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Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij
de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te
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Graag het bestand opslaan onder de naam van uw club of vereniging!!
emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com
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Voorwoord
Hier alweer de Harker van mei! Een Harker die gevuld is met een bericht over het
Liphústerfeest, over de activiteiten van het doarpshûs waar men druk bezig is met de
verhuizing straks naar het MFC, over een nieuw popkoor en verder natuurlijk de
vaste rubrieken.
De volgende Harker is alweer de laatste Harker voor de vakantie. Berichten voor
deze Harker moeten voor vrijdag 16 juni binnen zijn; berichten over komende
activiteiten maar (korte) verslagen over activiteiten die geweest zijn, zijn ook altijd
welkom!
En vooral niet vergeten om geld in de aangehechte envelop te doen!
Ik wens jullie lekkere zomerse dagen en veel leesplezier toe!

Oproep vrijwillige bijdrage voor De
Harker
Ook dit jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de dorpskrant “De
Harker”.
Met deze jaarlijkse bijdrage wordt de krant financieel ondersteund.
Het richtbedrag hebben wij voor dit jaar, net als vorig jaar, vastgesteld
op € 10,00,maar iedereen is natuurlijk vrij om een lager of hoger
bedrag te geven. De aangehechte envelop kan gebruikt worden om
de bijdrage in te doen en deze envelop wordt binnen een week bij u
opgehaald. Mochten wij niemand thuis treffen, wilt u uw bijdrage dan
brengen bij degene die de enveloppen ophaalt of inleveren op het
redactieadres Feestlan 11.
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Dorpsagenda 2017
Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Melomania oefenavond

20.00 - 22.00

Hûs de Mande

Iedere maandag

Biljarten

Iedere donderdag
Roel de Jong 464660
/Tjidsger Rozenberg
463997
Iedere donderdag
1x maandag per
maand
ma-/di-/do- en
vrijdagochtend
geopend vanaf 8.30 u.
Gesloten tijdens de
schoolvakanties.
dinsdagochtend
Josien Bruinsma
0621500833
Iedere maandag

Club klaverjassen

20.00

Hûs de Mande

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

19.30
14.00 - 15.30
19.00 - 20.00

Consistorie
Hûs de Mande

Hûs de Mande

Hummelmande;

Hûs de Mande

Yoga

10.00 - 11.00

Hûs de Mande

Oefenavond popkoor
Lippenhuizen - Gorredijk

20.15 - 22.00

Hûs de Mande

kerkdiensten
Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 2017
Datum
21 mei
28 mei
04 juni
11 juni

