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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2020
27 mei
24 juni
Oplage: 555 stuks.
Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403

De Harker, inclusief de schoolkrant, komt in verband met de
coronacrisis in de maanden april, mei en juni niet uit op papier.
Wij hebben besloten voor de jaargang 2019-2020 geen vrijwillige
bijdrage op te halen en geen advertentiekosten in rekening te brengen.
Door de jaren heen is een voldoende buffer opgebouwd om dit in deze
bijzondere situatie financieel te dragen.
Wilt u wel een vrijwillige bijdrage geven dan kunt u een bedrag
overmaken op
NL80 RABO 0322940133 van de Harker.
De digitale versie van de Harker staat op de website
www.lippenhuizen1.nl
Op de site kunt u zich aanmelden voor de digitale Harker en ontvangt u
deze iedere maand per email.
Voor ons als financiële commissie is dit onze laatste jaargang en
dragen we het stokje over aan anderen uit de “denktank” van Plaatselijk
Belang.
Geert, Skelte, Meintsje.

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
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 22 mei voor 18.00 uur!!
❖
❖
❖
❖

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 i.v.m. het corona-virus 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 8
‘Vele handen maken licht werk’
Dit gezegde gaat nog steeds op. De viooltjes waren zomaar geplant. De inrichting van onze
‘adoptie-driehoek’ aan de vaart in de buurt van Gorredijk was in een avond van een
vogelbosje voorzien. De week daarna werd de rest gereed gemaakt om ingezaaid te worden.
Een gedeelte is ingezaaid met eenjarige akkerbloemen o.a. met klaprozen, korenbloemen,
silene, bolderik kamille; het is het A6 mengsel van Cruydt-Hoeck uit Nijeberkoop. Ze zijn
specialist in het kweken van zaden van inheemse planten. Mocht het komende weken gaan
regenen, dan worden de andere stukjes ook nog ingezaaid en anders in het najaar.
‘Sinne en Wille kinne folle tille’
Ook zo’n gezegde. Sinne hebben we deze april maand ‘by’t soad’. Voor sommige mensen is
de wille nu even wat minder in deze tijd, maar we mogen in Friesland nog niet klagen. Het is
ook wel eens goed om van je eigen tuin/omgeving te genieten. Daarom zijn er bij
binnenkomst in Lippenhuizen 2 bloembakken geplaatst. Deze bakken zijn van gerecycled’
hout gemaakt door Wierd Norder. Een klein stukje ‘keukenhof’ in Lippenhuizen voor de
paasdagen. Als het uitgebloeid is zullen er zomerbloeiers voor in de plaats komen.
Op de plek waar voorheen de glasbak stond is een pop-up tuintje ontstaan. Op een paar
vierkante meter kunt je al heel wat planten kwijt, die weer bijdragen aan de biodiversiteit.
Zelfs als je er een tegel van 30 bij 30 uithaalt, kun je al een mooi mini-tuintje creëren (te
bezichtigen bij school). Ook het veldje voor school is ingezaaid, maar door de droogte gaat
groeiproces nog niet zo snel!
Zo is het zaaiproces in de berm aan de vaart (van Fokko Bosker tot de aanlegsteiger) verzet
naar Koningsdag. Er lijkt die week wat regen aan te komen. Het is in ieder geval wel welkom
– de regen.
Een fleurige dag - op vrijdag 24 april was de Burgemeester met pers op de Marten Janswei.
Het ging om een Koninklijke Onderscheiding. En wie was de gelukkige? Willemijn
Kleindorst. Van harte gegund Willemijn. En Cor ook natuurlijk. Het was wel een aparte
gezicht: iedereen in een halve maan en anderhalve meter van elkaar voor het huis van
Willemijn en Cor.
Zo rond 1 mei is er een presentje voor alle inwoners van Lippenhuizen. Nu het lijkt dat we
niet op vakantie kunnen naar het buitenland, dan halen we toch een stukje buitenland naar
Lippenhuizen?!
‘Oeral thús, mar thús it bêste’
En dat is best te doen. Ons dorp heeft tenminste nog een buurtsuper en dat is best wel
SUPER!! We hebben bos, bloemen, water, koeien in de wei en een troubadour, die voor ons
zingen kan. Tel je zegeningen, niet je problemen! Dan gaan we vast een Fleurige zomer
tegemoet.
Afgelopen weken hebben een aantal mensen zich spontaan aangemeld om mee te helpen
bij het Fleurig Ommetje Lippenhuizen. Planten/struiken planten, watergeven, timmeren,
noem maar op. Het is gezellig en het houdt de vaart in onze plannen. Zo kun we in een paar
uurtjes heel wat doen, zoals al eerder opgemerkt: Vele handen…… Dus als je mee wilt doen,
we horen het graag.
Namens de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser, gelbrigjevisser@gmail.com
06 43985038

