bleek dienst doet. Dit grasveld is geheel omgeven 
door een zoom van fleurige, kleurige bloemen, terwijl verder een stek 
deze bloementuin scheidt van de straat voor de huisjes langs. 

De poort aan de oostzijde is een sierlijk stukje bouwwerk, waarvan 
we hier een afbeelding geven, gezien van de weg naar Ritsumazijl. 
Boven de ingang zijn twee vrouwenfiguren in hardsteen gehouwen en 
dan volgt deze inscriptie: 

Vrouwenhuis 
Gestigt door de Heer Henricus 

Van Popta I. U. D. en alleroudste advocaat 
's Hofs van Frieslandt int LXXVIII jaer syns 
ouderdoms ; 't LUI sijner eerste; 't X X V 
syner oudste advocature en van Christi 

Geboorte MDCCXII 

Siet, hoe een eele Bij hier stort voor synen Koningh 
Tot voedsel van de Stock den seem van syne honingh 
In Raaten, lang vergaart, uit Liefd' en Dankbaerheyt 
Aldus besteedt de vrugt van synen Arrebeyt 
Dees Iveraer ist waerd selfs na syn Dood te Leven 
In duursaem marmersteen. God! wil hem Ewich geven 
Een overvloedig deel voor syn getrouwigheyt 
In 's Hemels Koninckryck, waerop dees grondslag leit. 

S. Gerroltsma fecit. 

Deze Dr. Simon Gerroltsma was een collega en intiem vriend van 
Dr. Popta. 

Aan de binnenplaatszij de van deze poort is een ander versje aange
bracht met een latijns bovenschrift. Daartegenover, aan de westelijke 
vleugel van het gasthuis dus, bevindt zich boven het washuis een 
cartouche met dit opschrift: 

Trijntje, Johannes ende Jan 
Johannes Jellema's driegespan 
Leyden te saem in eer en trouw 
Den eersten steen van dit gebouw. 

den 17 Juni 1711. 

Onder dit ,,driegespan" werden verstaan de drie kinderen van 
Johannes Jellema, Dr. Popta's factotum zouden we haast zeggen, en 
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Sypkjen «fohannis. Zelfs noemt Dr. Popta deze twee echtelieden „zijn 
getrouwe Huishoudende Dienaers". 

Van dit „washuis" etc. geeft ons tweede plaatje een voorstelling, 
waarbij wij tevens een kijkje krijgen op de „binnenplaats" van dit 
„Hofje" (het gasthuis). 

Na deze kennismaking met de oorspronkelijke stichting willen we 
eens nagaan hoe alles in stand moest worden gehouden. Daartoe gaan 
we eens inzage nemen van Dr. Popta's testament. Het werd door hem 
eigenhandig gesteld en hij was er jaren aan bezig. Negen dagen voor 
zijn dood was het in kannen en kruiken. Zijn laatste begeerten worden 
er minutieus in weergegeven en de „copia" telt dan ook niet minder 
dan bijna 15 compres gedrukte pagina's. Enkele bepalingen er uit willen 
we hier aanhalen. ïn de eerste plaats deze, dat het beheer over zijn 
nalatenschap werd gesteld in handen van vier voogden; de eerste vier 
werden door de erflater zelf aangewezen, terwijl verder bij overlijden 
yan een hunner de overgeblevenen binnen een maand een andere moes
ten aanwijzen „van dezelfde religie" als de afgestorvene. Een hunner 
was belast met het rentmeesterschap, dat, bij toerbeurt om de twee jaar, 
rondging van de een op de ander. •— 

Er waren, zoals gezegd is, 26 kamertjes en elk der voogden kreeg de 
zijne aangewezen, welke hij te „vergeven" had. Men moest dit doen 
„zonder aanziens des geloofs". 

Een geschil met de Kerkvoogden van Marssum deed de erflater 
echter de vrouwen van dit dorp uitsluiten. Wij kunnen hier de opmer
king niet achterwege houden, dat zelfs de grootste mannen niet altijd 
vrij zijn van eigenschappen, welke men niet verwacht en gaarne anders 
gezien had. Ook hier blijkt al weer, dat het volmaakte zowel als het 
absolute buiten het menselijk bereik schijnt te liggen. 

Het is wel eens interessant na te gaan hoe de vrouwtjes het hier 
hadden overeenkomstig de bepalingen van het testament..— 

De rentmeester moest „'s jaerlyks omtrent allerheyîigen copen een 
bequaem en goed slaghtbeest, niet minder als seshondert pond de 
buyck en hetzelve in 26 portien geleyt wesende, onder de weduwen en 
vrouwen distribueeren". (Over bonnen -wordt niet gerept). Verder „een 
half schuitje goede baggelaar tot brandinge", „'s winters en 's zomers 
een half kyntjen roode boter en twee soetemelkse kasen". Zelfs de uit
reiking van witte en grauwe „orten" (erwten), gort, brood, bolle, regel-
wiggen, kortom van alles en nog wat werd bij testament geregeld. En 
ook — ja, dit moeten we niet vergeten — ontving ieder vrouwtje vol
gens die bepalingen thuisbezorgd: „in den herfst een halve tonne win
terbier en des zomers een halve tonne martebier". 

