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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2020
29 april
27 mei
24 juni
Oplage: 555 stuks.

i.v.m. de coronacrisis komt de Harker deze maand alleen
maar digitaal uit, geen papieren versie dus!
Ook is het maar een dunnetje deze keer.
Maar toch staat er nog genoeg leuks in te lezen
en in de digitale Harker komen de foto’s ook mooi uit.
Veel leesplezier!

Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403
Financieel beheer:
Skelte Aukema,
Feestlân 68/a
Tel: 466118
Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem van den Pol

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 24 april voor 18.00 uur!!

❖
❖
❖
❖

Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

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
plaatsen.
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de
betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in
Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

dorpsagenda 2020
Helaas een lege dorpsagenda!

Wanneer

Wat gaat er
gebeuren

Tijd

Waar

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder in
deze Harker
Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.

Vaste (seizoens)activiteiten

i.v.m. het corona-virus gaan onderstaande activiteiten waarschijnlijk niet door
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania
oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Donderdagavond

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

2 maart - 30 maart - 4
mei - 8 juni
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Speel-o-theek

13.30 - 15.00
19.00 - 20.30
9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

Biljarten

Kobûnderhûs

mededelingen
Kleurrijk verbinden 7
‘Het wordt tijd dat we de natuur weer als meerdimensioneel geheel gaan zien, waarin alles
en iedereen haar betekenisvolle plek heeft inclusief ons gevoel erover’
Een citaat van Jan Diek van Mansvelt uit het boek ‘Barstensvolleven’
Normaal gesproken bruist het rond deze tijd van de activiteiten., Snoeien, opruimen, zaaien
en planten; alles en iedereen komt weer in actie na de donkere wintermaanden. Met groep
7/8 van basisschool de Flecht twee insectenhotels gebouwd en een week later een hiervan
bij school geplaatst, lekker in het zonnetje. Nu maar hopen dat de insecten er gebruik van
gaan maken. Met Willem Paas en Christien Hofman een rondje door het dorp gefietst, om te
kijken welke plekken geschikt zijn om in te zaaien/planten. Maandag 23 maart zouden we
deze locaties met Michael van der Meulen van de Gemeente Opsterland bekijken en
afspraken maken over het beheer.
Helaas. Corona strooit roet in het eten en alle afspraken en vergaderingen gaan nu tot
nader aankondiging niet door. Jammer want het is nu wel de tijd van zaaien en planten.
Echter de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen gaat niet bij de pakken neer zitten en
geeft er een positieve draai aan. Zo zijn de perkjes in de Buorren van Lippenhuizen voorzien
van ‘fleurige’ viooltjes. Leuk om te doen , mede door de vele positieve reacties en ‘duimpjes’.
Fotograaf Sietse de Boer stopte even voor een ‘vrolijk nieuws’ foto voor de SA. Spontaan op
koffie getrakteerd door Jappie van garage de Buorren en kinderen , die mee hielpen de
rommel op te ruimen!
Waar vroeger de glasbak stond , wordt nu een soort ‘POP-UP’ tuin gerealiseerd; van een
stukje zwarte grond, een kleurrijk veldje maken.
Ook zijn we weer bezig om het Labyrint, Buorren 17 in orde te maken, zodat mensen hier de
komende tijd weer kunnen wandelen en genieten van de bloemen en planten en de
prachtige oude appel- en perenbomen.
Onze vergadering op dinsdag 7 maart zal zoals het nu lijkt niet door gaan, maar voor
reacties, tips, vragen, kunnen jullie altijd bellen/mailen.
Namens Werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser, 06 43985038, gelbrigjevisser@gmail.com

Plaatselijk Belang Lippenhuizen
Bestuur:
Alma Veldkamp
Gerrit Prikken
Anja van der Laan
Dorathea Snijder
Leo Boskma
Liesbeth van der Woude
e-mailadres

Voorzitter
06-25336533
Penningmeester
06-12991368
Notulist
06-41628310
Algemeen lid
06-46511930
Algemeen lid
06-31557410
Algemeen lid
06-22958799
pb.lippenhuizen@gmail.com