18, 19 & 20 juni 2021….
Corona update it Liphústerfeest

De laatste update van de overheid heeft ervoor gezorgd dat wij definitief geen
Liphústerfeest kunnen organiseren ten tijde van ons vaste Vaderdag-weekend. Wij, als
bestuur, zijn op zoek naar andere mogelijkheden. En we willen, indien de richtlijnen dit
toelaten, dit jaar graag iets feestelijks voor jong- en oud organiseren. Dit zal een kleinere
vorm zijn en niet op het terrein achter de Swanneblom. Ook zijn wij voornemens om dit te
organiseren vanuit onze bestaande buffer, zodat wij sponsoren kunnen ontlasten in deze,
voor hen moeilijke periode.
Zodra meer bekend is over het weer toestaan van evenementen dan zullen wij u weer op de
hoogte brengen.
Houd moed en blijf gezond!
Bestuur it Liphústerfeest

SAMEN ETEN EN KOFFIE-OCHTEND 65+
De boottocht van 7 mei gaat niet door. We stellen deze uit. U krijgt daarover weer bericht.
We wensen u sterkte in deze moeilijke, hectische, ongrijpbare tijd, waarin er zo weinig sociaal
contact mogelijk is.
Hartelijke groet,
namens het Dorpssteunpunt Lippenhuizen, het Plaatselijk Belang en de Protestantse
Gemeente Lippenhuizen/Hemrik,
Sonja Zwart

IT GIET OAN
===========
Het is alweer 18 jaar geleden dat de laatste ellfstedentocht in Lippenhuizen plaats
vond.
Froukje en ik hadden een startbewijs bemachtigd en we hebben na een barre tocht
het eindpunt gehaald en het felbegeerde kruisje in ontvangst genomen.
Eindelijk na al deze jaren zou er weer een elfstedentocht worden georganiseerd door
Jeugdwerk Lippenhuizen.
Omdat Koning Winter het liet afweten werd het een culinaire tocht in ons dorpshuis.
Het weer was zoals het hoort te zijn “slecht” geen ijs, maar regen wind.
De parkeerwachten wezen ons een parkeerplaats aan voor de auto.
Daarna op naar het inschrijfpunt maar gezien de slechte toestand van het ijs
moesten we onder aanmoediging van supporters en muziek “klunen”.
Daarna werden we naar onze startplaats begeleid en toen iedereen aanwezig was
kon de tocht beginnen.
Rayonhoofd Bob heette ons welkom in het sterrenrestaurant waar de hele dag de
jeugdleden o.l.v. José druk in de weer geweest waren om ons een onvergetelijke
tocht te laten beleven.
Met de woorden ít giet oan konden we van start. We gingen naar Sneek waar een
Snitser fulde aai met Ijlster mosterddip werd geserveerd door deskundige
ijsmeesters. Het begon goed maar we moesten verder naar Sloten en ook daar was
het dik in orde en genoten we van “Skutsjes” met skieppetsiss en Starumse sop. Ook
hier was de bediening fantastisch. We zaten gezellig maar de schaatsen moesten
weer onder , op naar Hindelopen en daar wachtte ons de volgende culinaire gang,
Hylper saus mei Boalserter bintjes, Fryske buter en warkumer beantjes. Ook hier was
de gastvrijheid van grote klasse, we begonnen al aardig vol te raken maar we waren
er nog niet. Op naar de volgende stempelpost Harlingen waar we verrast werden met
trije soorten Fryske tsiss, Hanzer sipeljam en roggebrea. Als opkikker kregen we met
nog heel wat kilometers voor de boeg een beerenburg al had ik persoonlijk liever
onze eigen Liphusterheidebitter gehad. In Franeker genoten we van Sùkerbolle,
Tsiispotjes mei Dokkummer húningsappe, Ljouwerter boskfruit skodde molke. De
finish kwam in zicht en daar konden we onder het genot van een kop koffie
nagenieten van een fantastische culinaire tocht.
Ik denk dat ik namens iedere deelnemer kan spreken dat het geweldig was met
deskundige ijsmeesters, rayonhoofden etc. waar een sterrenrestaurant jaloers op
kan zijn. We mogen trots zijn op onze jeugd en de leiding die dit mogelijk hebben
gemaakt. Onder luid applaus kwam de jeugdbrigade binnen, ook zij hadden de tocht
volbracht.
Aafje van den Bosch.