Boven dit alles kregen ze wekelijks ook nog een paar centen op de 
band, welk bedrag afhankelijk werd gesteld van de „opcomsten" der 
bezittingen. 

De vrouwtjes hadden het dus goed, mar „foar hwat heart hwat", 
dit werd door alle tijden „net mear as billik" geacht, -— En zo moesten 
zij dan ook op gezette tijden in het slot wrijven, poetsen en wat dies 
meer zij. 

En dan was er nog deze bepaling: de vrouwen moesten zijn „stil, 
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zeedigh, vreedsaem en eerbaer, sonder door kivagien (kijverijen) off 
andersins in mijn Gasthu'S eenige onrust te causeeren". Verder waren 
ze gehouden de voogden alle behoorlijke eer en respect te bewijzen, 
anders hadden die heren het recht de onruststooksters zonder vorm van 
proces buiten het gasthuis te zetten. 

Nu is ons één stukje in des erflaters gedachtengang enigszins duister, 



te weten die combinatie van „de twee halve tonnen bier" en dat „stil-zijn 
der vrouwen", 't Word t ons alleen dàn verklaarbaar, wanneer het de 
bedoeling van Dr. Popta is geweest om alle gebeneficieerden aan een 
krachtproef onder bezwarende omstandigheden te onderwerpen.. 

Omdat volgens de berekeningen van Dr. Popta hiermede lang niet 
alle inkomsten zouden worden verbruikt, stelde hij zes beurzen in voor 
jongelieden om te studeren in de „Rechten, in Medicinen off Theologie 
off diergelyke faculteyt, nae des Jongelinghs verkiezinge". 

W a t er daarna resteerde moest op 10.000 caroliguldens na (der moast 
fêst in aeike yn 't nest bliuwe) besteed worden voor de aankoop 
van landerijen in Leeuwarderadeel en Menaldumadeel of huizen in 
Leeuwarden. 

„Mar tiden jowe tiden" en er zouden tijden komen, waaraan ook 
Dr. Popta niet gedacht had. De naweeën van de oorlogen in de laatste 
helft der 17de eeuw (1672!) en van de Spaanse Successieoorlog van 
1702—1713 hadden de belastingen in de 18e eeuw zo opgevoerd, dat 
er niet aan gedacht kon worden, „goede en deugdelijcke landerijen aan 
te kopen om het Gasthuis te secureeren en te beveiligen" gelijk de 
erflater zulks „bij ruimte van penningen" had begeerd. 

Het zou echter nog erger worden en wel in de jaren 1796 en 1797. 
(Wij behoeven er zeker niet aan te herinneren wie ons toen hunne wel
daden wilden brengen). De gedwongen leningen van die jaren nood
zaakten de voogden toenmaals 427 pondemaat land, alle huizen te Leeu
warden, vier te Marssum en een belangrijk bedrag aan 's lands obliga-
tiën te verkopen. En daarmede was men er nog niet, want er moest 
bovendien nog een schuld van meer dan ƒ 33.OOO worden aangegaan. 
Het landbezit slonk toen tot 866 pondemaat. 

Nou rint it wetter net altyd ien kant út, sa 't wy witte. En hier kwam 
ook weer een keer. Maar we weten nog wel uit wat we vroeger vertel
den, dat er hier tot ongeveer het midden der 19de eeuw op economisch 
gebied scheef voor stond, Daarna begint er verbetering te komen. W e 
merken dit ook aan de huishouding van het gasthuis. 

Ter illustratie van de op- en neergang der tijden, geven we hier een 
overzicht van de inkomsten van het Gasthuis in verschillende jaren. 
Deze inkomsten bedroegen afgerond in hele guldens in het jaar 1725 
ƒ7126, 1751 ƒ6430, 1796 ƒ9624, 1798 ƒ8955, 1809 ƒ12568, 1813 
ƒ9965, 1834 ƒ9318 en 1899 ƒ36921. 

Door deze gang van zaken kon in de laatste tijd weer aan des 
erflaters uiterste wil, om land bij te kopen, worden voldaan. Het grond
bezit bedroeg dan ook in 1912, twee eeuwen na Dr. Popta's overlijden, 
ruim 13OO pondemaat. Dit maakte ook uitbreiding van het gasthuis 
mogelijk. Zo werden er in 1852 vier kamertjes bijgebouwd en in 1854 
nogmaals vier, welke alle acht voor Marssumers werden bestemd. Hier
mede hadden de voogden de o.i. prijzenswaardige moed de harde be-
bepalingen van de erflater om de Marssumers buiten te sluiten, van de 
baan te brengen. In 1859 kwamen er nogmaals vijf kamertjes bij en in 
1864 werden er 20 gebouwd aan de weg naar Beetgum. Als we nu alles 
en alles met wat er later in de buurt te Marssum nog is bijgekomen, 
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samenstellen, dan komen wij, als wij de tel tenminste niet zijn kwijt
geraakt, tot het respectabele getal van 69 kamertjes. Dat zegt wat! 