Dorpsbudget 2020
De gemeente Opsterland, de raad en het college, is van mening dat de kwaliteit van leven
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van burgers, instellingen en de overheid.
Burgers en instellingen worden in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken.
Het uitgangspunt is dat dorpsbudgetten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en de
Burgerparticipatie vergroten.
Het budget van de gemeente voor kleine dorpsinitiatieven voor Lippenhuizen is dit jaar
€ 3600,Richtlijnen:
• Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de
leefbaarheid en de burgerparticipatie binnen het dorp.
• Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente.
• Plaatselijk Belang beheert en verdeelt dit budget en rapporteert aan het eind van het
jaar aan de gemeente voor welke projecten dit budget is ingezet.
• Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn
met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.
• De projecten en/of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen
structureel karakter.
Zijn er projecten en/of activiteiten die aan deze criteria voldoen?
Stuur deze dan in vóór 15 april 2020.
Dit kan per e-mail naar: pb.lippenhuizen@gmail.com

scala

Duurzaam Lippenhuizen
Beste bewoners,
Ook wij hebben onze afspraak van de werkgroep deze week afgezegd in verband met
contact-risico's door het Corona virus. Ook hadden we een optie gepland in het
Kobûnderhus om jullie uit te nodigen. Ook dat idee hebben we even aan de kant moeten
zetten.
We hebben echter niet stilgezeten.
We hebben het volgende gedaan:
Binnen de werkgroep zijn we de taken aan het verdelen:
1. Warmteverlies tegengaan door betere isolatiemaatregelen.
2. Zonnepanelen: leasen, kopen, op je eigen dak of bv. uitbesteden aan Energie van Ons?
3. Welke subsidies zijn er? Welke loketten zijn er bij de overheid voor hulp en advies?
4. Is het verstandig om een coöperatie op te richten in Lippenhuizen om zo gezamenlijke
belangen te waarborgen? Wat zijn de voordelen en nadelen? Willen we dat met zijn allen?
Omdat het onduidelijk is hoelang de "lockdown" nog duurt hebben we een alternatief.
Via deze link kun je je mening geven en vragen beantwoorden over Duurzaam Lippenhuizen.
Door mee te doen geef je jezelf de kans om jouw aanpak of jouw hulpvraag kenbaar te
maken. Wij verzamelen ze en komen daar dan bij jullie op terug.
Via deze link kom je bij de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/972HPCY
Met groet,
werkgroep Duurzaam Lippenhuizen

19, 20 & 21 juni 2020??
Corona update it Liphústerfeest
Ook wij als bestuur zitten (figuurlijk) met het Coronavirus in de maag. Is het virus ingedamd ten tijde
van het feest of verlengd de overheid de noodmaatregelen? Achter de schermen hebben we het
thema en het programma grotendeels uitgewerkt. Toch moeten we serieus rekening houden met het
scenario dat het feest niet doorgaat. Daarom wachten wij met het aankondigen van het programma,
de muziek en verdere ontwikkelingen over ons nieuwe feestterrein.
De violenactie hebben wij afgelopen weekend in aangepaste vorm gedaan; alleen voorverkoop via
het aanmeldformulier ging door. Dit om zoveel mogelijk menselijk contact te voorkomen. Het heeft
helaas geleid tot een aanzienlijke vermindering van de opbrengsten. Als bestuur zijnde kijken we
naar mogelijkheden om dit bedrag aan te vullen.
De huidige noodverordening is t/m 6 april van kracht. Afhankelijk van de vervolgstappen van de
overheid, beslissen wij over het door laten gaan van het feest. Wij hopen natuurlijk dat het wel
doorgaat! Als iedereen zich aan de landelijke voorschriften houdt, wordt de kans des te groter dat we
in juni “gewoon” weer met zijn allen in/voor/naast/achter de feesttent staan.
Mochten wij eerder nieuws hebben dan dat volgende Harker weer verschijnt, dan zullen wij dit op
Facebook publiceren. Zie:
https://nl-nl.facebook.com/ItLiphusterfeest/