Tijd
10.00
10.00
10.00
10.00

Voorganger
Dhr. J. Koerts
Ds. P. Crom
Ds. D.J. Deuzeman
Ds. P. Crom

Dienst te
Langezwaag
Lippenhuizen
Langezwaag
Lippenhuizen

18 juni
25 juni
02 juli

10.00
10.00
10.00

Ds. E. Kronemeyer
Da. L.P. Cnossen
Ds. D.J. Deuzeman

Langezwaag
Hemrik
Langezwaag
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Mededelingenbord
Open oefenavond nieuw popkoor Lippenhuizen - Gorredijk in
Hûs de Mande
Sinds een aantal maanden wordt er op maandagavond tussen 20.15 – 22.00 uur
volop gezongen in de gymzaal van Hûs de Mande door een 14-tal enthousiaste
man(nen) en vrouwen onder leiding van Adri de Boer.
De insteek van het koor is, wie wil zingen, kan mee doen. Er worden liedjes
gezongen uit de zestiger jaren tot nu toe.
Het geheel is laagdrempelig gehouden. Je hoeft geen noten te kunnen lezen om mee
te doen. Er wordt twee- en soms driestemmig gezongen.
Op maandag 12 juni houden we een open repetitie avond in de Master Bosga zaal in
de Mande waar een deel van de ingestudeerde liedjes ten gehore zal worden
gebracht.
Na deze open repetitie is er gelegenheid om onder het genot van een hapje,
aangeboden door het koor, met z’n allen onder begeleiding van Adri de Boer op
piano en gitaar, bekende liedjes te zingen,
Wie weet voelt u het enthousiasme om na de zomer bij het koor te komen, want we
kunnen nog wel een aantal leden gebruiken.
De open repetitie begint om 20.00 uur.
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Activiteitenrubriek
Femmes Vocales in de kerk van Terwispel
Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 17 juni 2017 om 20.15 uur
een zomerconcert in de kerk van Terwispel. Een zeer gevarieerd concert met als basis twee
werken die geschreven zijn voor vrouwenkoor en harp: de ‘Vier Gesänge opus 17’ van
Johannes Brahms, met harp en twee hoorns, en een zeer interessante compositie genaamd
‘Choral Hyms from the Rig Veda’ van Gustav Holst. Naast deze klankrijke, indrukwekkende
werken brengen de Femmes ook lichter, zomers repertoire. Zo hoort u in ‘the seal lullaby’
van Eric Whitacre het ruisen en wiegen van de zee in dit wiegenlied voor een zeehond. Van
Bob Chilcott zingt het koor een aantal werken met elk hun eigen kleur, van sfeervol en
dromerig tot uitbundig. Een paar luchtige koorgrapjes ontbreken niet.
Professioneel harpiste Marije Vijselaar begeleidt het koor en speelt als intermezzo een
solowerk: "Tir nan og" over een mystiek eiland van de eeuwige jeugd. Nynke de Haan en Jan
Krol (opgegroeid in respectievelijk Gorredijk en Ureterp) spelen hoorn bij het stuk van
Brahms en verrassen ons met een duet. Deze jonge hoornisten studeren aan het Prins Claus
Conservatorium in.
Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, die met haar bevlogen directie garant
staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de achtergrond van de
gezongen werken. Het concert begint om 20.15 uur, de kerk in Terwispel is open vanaf 19.45
uur. Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van Femmes
Vocales of te bestellen via: femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com
Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer
‘Ars Musica’. Voor meer informatie over het koor en de dirigent, zie: www.arsmusica.nu en
kies in het rechter menu voor Femmes Vocales.
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Jeugdwerk Lippenhuizen
Vrijdag 19 mei hebben we mogen Bubblevoetballen op de Kobunder. Nou, dat
hebben we geweten! Hilariteit alom, menig deelnemer heeft Lippenhuizen op de kop
gezien…
Kortom, een groot succes en onze dank gaat uit naar sv Thor/ de
Familiedagcommissie die dit mede voor ons mogelijk hebben gemaakt!
Zie onderstaand programma voor de resterende activiteiten van dit seizoen.

Vrijdag 2 juni

: Statiegeldflessenactie!

Tijd
Waar

: vanaf 18.00 uur
: dorpshuis

Zondag 11 juni :
Tijd
Waar
opgave
Kosten

Walibi!

: 08.45 – ongeveer 19.00 uur
: vertrek vanaf dorpshuis
: niet meer mogelijk
: € 12,50 ( = incl. vervoer, entree, eten/drinken)

Let op! Je moet dit seizoen wel aan minimaal 3 activiteiten hebben
meegedaan om mee te mogen naar Walibi.