Van Smaak stelt zich voor als nieuwe adverteerder.
Kent u Van Smaak nog niet? Wij bezorgen al jaren (h)eerlijke maaltijden bij u in de buurt.
Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig en vitaal in uw vertrouwde omgeving kunt
blijven wonen, waar u geniet van verse en gezonde maaltijden. Onze warme maaltijden
worden elke dag bij u thuis bezorgd. U kunt meteen aan tafel. Wilt u liever zelf bepalen hoe
laat u aan tafel gaat, kies dan voor een koelverse maaltijd. Deze worden 3 keer per week bij
u bezorgd. U geniet van een volledige maaltijd, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar! Wij
vinden het belangrijk dat u aangeeft wat en wanneer u wilt ontvangen. Wilt u liever een
aantal keer per week of tijdelijk van onze service gebruik maken? Geen probleem.
Van Smaak is specialist in diëten en consistenties. Volgt u een speciaal dieet? Wij voorzien
in uw dieetwensen, zoals glutenvrij, lactosevrij en zoutarm. Naast de veelvoorkomend diëten
bezorgen wij ook gemalen en vloeibare maaltijden. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk. U
ontvangt van ons een persoonlijke menukaart met daarop de maaltijden die passen binnen
uw dieetwensen.
Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg belangrijk. Wij maken graag een praatje met
onze klanten. Onze bezorgers hebben oog voor de klant. Ziet de bezorger iets anders dan hij
gewend is? Dan wordt er via onze klantenservice contact gezocht met de contactpersoon die
bij ons bekend is. Een hele geruststelling voor degene die voor u zorgt.
Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten zich aanmelden omdat zij liever de
boodschappen niet meer zelf willen doen. Wilt u proeven dat onze maaltijden zo lekker zijn
als wij zeggen? Bel dan onze klantenservice op telefoonnummer 088-5115400 of stuur een
mail naar info@vansmaak.nl. Wij zorgen ervoor dat er eenmalig een gratis proefmaaltijd bij u
bezorgd wordt.