Als we nu nog eens, voor de zoveelste maal, een der poorten van het 
oude gasthuis ingaan en op de binnenplaats, waar we alles kunnen over
zien, zijn aangeland, dan keren onze gedachten, op deze „heilige" grond 
zouden we haast zeggen, terug naar Dr. Popta. En dan brengen we 
van hieruit nog eens een eerbiedige hulde aan de man, die dat alles 
aan ons heeft nagelaten. 

Hier wordt men gesticht door wat hier werd gesticht! 
Hier wonen gelukkige mensen! 
Hier heerst vrede!! 

III. 

W a t is een zandloper? 
Als wij deze vraag stellen, dan is de kans misschien niet buiten

gesloten, dat een lid van de jongere generatie spontaan antwoordt: 
een kameel. 

Dit antwoord zou, we geloven het 'gaarne, niet bij iedere examinator 
een voldoend cijfer halen, maar is het er wel zover bij door? Het moge 
dan een beeldspraak zijn van lagere orde, maar kan het er voor een 
onpoëtisch jong broekje niet evengoed op door, als wanneer een onzer 
grote dichters de kameel eenmaal „een levend schip" en een „woestijn-
paard" noemde? 

Toch is een zandloper voor ons ouderen nu eenmaal niet een kameel 
maar een „tijdglas" bestaande uit twee holle glazen kegeltjes, die met 
de punten aan elkaar verbonden zijn. Deze bevestiging is op zodanige 
wijze geschied, dat door een klein gaatje de inwendige ruimten der 
kegeltjes met elkaar in verbinding staan. Het geheel is gewoonlijk gevat 
in een klein, open standertje. 

Wanneer vadertje tijd wordt uitgebeeld, dan heeft hij gewoonlijk 
zoiets naast zich staan, maar wij houden ons buiten deze symboliek en 
blijven liever bij het practische leven. En een practisch ding was vroeger 
zo'n zandloper bij het koken van eieren. In de ene helft van het instru
ment zit zand, dat door het nauwe kanaaltje der verbinding in de andere 
kan overgaan. Keerde men het om en dat overlopen van het zand was 
ten einde, dan behoorde een behoorlijk ei behoorlijk gekookt te zijn. 
Als 't al wat aan de zachte kant was, dan lag hem dat niet aan de zand
loper. 

Wanneer wij nu door- en in de omstreken van Marssum rondwande
len, dan treffen we vaak op de buitenzijde van schuurdeuren en buiten-
biinden der woningen de afbeeldingen van zo'n zandloper aan. Dit is 
het bewijs, dat we hier te doen hebben met eigendommen, toebehorende 
aan het Popta-Gasthuis. Uit welke tijd deze kenmerken hier dagtekenen 
is ons onbekend, doch we zouden haast zeggen: niet uit de grijze oud
heid. Immers wanneer men heel vroeger die afbeeldingen op oude boer
derijen aantrof, dan waren ze het bewijs, dat de boer tevens eigenaar 
van de hofstede was. Hier is het juist omgekeerd : de boer is pachter 
en het gasthuis eigenaar. 
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Maar dat daargelaten, wij willen nu eens op een van die „gezand-
loperde" boerderijen der stichting zien. Wij zoeken er eentje op, niet 
heel ver uit de buurt van het slot en geven er hier dadelijk maar een 
afbeelding van. 

Omdat het in een ongewone tijd van het jaar getekend is en het er 
zodoende ook wat ongewoon uitziet, willen we dadelijk maar vertellen 
wat het voorstelt : het is Groot-Dotinga. Misschien zegt zelfs wel iemand 
ter plaatse bekend : „nu zijn we nog niet veel wijzer". Accoord, En 
daarom vervolgen we : het is de boerderij thans bewoond door de heer 
P. D. Bouma, even buiten Marssum. 

Dat ze er een beetje „unheimisch" uitziet, heeft allerlei oorzaken. De 
sneeuw doet zo kil en winters aan, de gesnoeide, naakte bomen missen 
de weelderige zomertooi, terwijl de gezandloperde blinden om bepaalde 
redenen niet present konden zijn. De beide skierroeken (grijze kraaien) 
mogen van kunstenaars standpunt een kostelijke stoffering zijn, maar 
ze kunnen ook al niet de warmte bijbrengen, die misschien begeerd 
wordt, en hunne bezigheid nog minder. Maar dit doet niets af aan 
het kunstzinnige van des kunstenaars tekenstift. En wie hier des zomers 
passeert, zal het gaan, als het ons steeds gegaan is: opvallend is de 
landelijke schoonheid van deze boerderij met haar pittoreske omgeving. 