De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- tenzij anders vermeld.
Check ook regelmatig onze website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl
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Jubileumtour Adri met liedjes van formaat
In een feestelijk jubileumprogramma zet troubadour Adri de Boer tientallen prachtige liedjes
van bekende artiesten volledig naar zijn hand. In een ruime selectie met songs van artiesten
zoals Lou Reed, The Beatles, James Taylor, Adele, Venice, Te Lou, De Dijk en Jules de
Corte geeft de zanger uit Lippenhuizen een staalkaart van zijn eigen veelkleurige muzikale
ontwikkeling. Op 11 juni kunnen fans voor het eerst getuige zijn van deze meesterproef: Adri
houdt dan samen met zijn kompaan Arvan Blok een try-out in de Buorskip in Beetsterzwaag.
Giny Bastiaans, Sikke Marinus, Sytse Broersma en Adri leverden in de dertig jaar dat Adri de
Boer inmiddels in zijn memmetaal zingt, mooie vertalingen van populaire liedjes. De songs
passen de Friese troubadour als een goed zittend maatkostuum. Grote overeenkomst
tussen de melodieën en het tekstmateriaal is dat ze buiten de Friese landsgrenzen zijn
gecomponeerd. Met dit jubileumprogramma ter ere van dertig jaar singer-songwriterschap
gaat Adri dan ook letterlijk de grens over. Met 'Oer de Grins' toert Adri na de vakantie door
de provincie.
Natuurlijk klinken in deze voorstelling ook de songs van Adri's muzikale inspiratiebronnen
zoals James Taylor, Ralph Mc Tell, John Denver, Daniel Loheus, Allison Kraus en Cornelis
Vreeswijk.
Het belooft een wereldreis over muzikale toppen te worden. Het aantal beschikbare kaarten
is beperkt. Wees er dus snel bij: op is op.
Oer de Grins beleeft haar try-out op 11 juni vanaf 15.00 uur in De Buorskip in
Beetsterzwaag. Kaarten kosten 7,50 euro.
Reserveren is mogelijk via info@adri-de-boer.nl
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Vrouwen van Nu, mei 2017.

De laatste afdelingsavond van
Vrouwen van Nu van dit seizoen
was op 18 april, de heer Minkema
vertelde over het Frysk Hynder.
Hoe herkennen we het Frysk
hynder?
Het is een zwart paard met korte
benen, de manen en de staart zijn
vol en weelderig.
Het heeft een fijn hoofd, een
gebogen hals en beweegt zich statig
en vloeiend.

Het Frysk Hynder heeft een lange historie. In de
Middeleeuwen was het een ridderpaard. In de
18e eeuw liep het bij rijke boeren voor de sjees,
met boer en boerin in Fries kostuum in de sjees.
Ook zag je het Frysk Hynder voor de arrenslee,
het paard mooi versierd met hoofdstel, dek en
leidsels in dezelfde kleur. Op de rug belletjes en
op het hoofd een pluim.
In 1879 werd het stamboek opgericht om
uitsterven te voorkomen. Toch ging het steeds
slechter. Na 1950 kwam er een dieptepunt door
de mechanisatie.
Tegenwoordig is het Frysk Hynder erg populair
als rijpaard, menpaard, tuigpaard en soms
gewoon als huisdier.
De heer Minkema had ook voorbeelden bij zich
van het Fries kostuum van zowel de mannen als
de vrouwen. Erg interessant.

18 april was dus de laatste afdelingsavond van dit seizoen.
Na de zomer pakken we de draad weer op.
Dan is voor 26 september Imke Gerritsen uitgenodigd. Zij is cultureel erfgoed specialist.
Maar we gaan eerst genieten van de zomer.
Els Hoogeveen
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Liphúster Feest 16, 17 en 18 juni 2017
Het is alweer bijna zover…

De coachmeeting is geweest, dus de spits is eraf! Alle teams moesten in goed een uur
zoveel mogelijk spullen naar het dorpshuis brengen die in het nummer “De Baksteen”
van Klein Orkest. Dit leverde een goed gevulde sportzaal op waarbij team Vind ik leuk
2 voor de meeste spullen zorgde! Zij mochten na het volbrengen van de opdracht als
eerste een nummer uitzoeken die zij ten gehore gaan brengen op “De Grote
Nadoenshow” op vrijdagavond in de tent. Het is dan de bedoeling dat zij en alle andere
teams het nummer zelf zingen, onder muzikale begeleiding van coverband The Ment.
De totale ranglijst en de liedjeskeuze staat hieronder:
Vind ik leuk 2
Vosseburen
Vind ik leuk 1
De Wiko's
Lippenhuzen-Súd
Team Zonder Naam
Rocky Part V
Osroc&Ko
Buosterbatsers
Crazy Frogs
Valse noot
Casanova’s
t Feestlan
Allstars
Weekend Warriors
Jo-17
Wettertoer
Tsjerkebuorren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zombie - Cranberries
Suspicious minds - Elvis
Summer of 69 - Bryan Adams
Message in a bottle - The Police
Alie - Normaal
Highway to hell- AC/DC
Je loog tegen mij - Drukwerk
Girl - Anouk
Nothing else matters - Metallica
Born to be wild - Steppenwolf
Should i stay or should i go - The Clash
Kids in america - Kim Wilde
Lola - The Kinks
Whatever you want - Status Quo
Johnny be goode - Chuck Berry
Billy Jean - Michael Jackson
Hang on sloopy - The McCoys
Chelsea dagger - Fratellis

