
Op	  Kerkepad	  door	  Noord-‐Nederland	  met	  Heren	  1	  
	  
Lieve	  lezers	  en	  lezeressen,	  deze	  keer	  gaat	  de	  reis	  vanuit	  Peize	  naar	  het	  Friesche	  Metslawier.	  
Topper	  Hans	  is	  op	  trainingskamp	  naar	  Mallorca	  gestuurd.	  Het	  overgebleven	  olijke	  
tenniskwintet	  van	  Heren	  1	  neemt	  deze	  keer	  de	  toeristische	  route.	  Wat	  is	  ons	  land	  toch	  mooi.	  Al	  
snel	  komen	  we,	  na	  het	  oversteken	  van	  de	  A7	  bij	  Leek,	  in	  een	  andere	  wereld	  terecht.	  	  
	  
Na	  enkele	  minuten	  rijdt	  het	  gezelschap	  op	  de	  Mensumaweg.	  Siegfried	  Mensuma,	  bekend	  in	  
Leeksterveld	  als	  snelste	  VlasWrijver	  over	  de	  knie	  (VWODK),	  woonde	  hier	  tussen	  1623	  en	  1698.	  
Na	  na	  jarenlang	  vlaswrijven,	  heeft	  Mensuma	  zichzelf	  op	  een	  ochtend	  in	  de	  Matsloot	  gestort.	  Hij	  
kon	  de	  eindjes	  na	  75	  jaar	  niet	  meer	  aan	  elkaar	  knopen.	  Bij	  de	  brug	  ziet	  we	  aan	  rechterkant	  nog	  
een	  klein	  gedenkmonument	  in	  de	  vorm	  van	  een	  koperen	  knie.	  	  
	  
En	  voorts	  rijdt	  Heren	  1	  via	  Ekeburen	  naar	  Oldekerk.	  
Daar	  stoppen	  we	  even	  bij	  Autobedrijf	  Renkema.	  Op	  
de	  gevel	  lezen	  we	  de	  historie	  van	  dit	  roemrijke	  pand.	  
Overoverovergrootvader	  Tjeerd	  Renkema	  en	  zijn	  
vrouw	  Grietje	  stichtten	  hier	  in	  1787	  een	  
hoefsmederij	  annex	  slagerij.	  Menig	  paard	  kwam	  hier	  
tijdens	  het	  beslaan	  van	  zijn	  benen	  op	  ongelukkige	  
wijze	  om	  het	  leven,	  waarna	  de	  dorpelingen	  weer	  
enkele	  weken	  genoten	  van	  het	  lekkere	  zachtzoete	  
vlees.	  De	  generaties	  na	  Tjeerd	  en	  Grietje	  hebben	  de	  
hoefsmederij	  naderhand	  geëxploiteerd	  als	  
ijzerwinkel	  waarna,	  met	  de	  intrede	  van	  de	  mechanisatie,	  Tjebbe	  Renkema	  er	  een	  garage	  van	  
heeft	  gemaakt.	  Het	  bedrijf	  geniet	  tot	  op	  de	  dag	  nog	  van	  een	  ruime	  klantenkring.	  
	  
Maar	  onze	  automobiel	  gaat	  verder	  rechtsaf	  de	  N388	  op.	  We	  zien	  daar	  de	  fraai	  gesitueerde	  
ijsbaan	  aan	  de	  rechterhand.	  Zomers	  vol	  met	  papaverpluimen,	  ‘s	  winters	  de	  plek	  voor	  
sportievelingen	  van	  Sebaldeburen	  en	  een	  select	  aantal	  Olderkerkers.	  Hier	  stoppen	  we	  even	  om	  
de	  benen	  te	  strekken.	  De	  auto	  is	  niet	  zo	  ruim	  en	  tenslotte	  moeten	  de	  heren	  zichzelf	  straks	  	  van	  
hun	  beste	  kant	  laten	  zien	  op	  de	  tennisbaan.	  	  
	  

Na	  enkele	  strek-‐	  en	  rekoefeningen	  en	  een	  plasje	  van	  Jan	  
Pieter,	  toeren	  we	  verder	  en	  passeren	  we	  het	  Hoendiep	  bij	  
Gaarkeuken.	  Wisten	  we	  dat	  parallel	  aan	  deze	  bekende	  
waterader	  van	  het	  Noorden	  het	  riviertje	  Hoerediep	  
loopt?	  Oorspronkelijk	  heette	  deze	  waterstroom	  het	  
Herediep,	  vernoemd	  naar	  de	  Schepper	  ons	  allen.	  Echter,	  
tussen	  1886	  en	  1908	  vond	  er	  op	  dit	  water	  in	  de	  
zogenaamde	  trekschuiten	  regelmatig	  heiligschennis	  
plaats	  met	  vrouwen	  van	  lichte	  zede	  (voornamelijk	  uit	  
Westerhorn).	  Gelukkig	  is	  het	  nu	  weer	  rustig	  en	  vredig.	  	  
	  