PiterRun & PiterWalk editie 2020 verplaatst naar 19 september
De achtste editie van de PiterRun & PiterWalk is verplaatst van a.s. zaterdag 14 maart naar
zaterdag 19 september. Met vijfhonderd deelnemers die zich hadden ingeschreven voor het
wandel- en hardloopevenement was de inschrijving al enkele weken gesloten. Alle
deelnemers hebben bericht gekregen van het uitstel in verband met het coronavirus.
De deelnemers die zich al hadden opgegeven krijgen tot half april de gelegenheid om zich
opnieuw - kosteloos - aan te melden voor de PiterRun & PiterWalk op 19 september. De
hardloop- en wandelafstanden blijven ongewijzigd evenals de starttijden. De PiterRun &
PiterWalk onderscheidt zich van andere wandel- en hardloopevenementen doordat de
deelnemers vanaf Lippenhuizen met de bus naar het startpunt reizen. Vervolgens wandelen
of rennen ze naar de finish bij het Kobunderhûs en het sportterrein van THOR. Mochten er
na half april onverhoopt toch startplekken vrijkomen, zal de organisatie dat kenbaar maken.
Voor meer informatie: zie www.piterrunlippenhuizen.nl

Vrouwen van Nu afdeling Lippenhuizen
Ieder jaar wordt een groep leden gevraagd een avond van het volgende seizoen in te vullen en te
regelen. Onze groep, bestaande uit 7 leden van de westkant van ons dorp en 2 van
onze leden woonachtig in Jubbega, was dit jaar aan de beurt.
Bij het brainstormen vorig jaar waren we het snel eens: Het moest een gezellige avond worden
in winterse sferen, in februari, met eten.
Het resultaat was dat op 25 febr. j.l. de hal en zaal mooi waren aangekleed met sleeën, plaids,
sjaals, mutsen, schaatsen en een sneeuwgordijn.
Onze leden was gevraagd voor 18.00 uur naar het MFA te komen.
Daar bleek, dat de zelfgemaakte snert en bonensoep al stonden te wachten op het biljart,
compleet met roggebrood en spek.
Iedereen liet het zich goed smaken, meerdere leden vulden nogmaals hun kom, er was genoeg.
Voor het toetje kon men kiezen uit een toetjesbuffet, ook weer zelfgemaakt: Allemaal
lekkere puddingen, zodat het moeilijk kiezen was. Terwijl wij de tafels afruimden, kon iedereen
de uitgereikte woordzoeker proberen op te lossen, waarin onze namen en toepasselijke kreten
waren verwerkt.

Intussen waren op het biljart allemaal spelletjes gezet en kon men daaruit per groepje een spel
kiezen voor de eerste spelronde. Resultaat: veel gelach en verhitte gezichten!
In de pauze was er koffie/thee met een heerlijk stukje oranjekoek.
Daarna volgde de tweede spelronde, met eventueel de keuze voor een ander spel.
Na nog een drankje werd een winters bingoverhaal verteld, waarin cijfers voorkwamen.
Goed opletten dus.
Het duurde lang voor iemand de kaart vol had, maar er was een winnares! Het verhaal werd nog
even afgemaakt.
Al met al kunnen we terugzien op een leuke periode van voorbereiding en een geslaagde avond,
gezien de reacties.
We werden nog attent gemaakt op de nordic walkingtocht, die afd. Lippenhuizen op
18 maart a.s. organiseert. Voor de liefhebber en ter inspiratie: op 27 en 28 maart a.s. is er
van de commissie handwerken en textiele werkvormen, afd. Fryslân een handwerkexpositie
in MFC De Wier in Ureterp, altijd de moeite waard.
Diny Kuipers