Meer van de
coachmeeting zien?
Bezoek dan onze
vernieuwde website:
www.itliphusterfeest.nl

Liphúster Lunch
Waar:
Feesttent
Wanneer:
zaterdag 17 juni
Hoe laat:
12:30 uur
Kosten:
10,- € betalen bij ingang tent
Muzikale broodjes met een optreden van Folkert Hans Tolsma!
Het Liphústerfeestboekje
Binnen enkele dagen zal ook het boekje bij u op de mat vallen. Deze is weer van
ouderwets goede kwaliteit en bevat alle info over het feestweekend. Ook bevat het
boekje de advertenties van sponsoren die het feest mede mogelijk maken. De
grafische vormgeving is dit jaar weer in handen van Eelke Nijboer.
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Kinderprogramma
Als er jeugd is die niet (meer) op OBS de Flecht zit maar toch aan het
schoolprogramma mee wil doen, dan kunnen zij zich opgeven bij Douwina Bantema.
Douwina woont op Buorsterwyk nummer 32 en haar telefoonnummer is 0513 654968.
Kermis
We hebben dit jaar het hele land afgezocht om een kermis te vinden, helaas was er
voor het feestweekend geen een meer beschikbaar. Gelukkig hebben we voor een
alternatief gezorgd! Het hele weekend is er een stormbaan op het feestterrein, die
geschikt is voor de wat oudere jeugd. Voor de jongere jeugd hebben wij een happende
krokodil geregeld. Ook komen er zondags grote trampolines.
Vissen
Zondagochtend van 10:00 t/m 11:30 is er weer de viswedstrijd. Voor de zeskampteams
is dit verplicht. Elk team moet 2 afgevaardigden naar de vaart sturen. Wie niet bij een
zeskampteam zit mag ook meedoen. Kosten zijn 2,- € per deelnemer. Tip: zorg dat je
een geldige vispas hebt! Als je die nog niet hebt, vraag hem dan aan via
https://www.vispas.nl

De viswedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Neusje van de Zalm.
Muziekbingo
Zondagmiddag na het touwtrekken start in de tent een muziekbingo. Deze activiteit
vervangt de loterij die we anders organiseerden. Echter worden de prijzen nog steeds
aangeboden door EP van der Molen, Expert Beenen en dit jaar ook Raadsma
ijzerhandel.
Er kunnen kaarten worden gekocht die allerhande songtitels vanaf de jaren 60
bevatten. Vervolgens worden er fragmenten afgespeeld van willekeurige
muzieknummers. Het is dan aan de deelnemer om te bekijken of de titel van het
afgespeelde fragment op diens kaart staat. De deelnemer die het snelst (een gedeelte
van) zijn of haar kaart correct heeft afgestreept, valt in de prijzen. De echte
muziekkenner moet dus aan een halve muzieknoot genoeg hebben….
Een kaart is voor aanvang in de tent te koop voor 5 euro. Het kopen van meerdere
kaarten is ook mogelijk, elke extra kaart heeft een meerprijs €2,50.
Een feestelijke groet en tot ziens op het feestweekend,
Het Liphústerfeestbestuur.
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Hûs de Mande
Nieuwsbrief Hûs de Mande mei 2017
Een aantal gebruikers heeft al contact gezocht om mee te denken over hoe we
volgend jaar afscheid nemen van het “It âlde doarpshús”. De eerste gesprekken
hebben plaats gevonden en zijn er al mooie ideeën besproken. Maar heb je ook nog
een idee.... Kom er mee…
Studiereis 2.0;
Vorige week zaterdag is het voltallige bestuur en Thea op studiereis geweest. We
hebben weer veel inspiratie opgedaan om er ook het laatste seizoen weer een mooi
jaar van te maken.
Himmeldei;
We gaan opruimen…op zolder en onder toneel liggen vele goederen, in juli gaan we
met de gebruikers de spullen opruimen. Met de verschillende gebruikers wordt nog
contact gezocht om aanwezig te zijn bij de Himmeldei en namens de Mande is Jan
Blaauw de contactpersoon.
Vrijwilliger dag;
Anders dan jullie van ons gewend zijn gaan we dit voor de laatste keer anders in
vullen dan voorgaande jaren. De vele vrijwilligers die er mede voor zorgen dat we de
Mande weer op kaart staat, zullen we tijdens het afscheid van de Mande op een
gepaste manier in het ‘zonnetje’ zetten.
Bestuur de Mande > Meintsje & Jantsje & Anne & Jan & Jan Harm
Nieuw NLD:
Op gepaste wijze en onder een mooie belangstelling is stil gestaan bij de start van de
bouw van ons nieuwe MFA. Alles loopt nu volgens planning!
Nieuw Dorpshuis Lippenhuizen heeft alle vaste gebruikers uitgenodigd om op
woensdag 7 juni met elkaar op een informele manier van gedachten te wisselen over
de nieuwe toekomstige situatie.
Inrichting & vrijwilligers
Op zaterdag 3 juni gaan we met een grote groep Liphûsters langs een aantal
vergelijkbare accommodaties en om dan vooral te kijken naar de inrichting van het
horeca deel. Lijkt het je ook leuk om hier een rol in te spelen meld je dan bij het
bestuur van NDL.
Bestuur NDL > Annie & Jantsje & Johan & Anne & Jan Harm
Zolang het nog kan een feestje in de Mande, tot en met voorjaar 2018 is het nog
mogelijk…………Een verjaardag & jubileum & buurtfeestje; kom naar Hûs de
Mande. Vraag naar een arrangement op maat!! Voor meer informatie Thea de Vries
06 50445471
HÛs de Mande ....thús in de Mande!