Van de Werkgroep nestkastjes/ zwaluwtil
We hebben de laatste jaren in Opsterland te maken gekregen met de eiken-processierups.
Omdat de gevolgen van de verspreidende haren van deze rups zeer ernstig kunnen zijn
heeft de gemeente vorig zomer op vele plekken de rupsen uit bomen proberen weg te
zuigen. Ook in en rond Lippenhuizen vond deze moeizame klus plaats.
Alom kwam vorig zomer ook naar voren dat natuurlijke bestrijding mogelijk de beste
oplossing is : bijvoorbeeld bestrijden door koolmezen, pimpelmezen en andere
holenbroeders. Maar ook door sluipwespen, sluipvliegen, zweefvliegen, ea.
Om al deze natuurlijke vijanden een juiste leefomgeving te geven is het verhogen van de
biodiversiteit in bermen en op terreinen met eiken , maar ook elders van groot belang. De
natuurvereniging Geaflecht met daarin de “werkgroep Biodiversiteit Lippenhuizen” is met
het laatste dan ook bezig. Maar ook u kunt daar veel aan doen ==> zorg voor natuurlijke
en bloeiende planten in uw tuin!!
Zie ook filmpje https://youtu.be/bcX6yeaIOSI
Een tweede maatregel om een optimale vogel-bevolking in Lippenhuizen te realiseren is het
zorgen voor een goede /veilige huisvesting.
Dit correspondeert ook met de wens- plaats 100 nestkastjes in Lippenhuizen
-.
Een wens welke via de gemeentelijke dorpswensen-inventarisatie (onder Code Hans) in ons
dorp naar voren was gekomen en door het Plaatselijk Belang is opgepakt.
Hiertoe werd een ‘werkgroep/bouwgroep” van ca 10 enthousiaste vrijwilligers ingesteld
(verdeeld in 3 teams). Deze begon eind januari met het timmeren en verven en hebben alle
nestkastjes al ophangen zodat de vogels er nog dit jaar er gebruik van kunnen maken.
Ophangen van de nestkastjes is één maar net zo belangrijk is het onderhoud in oktober: het
schoonmaken van de nestkastjes.
De zwaluwtil als nieuwe verblijfplaats
Tevens is het idee ontstaan om twee zwaluwtillen te maken en te plaatsen in Lippenhuizen.
Doordat vele schuren en woningen niet meer geschikt zijn voor het nestelen van deze
zwaluw zou een zwaluw til een uitkomst bieden, bovendien zijn de vogels zeer nuttig, voor
het evenwicht de insecten/ muggen.
Een zwaluwtil biedt een degelijke alternatieve broedplaats voor de huiszwaluwen. Nu de
afgelopen jaren de nestplaatsen en de middelen om nesten te bouwen grotendeels
verdwenen zijn helpt de zwaluwtil de vogels aan een nieuwe verblijfplaats. Onze zwaluwtil
komt op een paal 5/6 meter hoog zodat de nestjes op een fatsoenlijke en natuurlijke hoogte
hangen, zo kun jij deze bedreigde diersoort een handje helpen. De zwaluw til wordt voorzien
van een aantal nestjes, maar er blijft natuurlijk voldoende ruimte over voor de huiszwaluwen
en boerenzwaluw om zelf nesten bij te bouwen. Ook de zwaluwentil trachten we nog voor de
broedtijd van de zwaluwen te realiseren .

https://www.youtube.com/watch?v=Jr8mEt27tVc
https://www.youtube.com/watch?v=eI3Qn5XqxPw

voorbeeld Zwaluw til

We hebben van de Rabobank en van Teyens foudation geld gekregen om dit te realiseren,
om de kosten die we niet gesponsord krijgen mee te betalen, de tillen zijn begin april
geplaatst.
Het hout voor de nestkastjes en de zwaluwtil, het zagen etc. en andere onderdelen zijn
uitgevoerd en eventueel gesponserd door onderstaande bedrijven
Houthandel KoningsBlaauw Oosterwolde
Van Zet Bouwservice
Mast Techniek ( dakbedekking)
Kraanwerk (BJ Lolkema en J Romkema)
Met vriendelijke groet,
Willem Paas en Gerrit Prikken , Contactpersonen

Wonen in Lippenhuizen geweldig!!!
En wat wil je dan nog meer……Sporten natuurlijk!!!
Kan dat in ons dorp? Uiteraard!!!
Wij hebben onze plaatselijke trots!!!
Omnivereniging THOR!!!
Welke sporten bieden wij je…….