Maar vanwaar nu de naam Groot-Dotinga? W e missen deze op de 
op pag. 380 en 381 afgedrukte kaart van Menaldumadeel. Of hij dus van 
latere datum is? Nee, beslist: nee! Maar in Schotanus tijd was Groot-
Dotinga er al geweest, en waarom hij het niet als „vernietigde edele 
state" aangaf, is ons onbekend; dientengevolge hier nog een klein tikje 
geschiedenis. 

Wij weten nog dat George van Saksen in 1515 zijn rechten op 
Friesland aan Karel V verkocht. Maar Friezen zijn nu eenmaal Friezen 
en in Keizer Karels dagen waren ze zo, dat niet iedereen maar direct 
was ingenomen met wat er van hem begeerd of aan hem opgelegd 
werd. Dat blijkt al dadelijk hieruit, dat ze eerst in 1524 Karel als heer 
erkenden. Maar tussen 1515 en 1524 speelde zich hier nogal wat af. 
Dat ondervond ook Fedde Dotinga, de bewoner der stins. Deze be
hoorde tot de weerspannige onderdanen, wier huizen en stinzen door 
Karel V de 12de Februari 1517 verbeurd verklaard werden om afge
broken te worden ten behoeve der versterking van Leeuwarden. 

Zodoende viel Groot-Dotinga, doch het is weer opgestaan, zij het 
dan ook in geheel andere vorm. Wanneer dat plaats had, weten we 
niet, doch de vele „âlde Friezen" welke nu nog aan de „foarein" ge
vonden worden, wijzen er op, dat ze van de voormalige stins afkomstig 
zijn. De schuur is ongetwijfeld van veel jongere datum (op een steen 
in de muur zagen we het jaartal 1789), terwijl de stalling in de jongere 
tijd de gebruikelijke modernisering heeft ondergaan. Van eventuele 
oude kelders, zoals wij die bij de oude burchten gewoon waren, hebben 
we hier geen spoor kunnen ontdekken. 

Als we bij de vriendelijke bewoners tijdelijk in de familiekring worden 
opgenomen dan heeft dit plaats in de oude keuken. Van dit vertrek 
laten we hier een tweetal plaatjes volgen, of liever gezegd, want zo 
zeggen wij het niet goed, deze plaatjes geven de vroegere toestand 
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weer, toen het nog in dubbele zin dienst deed én als keuken én als 
„tjernherne". De twee prentjes geven nu dat eertijds grote vertrek 
tweemaal weer; op het ene zi-en we het van het ene eind af, op het 
andere van de tegenoverliggende kant. Zodoende vinden we de grote 
schouw op het ene plaatje rechts, op het andere links. Verder zien 
we alles nog in de oude situatie. Tsjerne, molkentine, knopstuollen, 
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fjûrskerm, fjûrpot, hangizer^ pannen op 'e skoarstienmantel, skoarstien-
mantelkleed spekdeizen mei har woarsten, hoekspine, kas mei stan-
lampe, tsiistjettel, koartom alles hwat eartiids wie. Dit is thans voor 
een goed deel veranderd, tenminste wat de stoffering betreft. Verder 
is het vertrek nu in twee gedeelten verdeeld, waarvan het ene (dat met 
de „âlderwetske skoarstienmantel") nu nog als keuken dienst doet. 
Maar verder is de situatie zo, dat we aan de hand van bijgaande af
beeldingen ons nog heel goed de oude toestand kunnen voorstellen. 
Zelfs de keurige „stientsjes" (tegels) waarmede de „muorren opset 
binne" vinden we nu nog terug. En wat vroeger dikwijls gewoonte 
was om tegels met dierfiguren tussen de andere te metselen deze tra
ditie is hier gehandhaafd gebleven. W e geven er hier een paar af
beeldingen van. 

En nu nog iets uit de geschiedenis van dit Groot-Dotinga. De vernie
tiging van de stins weten we, en ook de bouw van de boerderij hebben we 
reeds verteld, al weten we niet wanneer die plaats vond. In het laatst 
der 17de eeuw behoorde zij aan een zekere Wilco van Holdinga Baron 
thoe Schwartzenberg ende Hohenlansberg. Zij bestond toen uit: huizinge, 
schuur, hooiberg, bomen en plantage benevens 80 pondemaat land. 
Genoemde heer liet deze bezitting in 1691 veilen en toen werd laatste 
bieder B. Jelmers te Beetgum. Doch hier maakte Dr. Popta eens weer 
gebruik van zijn „recht van niaer" en werd hij bezitter van Groot-
Dotinga voor de door Jelmers geboden som. Deze bedroeg 67 goudgul
dens en 7 stuivers per pondemaat. Nu was Groot-Dotinga in vertrouwde 
handen en... de boeren, die er zich in de loop der jaren vestigden even
zeer, zouden we er aan toe willen voegen. Waarom wij ons tot deze 
laatste uitspraak gerechtigd achten, moge blijken uit het volgende: 

Van 1712—1743 woonde er Wijbe Hilbrants. Hij werd opgevolgd 
door Auke Doekles Tolsma, Aviens familie er gevestigd bleef tot 1916. 
Dit is het record van wat we tot heden aantroffen. De tegenwoordige 
bewoner kan het volgende jaar ook al weer zijn zilveren jubileum vieren 
als boer op Groot-Dotinga. Met genoegen maken we van deze feiten 
melding: ze zijn de sprekendste bewijzen van: hoe het kan! 