HÛs de Mande ....thús in de Mande!
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Skiednis fan Lippenhuzen
Underwiis 11
De skoalle is dan wol fernijd, mar as de ynspekteur yn 1845 op besite komt, is hy fan miening
dat der dôchs it nedige oan ferbettere kin. Ek de kwaliteit fan it ûnderwiis koe doe wol wat
better. Master de Roos hat der tink ik net sa folle fan meikrigen, want op 4-4-1845 komt hy
tige ûnferwacht te ferstjerren. Hy wie doe 69 jier. Ophâlde mei 65 jier koe doe net, want fan
pensjoen wie noch gjin sprake. Der moast fansels wer in nije master komme, mar dêr wie de
gemeente net sa hastich mei, want pas yn it lêst fan july komt der in advertinsje yn de krante
mei in oprop foar gadingmakkers. Sa’n 44 ûnderwizers wolle wol nei Lippenhuzen en 32 krije
in oprop foar in “ Vergelijkend examen .”
In master út Tsjalbert, Gerrit Wiegers Wiegersma, ôfkomstich fan
De Knipe, kriget úteinlik de baan. It hat in hiele goede kar west,
want Wiegersma wie net allinne in hiele goede master, ek foar it
doarp hat hy in soad goeie dingen dien. Hy wie mei oprjochter fan
de Liphúster ôfdieling fan it Nut ( De maatschappij tot nut van het
Algemeen ), dy ‘t hjir fan 1859 oan ‘t 1882 west hat. Ek wie hy meioprjochter fan Plaatslik Belang yn 1873, hy wie de man fan de
biblioteek, en altyd wie hy sekretaris/pinningmaster en de
driuwende krêft fan al dy ferieningen. Boppedat naam hy it
sekretariaat oer fan master de Roos fan it Opsterlânske
ûnderwizers selskip “Tot onderigting en aanmoediging van den
ijver der onderwijzers “ en rjochte hy hjir in ôfdieling op fan
“Volksonderwijs “. Krekt as syn foargongers hold Wiegersma it hjir lang fol; yn 1880 moat hy
fanwege ôfnimmende sûnens syn baan opjaan. As ûnderwizer hat hy syn bêst ek wol dien.
Hy joech les oan de heechste klassen, de saneamde “grote school “, de ûndermaster hie de
leechste klassen, de “kleine school “. Yn dy tiid, yn 1862, wie dat de 17-jierrige Jan Roelofs
Posthuma en de 15-jierrige Egbert Wiebes Hoekstra wie helpûnderwizer, dy moast it fak
noch leare.
Sa no en dan kaam der in kommisje fan ûndersyk lâns om in oardiel te jaan oer de
foarderingen en it lesjaan. Neffens dy kommisje wienen de resultaten fan it ûnderwiis bêst
en ek oarder en tucht lieten neat te winskjen oer. Yn 1859 hâldt ien baantsje fan Wiegersma
op, it foarsjongen mei de preek yn de tsjerke hoegde net mear, want der kaam in oargel.
Foar f 2600,- koe oargelbouwer van Dam út Ljouwert dit meitsje. Der feroare lykwols mear
yn it doarp. Yn 1862 makket oannimmer E.R.Kuipers út De Gordyk foar f 2221,- en 22½ sint
in nije toer op de tsjerke en koe de klokkestoel mei twa klokken ôfbrutsen wurde. Net ien
fan dy beide klokken wie blykber goed genôch foar de nije toer. Dizze binne ferkocht oan
A.H. van Bergen út Heiligerlee foar f 1192,- en 80 sinten en foar f 1260,- hawwe de
tsjerkefâlden dêr in nije klok kocht. Om ‘t der jûns ek wol ris wat te dwaan is yn de tsjerke,
komme der yn 1866 kroanluchters. Foar 160 gûne binne dy makke troch Adriani út Ljouwert.
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Yn 1870 is der feest yn it doarp, want dan is Wiegersma
hjir 25 jier skoalmaster. Neist it feest mei bernespultsjes
kriget hy in oarkonde. 8 jier letter is syn sûnens sadanich
dat hy fanwege in “slepende borstziekte “ syn wurk net
mear dwaan kin sa ‘t hy wend wie en freget ûntslach oan.
Dat hy al langer net alhiel fit mear wie blykt út in ferslach
fan de skoalkommisje fan 1874. “ Was er op de school van
de heer Wiegersma vroeger weinig of geen aanmerkingen
te maken, ook thans mag ze nog onder de besten gerekend
worden, maar de commissie meent toch te moeten opmerken, dat o.a. aan de taal niet die
moeite wordt besteed, welke dit vak van onderwijs met regt verdient. In opstellen der