Op 7 april gaan we een paasstuk maken o.l.v. Tuinclubleden.
21 april is alweer de laatste afdelingsavond van dit seizoen.
Met de heer Rien Mouw gaan we zwerven over de Veluwe.
Wil je er ook een keer bij zijn? Welkom.
Bel dan even met Fenna, tel: 0513 46 50 01.
Helaas kunnen niet alle evenementen doorgaan i.v.m. Corona.
Froukje van der Veen

Vanuit de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
In deze onzekere tijden is het zo dat het kerkelijk leven voorlopig niet of slechts beperkt
mogelijk is.
Ook voor kerkdiensten met minder dan 100 bezoekers luidt het advies om deze niet door te
laten gaan. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de kerkdiensten bezoeken en zij het
meest kwetsbaar zijn. De kerkenraad volgt dit advies en daardoor komen in ieder geval de
diensten tot en met 6 april (Palmpasen dus ook) te vervallen.
Wij kunnen nu nog niet zeggen, wanneer de kerk weer voor diensten opengaat, maar de
meest actuele informatie wordt bijgehouden op onze website:www.kerklippenhuizenhemrik.nl
Toch zijn er allerlei initiatieven om het kerkzijn met elkaar te blijven beleven. Zo zijn er
uitzendingen via de landelijke televisie en Omrop Fryslân zendt iedere zondag dat de kerken
dicht blijven om 10.00 uur een dienst uit vanuit Franeker.
Ook bestaat er de mogelijkheid om diensten te volgen via: www.kerkomroep.nl,
www.kerkdienstgemist.nl en via Youtube.com.
Dominee De Reuver eindigde afgelopen zondag de dienst op de televisie met het volgende
gebed:Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken
en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen dat niets ons kan
scheiden van uw liefde.
Amen.

Klokken van Hoop en troost, ook in Lippenhuizen luiden de klokken op woensdag.
Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept
de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en
25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop
en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement
heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor
wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Toch wordt het Pasen!
De zondag voor Pasen staat er in onze kerk altijd een liturgische bloemschikking. Dit zit vol
symboliek en sluit aan bij het thema dat ons naar Pasen voert.
Annet de Veen en Christine Goinga hebben de schikking voor zondag 22 maart gemaakt en
in beeld gebracht. Bijbehorende tekst is:
De tekst voor deze zondag is Johannes 9:1-13 De genezing van de blindgeborene.
Het is ook roze zondag, half vasten, Pasen komt dichterbij.
We wilden de draad van het liturgisch bloemstuk voortzetten in deze ongewone tijd via deze speciale
manier van contact.
In beeld is het verhaal van de blinde man die gezien en genezen wordt .
Om het open midden kleurige bloemen van donker naar licht, rond de “pupil”. Symbool voor
de kansen waar de man nu zicht op heeft.
Hij kan zelf aan de slag gaan om de ruimte in het midden te gaan vullen.
Gezien en genezen door Jezus zijn handelen, voor hem staat de kaars symbool.