Aan de stichting behoren meerdere boerderijen, maar het zou ons 
te ver voeren ze alle te behandelen. Alleen willen we hier nog geven —-
al hoe vijandig wij in het algemeen ook tegenover dorre cijfers staan 
— een lijst der huurprijzen van 3 boerderijen van 1712—1915. Welke 
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boerderijen dat zijn biijve buiten beschouwing; we vertellen alleen, dat 
ze liggen op de klei in het noorden van Friesland. 

1712-
1736-
1743-
1763-
1770-
1777-
1784-
1789-
1796-
1803-
1810-
1813-
1817-
1826-
1829-
1844-
1851-
1858-
1863-
1868-
1873-
1878-
1885-
1894-
1908-
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-1736 
-1743 
-1763 
-1770 
-1777 
-1784 
-1789 
-1796 
-1803 
-1810 
-1813 
-1817 
-1826 
-1829 
-1844 
-1851 
-1858 
-1863 
-1868 
-1873 
-1878 
-1885 
-1894 
-1908 
-1915 

H
uu
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r 
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nd
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aa
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ƒ 4.20 
„ 3.50 
„ 4.20 
„ 4.30 
„ 4.84 
„ 6.72 
„ 5.91 
„ 5.37 
„ 6.45 
„ 11.16 
„ 8.06 
,. 8.57 
„ 9.90 
„ 8.00 
,. 7.52 
„ 10.21 
„ 11.82 
„ 29.03 
„ 21.50 
„ 21.23 
„ 31.04 
„ 36.00 
„ 20.41 
„ 19.39 
„ 26.32 
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1712-
1715-
1718-
1738-
1743-
1751-
1762-
1769-
1776-
1790-
1800-
1807-
1815-
1822-
1829-
1843-
1848-
1853-
1858-
1863-
1870-
1875-
1880-
1885-
1890-
1895-
1900-
1905-
1910-

-1715 
-1718 
-1738 
-1743 
-1751 
-1762 
-1769 
-1776-
-1790 
-1800 
-1807 
-1815 
-1822 
-1829 
-1843 
-1848 
-1853 
-1858 
-1863 
-1870 
-1875 
-1880 
-1885 
-1890 
-1895 
-1900 
-1905 
-1910 
-1915 

H
uu

rp
ri
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ƒ 4.68 
„ 4.09 
„ 4.21 
„ 4.32 
„ 4.48 
„ 4.85 
„ 5.01 
„ 5.28 
„ 8.23 
„ 7.08 
„ 10.19 
„ 15.04 
., 16.01 
., 17.15 
„ 13.51 
, 17.01 
„ 18.61 
„ 19.05 
„ 28.82 
„ 29.81 
„ 35.00 
„ 40.00 
„ 37.13 
„ 36.14 
„ 31.19 
„ 28.46 
„ 27.66 
„ 30.92 
„ 38.72 
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1713-
1716-
1740-
1745-
1750-
1763-
1770-
1777-
1791-
1798-
1805-
1818-
1825-
1849-
1854-
1859-
1864-
1869-
1876-
1883-
1888-
1893-
1900-
1905-
1910-

-1716 
-1740 
-1745 
-1750 
-1763 
-1770 
-1777 
-1791 
-1798 
-1805 
-1818 
-1825 
-1849 
-1854 
-1859 
-1864 
-1869 
-1876 
-1883 
-1888 
-1893 
-1900 
-1905 
-1910 
-1915 

H
uu
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ƒ 4.66 
„ 4.54 
„ 4.77 
„ 4.66 
„ 4.88 
„ 4.99 
„ 5.68 
„ 8.29 
, 7.95 
„ 9.09 
„ 15.17 
„ 19.32 
„ 13.63 
„ 14.77 
„ 18.18 
, 25.28 
„ 29.54 
„ 32.95 
„ 40.17 
„ 32.95 
„ 22.60 
„ 21.92 
„ 21.62 
„ 32.00 
„ 35.50 

Het is misschien wel nodig bij deze cijfers een kleine toelichting te 
geven. Dat de huur per pondemaat niet in hele guldens staat vermeld, 
komt hier vandaan, dat de pachtsom van de ganse boerderij steeds in 
een afgeronde som werd overeengekomen. Deze som, gedeeld door het 
aantal pondematen, geeft de hier vermelde huurprijs per pondemaat in 
guldens en centen nauwkeurig weer. Verder kan een precieze vergelij
king tussen de verschillende huurjaren niet uit die cijfers opgemaakt 
worden, omdat verhuurder en huurder wel steeds ieder een deel der 
lasten betaalden, maar die verdeling was niet altijd dezelfe. Toch kan 
men er wel een getrouwe afspiegeling van de gunst en ongunst der 
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tijden voor de landbouw uit afleiden. Wij gaan dit hier niet uitwerken: 
ieder, die lust gevoeld, kan zich deswege wel een eigen beeld vormen, 
Misschien komen wij er ook nog eens op terug. 