leerlingen van de hoogste klassen werden fouten aangetroffen, welke men bij een zoo
uitstekende onderwijzer als Wiegersma niet verwacht zou hebben. Op 1-11-1878 hâldt
Wiegersma op mei syn wurk oan skoalle en komt Freerk R. Dijkstra út Nije Bildtdijk him
opfolgjen al is dat in hiel skoft letter op 1-5-1879. Neist syn wurk oan skoalle nimt Dijkstra in
soad oare baantsjes fan Wiegersma oer, sa as sekretaris/pinningmaster fan Plaatslik Belang,
iisklup, koster ensfh. Yn hast alle ferieningen yn it doarp siet master yn it bestjoer. Men fûn
doe dat dit by syn wurk hearde. Der kaam noch folle mear drokte foar master oan. It oantal
bern yn skoalle waard hieltyd grutter, soms mear as 200; dêr wie de âlde skoalle net op
berekkene. Boppedat waarden de easken oan it skoallegebou hiel oars. As it goed wêze soe,
moast der in nije skoalle komme.
Wytse
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Keunstskiednis fan Lippenhuzen
1
5 Dorpsgeschiedenis en kunst, Atelier Adelskerk, Jaap van der Meij 2
De Sint Gertrudis of Adelskerk, waarin Jaap Van der Meij de Flecht
voor de gelijknamige Liphúster school maakte, staat als maquette in
Museum Opsterlân. Deze kerk is in Beets of Oud Beets, nu deel van
Beetsterzwaag, gebouwd na afbraak van de twaalfde eeuwse Sint
Geertrudiskerk, die tot de moeder- en parochiekerk in Oldeboorn
hoorde. 17 maart is het Sint Gertrudis, Geertrud of Geertruid: ‘Sint
Geertruid, die mooie bruid, blaast de snijder de kaars uit’ en ‘Op Sinte
Geertruid komt de warmte de grond uit.’ De in 626 geboren vroegmiddeleeuwse Gertrudis weigerde de rijke Merovinger koning Dagobert 1, stamvader
van Karel de Grote, te trouwen en is een belangrijke heilige in Noord- Gallië.
Gertrudis van Nijvel
Haar moeder, weduwe Sint Itta, stichtte in 640 de abdij van Nijvel,
het eerste in de Lage Landen door een vrouw gestichte klooster.
Gertrudis trad er in en werd er op 20-jarige leeftijd abdis, was ijverig,
voorzichtig en bad en vastte veel. Voor studie in de Heilige Schrift
liet ze boeken uit Rome overkomen. Gertrudis leefde in de grootste
armoe, gaf alles aan armen, weduwen en wezen en stichtte kerken
ter ere van heiligen. Toen ze in één daarvan voor het altaar bad,
daalde uit de hemel een vlam tot boven haar hoofd en verlichtte de kerk. Door vasten
en waken verzwakt, droeg de 30-jarige Gertrudis de bediening van het ambt van
abdis over aan haar nicht Wilfetrudis. Ze bereidde zich vastend voor op de dood en
droeg het stugge boetekleed waarin ze begraven wilde worden. Toen haar raadsman
aankondigde dat ze de volgende dag door engelen Gods voor diens troon gebracht
zou worden, bracht ze stralend van geluk de nacht door met gebed en zang.
Herbestemming
Ze stierf op 17 maart 659, 33 jaar oud en is begraven in het
klooster van Nijvel. Ze is patrones van pelgrims, weggebruikers,
stervenden, weduwen, ziekenhuizen, armen, tuinmannen, tuin- en
veldvruchten en herbergiers en wordt aangeroepen bij ratten- of
muizenplagen. Haar attributen zijn een abdijkerk, boetekleed, staf,
drinkbeker en muizen. Toen Van der Meij de Geertrudis of
Adelskerk begin jaren zestig huurde, voorkwam hij de sloop, wel
waren de kerkbanken verkocht en de Adelsbanken achter schotten
gezet. Hij schilderde er en maakte beelden. Bij de in 1889 door de adel neergezette
en in 1890 in gebruik genomen kerk zag hij vast vluchten vogels, zoals in De Flecht*.
Oude kerk
De orthodoxe families Van Lynden en Lycklama à Nijeholt
uit Beetsterzwaag gaven na een richtingenstrijd in de kerk,
plaatsgenoot Luitje de Goed opdracht om deze bij hun
statuur passende kerk te bouwen. Eind 16de eeuw was de
torenspits van de oude Gertrudiskerk ingestort en ingekort.
deharker.lippenhuizen@gmail.com