Dorpsgeschiedenis en kunst. Ruardus, zoon van Botto Ruirds
Nauta 1
Ruardus Bottesz Nauta, oudste zoon van predikant (ds) Botto
Ruirdts Nauta (1746-1786), en de uit een geslacht van predikanten
stammende Agneta Wilhelmina de Ruyter (1750-onbekend), wordt
op 3 maart 1775 in Lippenhuizen geboren. De doop vindt plaats op
12 maart in de NH kerk te Lippenhuizen, waar Botto beroepen was.
Botto en zijn broer Steffen Bottes Nauta (1778-1831) studeerden
aan de Academie in Franeker. Steffen is bekend onder
gelatiniseerde namen Stephanus Sybrandus dr. Medicinae vroedmeester Nauta te
Leeuwarden. Daar woonde ook de grootvader Ruurd of Ruird, ook wel Ruiirdt geschreven.
Ruardus is naar hem vernoemd. (studentenstad Franeker sky line, Daniel Meisner, 1630)
Drie generaties Nauta
Grootvader Ruurd Buttes, was het derde kind van Botte Ruierdt en Aeltie
Sijbrens en werd in Leeuwarden geboren en daar op 24 september 1702
gedoopt. Op 2 maart 1727 trouwt Ruurd in de grote Galileïsche kerk in
Leeuwarden. Deze grote kerk is te zien op de kopergravure van J.
Harrewijn van rond 1700. Ruurd trouwde met Debora Ysabella
Reneman, de op 3 mei 1706 in Buitenpost geboren dochter van
Henricus Daniels Reneman en Amelia Tjeerds Suriger. Ruurd en Debora wonen in 1927 Op
de Weert, binnen de stadsgrenzen. In die tijd was er in alle lagen van de bevolking veel
kindersterfte. Slechts vijf van hun negen kinderen bereiken de volwassen leeftijd. De jongste
is Botto Ruirdts.
Hof van Friesland
De grootvader van Ruardus en vader van Botto bekleedden beide
aan het Hof van Friesland de functie van ordinaris staetebode. Op
de dubbele trap voor de entree van het voormalige Hof herinneren
de stenen wapens vanOostergo, Westergo, Sevenwolden en de 11
steden eraan dat dit gebouw tot 1801 het hoogste gerechtshof van
Friesland was. Dit gebouw, dat nu bekend is als de Kanselarij, is te
zien op het ‘Stadsgezicht met Kanselarij te Leeuwarden’ van 1 Januari 1792. Carel Frederik
Bendorp maakte de gravure naar een tekening van Jan Bulthuis uit 1786-1792 (collectie
Rijksmuseum) toen de gracht nog niet gedempt was.
Staetebode
Charles Nauta is een nazaat van de ‘aanzienlijke’ familie Nauta. Hij beheert
een genealogische familiewebsite met naast een stamboom veel
achtergrondinformatie. Hij beschrijft onder meer dat een statenbode in
Leeuwarden en daarbuiten ‘hofbevele aan beskuldigdes’ overhandigd. Ruurd
Buttes Nauta moest rechtsdocumenten van het Hof van Friesland kunnen
lezen, om ze aan beschuldigden te kunnen overhandigen. En jij moest
kunnen schijven om daar schriftelijk verslag van te doen. Een statenbode
moest dus bovengemiddeld zijn opgeleid voor dit verantwoordelijke werk. Op
30 Juni 1763 stelt Ruurd zijn testament op en neemt een voorziening op voor zijn nog
minderjarige zoon Botto Ruurds (Ruirdts). In 1764 overlijdt de 62-jarige Ruurd Buttes Nauta
in Leeuwarden. Botto zal in Franeker studeren en zijn in Lippenhuizen geboren zonen zullen
daar later ook een academische opleiding genieten.
Franeker
In het “Biografisch Woordenboek der Nederlanden” beschrijft A.J. van der Aa de
stad Franeker, 4 uur (gaans) Westelijk van Leeuwarden en 2 uur van Harlingen
als “zeer gelegen voor den handel in granen en veldproducten”. Diverse
gebouwen herinneren hier nog aan. De auteur noemt ook De Westerpoort
waarbij de Harlinger Waterpoort ligt boven welke voorheen aan de buitenkant de
Latijnse tekst ‘Urbs Hæcest Christo, paci musisque sacrata; Ergo bonos tantum,
non cupit illa malos’stond. Van der Aa vertaalt dit zo: Deze stad is aan Christus,
aan den vrede en de muzen gewijd; daarom begunstigt zij zeer den goeden,
doch niet den kwaden.’ Ruardus Bottes Nauta uit Lippenhuizen is als student een paar maal
opgepakt in de universiteitsstad, maar Franeker is zeer gunstig geweest voor hem, evenals
voor zijn broer Steffen Bottens, en vader Botto Ruirdst. De heren Nauta hoorden tot de
goeden.