IV. 

„De geschiedenis leert ons, dat de geschiedenis ons niets leert". 
Als we weer van Groot-Dotinga vertrekken, dan doorkruisen op de 

terugweg naar het dorp Marssum allerhande gedachten over de oude, 
lang vervlogen dagen ons brem. En dan pogen wij uit die wirwar van 
denkbeelden en voorstellingen zoveel lering te trekken als maar enigs
zins mogelijk is, om, gedachtig aan het: 

In 't verleden ligt het heden, 
In het nu wat worden zal, 

uit dat alles enige levenswijsheid voor het heden en de toekomst te put
ten. Maar dan, als we daarmede bezig zijn, schiet als een bliksemflits 
door dat alles heen de kernspreuk, welke wij boven dit hoofdstuk 
plaatsten, en die afkomstig is van een der grootste wijsgeren aller 
eeuwen: ,,De geschiedenis leert ons, dat de geschiedenis ons niets leert". 

Daarmede staat onze gedachtengang zo maar opeens op het dode 
punt. Wij, eenvoudige boerenmensen, hebben immers niet te tornen aan 
de wijsheid van een wijsgeer. Alleen mogen wij misschien een poging 
wagen om des wijsgeers wijsheid te leren begrijpen. 

Zo zijn "we, al wandelende en mijmerende, weer bij Heringa-State 
aangeland. Wij staan voor het ijzeren hek, dat hier de singel, welke 
slot en gracht omringt, scheidt van de openbare weg. Wij hebben hier 
een kostelijk gezicht op het geheel — het slot met de omringende, keurig 
onderhouden tuin -— schitterende in de bonte kleurenmengeling, die de 
herfsttinten van het wegstervend lover te voorschijn toveren. 

Wij mogen niet nalaten de lezer ook een kijkje te geven op het slot 
van deze zijde gezien, al kunnen wij niet de rijke kleurschakering aan
bieden, waarvan wij zelf genieten. Dit is niet een leemte in des kun
stenaars gaven, doch daarvoor zijn enkel prozaische(l) redenen. 

En als we daar dan zo staan, alleen met onze gedachten, dan gaan 
deze laatste weer terug naar de grijze oudheid, om te beluisteren, wat 
die ons te zeggen heeft. Maar wanneer dan de ene schrijver ons ver
telt, dat in de 11de eeuw deze gewesten (dat zijn de Nederlanden, 
zonder uitzondering) overdekt waren met een groot aantal aanzienlijke 
kastelen,' terwijl de ander ons mededeelt: ,,De Friese kastelen zijn niet 
ouder dan de 15de eeuw, ja, het is zelfs waarschijnlijk, dat de meeste 
pas uit de 16e eeuw dagtekenen", dan zijn we voor een ogenblik ge
neigd des wijsgeers wijsheid te omhelzen: „de geschiedenis leert ons, 
dat de geschiedenis ons niets leert," Maar in weerwil van al die hoge 
en hogere wijsheid zijn wij toch zo stout onze eigen, eenvoudige ge
dachten hun eigen, eenvoudige gang te laten gaan. 

Wij kunnen begrijpen, dat de invallen der Noormannen tot stinsen-
bouw hebben geleid. (Stins wil zeggen „steenhuis" in tegenstelling var-
de houten huizen). En waar de Vikingertijd tot 1000 à 1100 duurde, kun
nen wij ook begrijpen, dat hier in de 11de eeuw reeds ettelijke stinsen 
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waren. W e kunnen evenzeer begrijpen, hoe het mogelijk is, dat we hier 
nog zoveel plaatsen weten aan te wijzen, Waar eenmaal ongetwijfeld 
een sterkte heeft gestaan, maar waarvan wë verder niets meer weten 
en zelfs de namen zijn verloren gegaan. Alles verdwenen in de nacht 
der eeuwen. 

En dat er 'in de eerste tijden van de worsteling tussen Schieringers 
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en Vetkopers ook nog veel verloren is gegaan, waarvan weinig of niets 
meer is aan te wijzen, ook daar kunnen wij inkomen. Het wil er dus 
helemaal niet bij ons in, dat .de Friese stinsen in hoofdzaak na 1500 zijn 
gebouwd. Waarom dan toch is er in de ganse Mond der Oude Middel-
zee, die toch kort na 1500 droog kwam, geen enkele te vinden? 