De klokken hingen daarna in een klokkenstoel naast de kerk. (foto) Ze werden in de
eenbeukige Adelskerk gehangen. De kerk had een driezijdige sluiting. Transepten,
rijk gedetailleerde trapgevels met gebeeldhouwd rolwerk, op de schouders obelisken,
op de top een fronton in de trant van Hans Vredeman de Vries, glas in lood in
rondboog-vensters, een gietijzeren dakversiering en rondboogfries onder de dakgoot
refereerden aan romaanse en gotische kerken. August Lycklema schonk het orgel.
Na de laatste eredienst kocht de Zuiderkerk (Drachten) dit orgel, dat de firma J. Reil
(Heerde) in 1957 herplaatste. Muziekkorps Crescendo, dat altijd de gemeentezang
begeleid had, werd van die taak ontheven.
Adelskerk-atelier
Van der Meij gaf les in Leeuwarden toen op 17 oktober 1967 rond
halftien ’s avonds een blikseminslag de achtzijdige torenspits van het
Adelskerk-atelier sloeg en de klokken neerdonderden. De zwaar
beschadigde bronzen Mariaklok uit 1484 van 612 kg en de klok uit
1520 van 1100 kg stonden toen het museum nog een oudheidkamer
was aan de voorkant, maar zijn herplaatst naar de markt achter
museum Opsterlân. De Leeuwarder Courant schreef op 18 oktober 1967 dat hoog in
de toren meteen na de inslag brand uitbrak. Brandweerkorpsen uit Beetsterzwaag en
Gordyk konden niet voorkomen dat de spits op het kerkhof viel en oude grafstenen
beschadigde. Van de tachtig betonplastieken in de kerk werd niet één beschadigd,
zoals ook Gertrudis niet geraakt werd door de vuurbol, mogelijk een bolbliksem.
Werkwijze
Van der Meij maakte monumentale beelden vaak eerst als
kleine plastieken. Er stonden vaak tekens of figuren op die aan
een schrift doen denken. Daarna maakte hij grote mallen van
polystyreen (piepschuim of tempex), waarin aluminiumcement
of –beton werd gegoten (gietbeton). Bij grotere beelden goot
hij ter plekke, waarna door vuur het polystyreen werd weggebrand. Zijn beeldende
werk was gered, maar zijn atelier niet. De kelder, met mogelijk wandschilderingen
van Van der Meij, wordt nog uitgegraven. Door leegstand werden ook de glas-in-lood
ramen vernield. In 1986 kon de gemeente geen koper of passende bestemming
vinden voor de als protserig en sprookjesachtig omschreven kerk die nu, vanwege
kunsthistorische waarde, misschien wel een monument had kunnen worden.
Sloop
De kerk in Beets, met halve meter dikke muren om eeuwen te
trotseren, werd gesloopt. Van het atelier resteren foto’s, van
de Adelskerk graven, klokkentoren en fundament (foto). In
1987 verhuisde Jaap van der Meij, kunstenaar met een eigen
signatuur en oud-docent monumentaal werk op de Vredeman
de Vries Academie, naar Tortellà in Spanje, waar hij tot zijn
dood bleef. Hij woonde en werkte eerder in Amsterdam, Schoonhoven en Meppel,
maar de meeste kunst ontstond in Friesland in Beetsterzwaag. Daaraan herinnert
zijn kunst in o.a. Ureterp, Gordyk en Lippenhuzen.
Lippenhuzen, Beetsterzwaag, Aldtsjerk, 2017, ©Gerhild van Rooij
*Delen 12, 13, 14; Bronnen relikwie.nl; www.meteo-maarssen.nl (heiligen); Keunstwurk.nl;
museumopsterlân.nl (voormalige school); nijbeets.info; tresoar.nl; frieslandzoalshetwas.nl, 2,
Leeuwarder Courant 18.10.1967 / 26.5.1985, ‘Adelskerk in Beets wacht slopershamer’,
pgdrachtenzuid.nl; R.J. Wielinga (Stichting Moderne Architectuur Friesland)
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Weeroverzicht – April
De totale hoeveelheid neerslag is 40 mm en was vorig jaar 89,5 mm.
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Gemiddelde max. temp. is 12,7 gr. en was vorig jaar 12,6 gr.
Gemiddelde min. temp. is 3,5 gr. en was vorig jaar 3,4 gr.
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De totale hoeveelheid neerslag is 84 mm en was vorig jaar 71 mm.
neerslag
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Gemiddelde min. temp. is 2,3 gr. en was vorig jaar 1,3 gr.
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Het weer actueel op uw mobiel, sms: “go weer lippenhuizen” naar 1008 (0.60 p.o.b)
Let op: op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske
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