Gymnastiek
Turnen
Jazzdans
Volleybal
Voetbal
Running
Waar meld je je aan?
Ernst Pieter Bantema
Sybren Visser
Wiebe Tolman
Johan Meirink
Ankje Niemeijer

Voorzitter Voetbal
Voorzitter Jeugdvoetbal
Voorzitter Damesvoetbal
Voorzitter Gym & Jazz
Algemeen Volleybal

Of kijk op onze site: www.sv-thor.nl of mail naar
bestuur.thorlippenhuizen@gmail.com

06-13831205
06-43802494
06-42627072
06-12119146
06-15835729

38 Geschiedenis en kunst. Kolf, een oud spel 1
Ontspanning
Vanuit Lippenhuizen studeerden meerdere Friezen aan de Franeker
Academie en andere universiteiten. De studenten zochten onder meer
ontspanning in sportieve spelen. Sport is uitdagend en maakt sterk, alert
en fit. Naast plezier is het sociale aspect belangrijk en door te sporten valt
de studiedruk even weg. Samen sporten draagt bij aan waardering voor
elkaar en geeft mensenkennis.
Een van die sporten of spelen was kolven, waarbij de bal met een kliek (slaghout) tegen een
paal wordt geslagen en zo punten kunnen worden gescoord. In de (late) middeleeuwen
waren de meeste banen nog in de open lucht. Eeuwen later kwamen er uitsluitend overdekte
kolfbanen.
(IJskolven, vier heren op ijs, 18e eeuw, waarschijnlijk getekend naar een detail uit het
schilderij Wintergezicht bij Haarlem door Adriaen van de Velde, 1668, bron: Nederlands Golf
archief)
Kermistijd
Op een oude ingekleurde centsprent uit de collectie van de Koninklijke
Bibliotheek staan zes mansfiguren met een hoed op. Vanaf links en op de
achtergrond kijken drie van hen over een houten afscheiding heen naar
het speelveld, ook wel de speelbaan genoemd. Ze staan op een overdekte
kolfbaan en het attribuut dat de heren op de baan hanteren is een
voorloper van de huidige golfclub. Ze kolven en onder de prent staat
daarover een rijm:
“Het kolven kweekt gezondheid aan, en is vermakelijk tevens,
Op kermistijd is het voor den boer de schoonste vreugd des levens.”
(Documentatie nummer van de prent: KONB14_SMC-K0087_X)
Kolfbanen
De kermis, was vanouds een ontmoetingspunt en ging vaak gepaard met
markten waar van alles te verkrijgen was en veel volk op afkwam. Er was
van alles te doen, op wagens of geïmproviseerde podia speelden kluchten
en buiten en in herbergen vonden uiteenlopende sportwedstrijden plaats,
waaronder kolven. (Kolfbaan, 1730-heden, Sint Eloyensgasthuis, Utrecht, CCSA 3.0)
Hereboeren en rijke studenten
Dit kolven of kolfspel, was een sportief uitje voor de (here-)boeren. Friese
studenten aan verschillende universiteiten of hogescholen in het land
wisten de oude kolfbanen ook te vinden. In de tijd dat studeren vooral was
weggelegd voor de adel en rijke families, beschikte het patriciaat vaak zelf
over speciale terreinen, velden en banen, waaronder kolfbanen,
bijvoorbeeld een met bomen omzoomde kolfbaan. De rijken pronkten
onderling vaak met hun goed onderhouden speelbanen en fraai
aangelegde banen en speelvelden. Ze bezaten speciale mooie
sportuitrustingen en bijbehorende attributen.
(Loterijkaart 54 met cartouche met kolfbaan met 4 kolfspelers, 2e helft 18de eeuw)
Richten
Het kolfspel werd op een baan gespeeld en met een zogenaamde kliek,
het slaghout met metalen slof, en in de oudste vorm, colven een
verzwaarde houten slof. Het colven was een spel voor de lange baan. Het
kolfspel is voor de korte baan en daarbij komt het er niet op aan om de bal
zo ver mogelijk te krijgen, maar vooral op het juiste richten. Op deze
ingekleurde centsprent uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek staan
de spelers in kniebroek, de speler met hoge hoed is aan slag, de andere
staat blootshoofd met de armen over elkaar en de kliek tegen zich aangeklemd. Ze spelen
buiten, in de verte aan de horizon staat een kerkgebouw met toren en in de lucht hangen
wolken. Het onderschrift is tweetalig, eerst een Nederlandse regel “Ille, pille, ‘k sluit mijn kot”