Wij verlaten deze duistere oudheid om meer bekende paden te 
zoeken. Van de tijd der hertogen van Saksen hebben we al het een en 
ander gezegd; wij beginnen nu met Karel V. Als deze eindelijk Fries
land onder de knie heeft, heerst hier een betrekkelijke en weldadige 
rust. In zulke omstandigheden wist de landbouw zich weldra weer uit 
zijn ellende op te heffen, en toen Karel in 1555 afstand deed van de 
regering, was van alle gewesten, welke hij aan zijn zoon Philips II 
overdeed, Nederland het rijkste, zodat P. C. Hooft (1581 — 1647) kon 
schrijven in zijn „Nederlandsche Historiën": „dat de Nederlanden be
bouwd waren met meer dan 200 steden, 150 vlekken, 6OOO dorpen, alle 
vol inwoners, rijkdom, nering, welvaart en weelde, tot dartelheid toe." 

Dan volgt de 8O-jarige oorlog en nog geen kwart eeuw nadat Karel V 
zich terugtrok, kunnen we weer heel andere geluiden beluisteren. W e 
laten hier het 1ste couplet volgen van het „Claechliet der Boeren", dag
tekenende uit 1576 en voorkomende in van Vloten's Nederlandsche Ge-
schiedzangen": 

Waer sullen wy noch blijven, 
W y boeren cleyn end groot, 
Ons koeijen siet men ontdrijven 
W y werden byster en bloot; 
W y mogen niet langer heeren blijven, 
Om onse boter wy niet en kijven, 
Men neemt se tegen onsen wil, 
Den boer, den boer, den schamelen boer, 
Hy moet noch zwijghen stil. 

Na 1600, al zit men dan nog diep in de 8O-jarige oorlog, krijgen de 
Nederlanden v/eer een heel ander aspect. De handel wordt een machtig 
lichaam,' en de 17de eeuw heet voor Nederland nog steeds „de gouden 
eeuw". Nu duurt een eeuw in deze zin niet altijd 1OO jaar, de gouden 
eeuw van Augustus bracht het niet eens tot de helft, en of de '17de 
eeuw voor de Friese landbouw wel een gouden eeuw is geweest, wagen 
wij te betwijfelen. 

Er is een Fries spreekwoord dat zegt: ,,as 't op de iene reint, dan 
dript it op de oare" en dat zal waar zijn, maar daarnaast is dit andere: 
.,dy 't neist oan 't fjûr sit, waermt him it best". De gouden eeuw zat 
in Holland bij de handel in de grote steden, en in de naaste omtrek 
hiervan floreerde ook de landbouw „fan de weromstuit". In deze stre
ken merkte men er minder van. En juist die welvaart van de handel 
was het begin van een hele ommekeer in het grondbezit, en alles be
halve een gouden eeuw voor de „Staten" vooral toen de landbouw 
later snel achteruitging. Wij willen dat hier in het kort nader aanduiden. 

De oorlogen' in de laatste helft der 17de eeuw en de Spaanse suc
cessieoorlog in het begin der 18e — waarin ons land alle betrokken 
was i—' hadden de schulden enorm opgestapeld en de belastingen tot 
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ongekende hoogte opgevoerd. Eén staaltje hiervan: omstreeks het mid
den der 18e eeuw bedroegen, volgens een Franeker professor, de belas
tingen hier zoveel, dat van iedere gulden landpacht 55 cent naar de 
fiscus ging. 

Slaan we nu nog eens het staatje op der landhuren van Heringa-
State's boerderijen (zie ons vorig hoofdstuk) dan zien we dat niet één 
van die drie genoemde het in de eerste helft der 18e eeuw tot ƒ 5..—• 
huur per pondemaat kon brengen. Als we nu hier nog aan toevoegen, 
dat Friesland in 1701, 1702 en 1717 bar van overstromingen had te 
lijden; 1740 een hongerjaar was en de veepest eerst in 1713 woedde 
en later van November 1744 tot Juli 1745 123.000 stuks vee wegmaaide, 
zodat Deens vee ingevoerd moest worden, dan kan men er zich eniger
mate een voorstelling van maken hoe het er toen hier met de landbouw 
voorstond. Dit spiegelt zich ook af in de landprijzen door Dr. Popta 
besteed in vergelijking met die in vroeger jaren. Zo betaalde hij m 
1685 voor drie boerderijen respectievelijk ƒ71 , ƒ85 en ƒ63 per ponde
maat, die in dezelfde volgorde in 1644, 1668 en 2644 verkocht waren 
voor ƒ 107, ƒ 150 en ƒ 129 per pondemaat. 