Gevelstenen
De steen met de in het Latijn gestelde tekst Urbs i Hæcest etc. is nu te vinden
op een zijgevel in de Academiestraat. Daarop zijn acht gevelstenen
ingemetseld in het bovenste bakstenen deel. In het onderste donkerrood
gepleisterde deel van de gevel is onder een cartouchevormige steen met
gouden bel op blauw fond en de letters SPDQ, de tweeregelige Urbs Hæcest
tekststeen te zien met daaronder nog drie gevelstenen, de eerste met anno,
de tweede met aanziende leeuwenkop en de derde staat 1585.
Ontspanning
In het Album Studiosorum van de universiteit te Franeker staat de naam van
Ruardus Nauta. Hij begon op 14 september 1793 als achttienjarige met de
studie rechten. Franeker was een fraaie stad, maar bezat weinig voorzieningen
om te ontspannen. Er was wel vanaf 1632 een kaatsbaan die druk bezocht
werd door de studenten. Op het Sjûkelân of kaatsveld op het Sternse Slotland
wordt al sinds 1856 de jaarlijkse kaatswedstrijd PC gehouden. De universiteit is
verdwenen maar de kaatssport bleef.
De Bogt fan Gune
De twee torens aan de oostzijde van het Sjûkelân refereren aan het
Sjaerdemaslot dat hier tot 1727 stond. In het café De Bogt fen Gune, dat pal
naast het kaatsveldstaat, wordt de historische en huidig kaatssport in ere
gehouden met kaatshandschoenen, prenten, foto’s en schilderijen. Op het
bord aan de zijgevel staat De Bogt fen Gune 29 -VII 1585 –25- II 1843 / 22 II
1930 / Studinte Waerdshûs / It âldste fan Nederlân
Klein Botniahuis
Nederlandse universiteitssteden boden ook maliebanen (voorloper van
golfvelden), tennisbanen, scherm-, paardrij- en tekenscholen. Op
pagina 172 van Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven (1939) van
auteur A.C.J. de Vrankrijker staat de periode beschreven waarint
Ruardus in Franeker studeerde: “Op het einde der 18e eeuw diende
het klein-Botniahuis, tegenover het stadhuis, waar gelegenheid was tot
kolven, biljarten, kaarten, dammen, schaken en trocadillespel, als
koffiehuis een gewilde ontspannings-plaats, geleid door ‘den weleerwaarden en
zeergeleerden heer A. Mulder, zielbezorger van de beurzen der heeren studenten binnen
Franeker’, zooals de kastelein bij een der inscripties in zijn album betiteld werd.“ (foto Klein
Botnia in de 21ste eeuw door Bouwe Brouwer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
Tric trac
De oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen speelden al een soort triktrak.
De Romeinen noemden het Tabulae (tafeltje), Tali (kleine stenen), Alea
(dobbelsteen) of Ludus Duodecim Scriptum (spel met twaalf lijnen). In de
roman van Walewein uit 1350 heet dit werptafelspel. Het wordt in de
Renaissance veel gespeeld in Frankrijk. Een speler moet stenen op een
bord aan de overkant van het bord zien te krijgen en dobbelstenen gooien
om te bepalen hoever hij de stenen mag verplaatsen. Het geïllumineerde
verzamelhandschrift codex Manesse of Große Heidelberger
Liederhandschrift uit ca. 1300 (met addenda uit 1340) bevat een afbeelding van
trictracspelers (collectie UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 262v: Herr Goeli).
Luiheid, hoofdzonde
In de zeventiende eeuw is triktrak ook bekend als Tweeërleispel Met name
in de zestiende en zeventiende eeuwse Nederlandse Schilderkunst is dit
spel symbool voor luiheid, een van de zeven hoofdzonden. Jan Steen
(1625/1626–1679) schilderde in 1655 ‘ Onenigheide over kaartspel’,
(olieverf op doek, 90x119 cm) met onder meer een van tafel geveegd
trictracspel (collectie Staatliche Museen Berlijn.) Triktrak evolueerde tot
het spel Backgammon, van het Engels back (terug) en game (spelen).
Gerhild van Rooij, Illustraties historisch en bij Gevelstenen, Ontspanning en De Bogt fen
Gune foto’s uit 2019 van de auteur. Bronnen staan in de tekst en zie in Harker december
2019, aflevering 35 Ruardus (2)
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