volgt er een in Frans, taal van de adel: “boule, boule ferme le trou”. (Documentatie nummer
van de prent: KONB14_BORMS0065_XI)
Een kolfje
Op weer een andere centsprent staan twee heren met hoge hoed in
enkellange broeken. Eronder staat een tweetalig onderschrift dat in het
Nederlands begint:
“Driesje raak mijn bal niet, want Ik heb een kolfje naar mijn hand”, en
daarna in Frans “Ne bougez pas mon boulet, Car is est fort bien passé.”
De uitdrukking: Dit is een kolfje naar mijn hand bestaat nog en betekent
iets heel graag doen.
(Documentatienummer van de prent: ONB14_BORMS0586_X, NB ook Drieske)
Kinderspel
Ook kinderen speelden het kolfspel. Hiernaast staat een portret van een
viereneenhalf jaar jonge jongen in jurk. Die kleding was begin
zeventiende eeuw gewoon voor deze leeftijd. De schilder van deze kopie
is, voor zover de handtekening leesbaar is, Marinus Molenaar Kantens en
geschilderd naar een olieverfschilderij op paneel van 80 x 110 cm waarop
staat: Anno 1613 Vier jaer en half. Het origineel is in particulier bezit
(voorheen: Mr. John Ritblad, 10 Cornwall Terrace, London NW1) en dit
schilderij is voorheen toegeschreven aan Wybrand Simonsz. de Geest
(Bron: Stichting NGA Early Golf)
Tegeltjes
In de 85ste jaargang van “Amsterdam, De navorscher, een middel tot
gedachten-wisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets
vragen hebben of iets kunnen oplossen”, onder redactie van G. Fuldauer,
uitgave Engelhard Van Embden & Co, 1936 staat op pagina 37 dat het
“zoo geliefde kolfspel“ op vele oude tegeltjes staan. (Delftse faiencetegel,
ca.1701-25, kolfende kinderen, hoeken versierd met spinnetjes Stedelijke
Musea Sint-Niklaas, KOKW.0018)
In de uitgave staan uitgevers van “Oude kinderprenten met kinderspelen:
tien prentjes om een oorde en twintig om een duit”: Glenisson en
Genechten (Turnhout), Erven de wed.e. Jacob van Egmont (Amsterdam,
ca. 1750) en Jac. Thonson (Rotterdam). De prenten ‘Ille pille’ en
‘Drieske’ worden genoemd, de laatste staat op de centprent
‘Kinderspelen in 16 afdeelignen’, pal naast een plaatje waarop een
moeder haar zoontje flink voor de broek geeft!
(tegel met kolfer, 1450-1700)
Kliek, klik, klak ·De klak van laarzen of hakken tegen elkaar klakken,
met de tong klakken of de klik van een slot, tas of knipportemonnee
dichtklikken en de klikklak-klikklak uit In kinderrijmpjes voor paarden in
galop, die met hun hoefijzers op de met keien of kasseien geplaveide
wegen klakken of de klikklak van de zweep. Het zijn woorden die een
geluid uitbeelden, zoals ook de Franse woorden cliquer, klikken en
claquer, klappen, met de handen of een zweep. De kolfslagstok, de
kliek, klik of klak dankt de naam aan de klanknabootsing van het klappen
van een bal met die kolfslagstok met houten slof. (Henry Brown, gravure,
1841)
De kliek
Die kliek is ongeveer een meter lang en heeft een brede, korte steel, met
onder aan de metalen slof die de kolf heet en met de steel een stompe
hoek vormt. Dit is beschreven als ongeveer een palm lang, bij ruim een
vierde breedte (Palm komt van het Latijnse woord palmula, vlakke hand).
In de vaak holle kolf wordt lood, in later tijden wel hars gegoten. De
jongere luxe kliek heeft een in messing uitgevoerde kolf. Bij de
wedstrijden die herbergiers vroeger uitschreven, was soms een prijskliek
met zilveren kolf te winnen. (Grootmoeder Tulp kijkt naar de het kolfspel van haar
kleinkinderen, schilderij uit ca 1624, detail, collectie Six)
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