Het een bij het ander genomen kan het ons niet verwonderen, dat 
het er voor het grondbezit van het laatst der 17e eeuw tot het midden 
de 18e eeuw slecht uitzag. Sommige adellijke families waren uitgestor
ven en van de stinzen, kastelen, enz., welke vroeger in bijna elk dorp te 
vinden waren was in het midden der 18e eeuw slechts weinig over. 

Na elke crisis —• en de eerste helft der 18e eeuw was op velerlei ge
bied, maar vooral voor de landbouw een geweldige ~ komt er steeds 
weer nieuwe kracht, de oerkracht van het leven zelf om zich te hand
haven... een Sturm-und-Drang periode, die tot dadendrang drijft. In 
verschillende landen, eerst buiten onze grenzen, later ook hier, komt die 
verandering. De wetenschap begint nieuwe banen te zoeken, ook voor 
de landbouw; nieuwe bedrijfsmethoden vinden ingang, prijsvragen wor
den uitgeschreven en de landbouwlitteratuur der 2de helft van de 18de 
eeuw dwingt onze bewondering af. Wij kunnen er hier niet verder op 
ingaan; wie er meer van wil weten raadplege eens het merkwaardige 
werk van 'Dr. (later Prof.) H. Blink: „Geschiedenis van den boeren
stand en den landbouw in Nederland" deel II pagina 180 en vervolgens. 

Maar die 2de helft van de 18e eeuw geeft onmiskenbaar een op
heffing van de landbouw te zien uit de diepte, waarin hij verzonken lag. 
De Staten zijn voor een groot deel verdwenen, de zich nog hand
havende families verhuizen naar elders of trekken zich terug in de 
steden, de Saten komen voor de Staten in de plaats. De gevelstenen, 
welke wij bij de door ons behandelende oude boerderijen -~ vaak nog 
met de oude State-namen — tegenkwamen, getuigen er van. Men oor-

, dele zelf: Sineda, de voorloper, dagtekent van 1687, Groot-Lammema 
± 1755, Siertsema 1768, Fjouwerhûs 1773, diens overbuurman 1776, 
Groot Dotinga 1789 en Douma 1790. 

De landbouw wordt een factor van belang in het maatschappelijk 
samenstel, de boerenstand een eigen stand, met een eigen omlijnde be
tekenis, voorbeschikt om er eenmaal van te getuigen: ,,een krachtige 
boerenstand is de ruggegraat ener natie." 
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Nauwelijks is de gang er echter een beetje in of daar komt. de 
Franse tijd de zaken wreed verstoren. De weeën hiervan weerspiegelen 
zich in de financiën van Dr. Popta's stichting, de naweeën worden ge
demonstreerd in de huurprijzen harer landerijen. (Zie het staatje in het 
vorig hoofdstuk). Ook de Belgische opstand en de gevolgen van die 
gaan niet ongemerkt aan die landpachten voorbij. 
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Daarna treedt langzamerhand een rustiger tijdperk in, waarin de 
landbouw begint te floreren, als nooit te voren. Hoe kan dat? 

Wij beantwoorden deze vraag niet, ieder probere voor zich zelf het 
antwoord te vinden, dat dan meteen een antwoord kan zijn, niet op de 
vraag of de geschiedenis ons niets leert, maar wel op deze: „kan de 
geschiedenis ons ook iets leren?" 

Zo, op onze boerenmanier philosoferende, zijn we voor de zoveelste 
maal Heringa-State rondgewandeld. W e staan met bijzondere permissie 
— anders gaat dat niet — voor de eeuwenoude laan van notelaars, 
waarvan wij hiernevens een plaatje geven. 

De oude bomen, gekromd door de noordwesterstormen, die over 
hunne hoofden zijn gegaan, beginnen de last der jaren te gevoelen, 
daar is geen remedie" tegen. Maar de State zelf staat er in ongerepte 
glorie, dank zij enerzijds Dr. Popta, die dit alles stichtte, maar dank 
zij ook het keurig onderhoud door de eeuwen heen van hen, die voor 
dat onderhoud hadden zorg te dragen. Ook deze heren brengen wij 
gaarne onze eerbiedige hulde. 

Nemen wij ten slotte nog eens Schotanus' kaartjes der drie gemeen
ten, Barradeel, Franekeradeel en Menaldumadeel, voor ons. Hoevele 
staten staan daar niet op? W a t is er van al die glorie ongerept over
gebleven? Niets, dan alleen Heringa. 

Moest dat zo? 
Hoeveel moois had er behouden kunnen blijven, hoeveel nuttigs had 

daaruit voort kunnen komen en hoeveel bekoorlijker had het Friese 
landschap kunnen zijn, als... wij zullen deze zin niet voltooien, ieder 
lezer doe het voor zich zelf. 

Maar hier kunnen we zien wat kam! 
Hier is de oude kunst behouden gebleven. 
Hier heeft de oude glorie stand gehouden en in de schaduw er van 

leeft en geniet een andere, gelukkige ouderdom!! 
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Detail poortgevel van het Popta-slot, 
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