We	  laten	  ons	  niet	  afleiden	  door	  deze	  informatie	  en	  rijden	  neuriënd	  	  
door	  richting	  Grijpskerk.	  Ondertussen	  zien	  we	  aan	  de	  rechterkant	  fraaie	  
overblijfselen	  van	  de	  industriële	  revolutie.	  Langs	  het	  water	  staan	  op	  
meerdere	  plekken	  zogenaamde	  HooiBaalGrijpers	  (HBG).	  Deze	  tekenen	  
zich	  af	  als	  een	  soort	  hangende	  klauwen	  in	  de	  Groningse	  lucht,	  op	  zoek	  
naar	  iets	  om	  te	  grijpen.	  Er	  is	  echter	  geen	  HooiBaal	  te	  zien,	  waardoor	  
deze	  ijzeren	  kunstwerken	  een	  wat	  triest	  beeld	  (TB)	  geven.	  	  
	  



Grijpskerk	  laten	  we	  snel	  naast	  ons	  liggen	  om	  vervolgens	  via	  de	  Ruigewaardweg	  links	  afslaan	  
richting	  De	  Schans.	  We	  letten	  hier	  weer	  goed	  op	  de	  
omgeving.	  Cambell	  schreeuwt	  dat	  hij	  enkele	  koeien	  
in	  de	  wei	  ziet	  staan	  en	  zelfs	  een	  schaap	  op	  de	  dijk.	  
Dit	  landschap,	  nu	  mooi	  groen,	  omzoomd	  met	  fijne	  
bosschages,	  was	  vroeger	  woest	  en	  nat.	  Dat	  was	  de	  
periode	  dat	  men	  nog	  respect	  had	  voor	  de	  kracht	  van	  
de	  Lauwerzee.	  Na	  een	  tijdje	  arriveren	  we	  bij	  café	  De	  
Slys.	  Hier	  nemen	  we	  een	  kopstootje	  en	  kijken	  elkaar	  
diep	  in	  de	  ogen:	  dit	  wordt	  een	  mooie	  dag!	  	  
	  
Terwijl	  de	  motor	  al	  draait,	  springen	  de	  jongens	  weer	  in	  de	  auto.	  We	  passeren	  Krabbeburen,	  
bekend	  van	  de	  schurftepidemie	  in	  1738	  en	  rijden	  langs	  Warfstermolen.	  Ook	  weer	  zo’n	  prachtig	  
dorpje.	  Vooral	  de	  Mooie	  Gevels	  van	  de	  vrijstaande	  boerderijen	  met	  hoog	  dak	  worden	  
gewaardeerd	  door	  Ruurd.	  Hoewel	  deze	  ster	  uit	  het	  Zuiden	  komt	  geeft	  hij	  aan	  dat	  hij	  in	  zijn	  hart	  
eigenlijk	  een	  eggte	  Noorderling	  is.	  Wat	  klinkt	  dat	  toch	  fijn	  met	  zo’n	  zachte	  G.	  	  
	  
Robert	  trapt	  het	  gaspedaal	  iets	  dieper	  in,	  waardoor	  we	  van	  Groningen	  zo	  in	  Friesland	  zijn.	  Via	  
Kollumerpomp,	  bekend	  om	  haar	  luchtige	  kaas,	  slaan	  we	  rechts	  af	  richting	  Dokkumer	  Nieuwe	  
Zijlen.	  Daar	  is	  echter	  weinig	  over	  te	  vertellen,	  dus	  vervolgen	  we	  de	  weg	  naar	  Metslawier.	  
Ondertussen	  stopt	  de	  reis	  nog	  even	  bij	  Meubelmakerij	  Kingma	  in	  Engwierum.	  Wytse	  Kingma	  is	  
doorgebroken	  in	  de	  meubelwereld	  met	  zijn	  eenpotige	  stoel.	  Elke	  zaterdag	  is	  het	  open	  huis.	  Zo’n	  
kans	  laten	  wen	  niet	  liggen.	  Het	  lukt	  alleen	  Jan	  Pieter	  om	  3	  seconden	  stil	  te	  zitten	  op	  de	  stoel!	  	  
	  
Even	  laten	  zitten	  we	  weer	  comfortabel	  in	  de	  auto	  en	  rijden	  we	  via	  
de	  Dodingawei	  naar	  het	  rustieke	  Ee.	  Het	  lijkt	  of	  de	  tijd	  ook	  hier	  
heeft	  stilgestaan.	  Al	  toeterend	  zwaaien	  we	  naar	  de	  dorpelingen	  en	  
rijden	  we	  langs	  de	  burgemeesterswoning.	  Natuurlijk	  stoppen	  we	  in	  
Ee	  voor	  een	  rondleiding	  door	  het	  vlasmuseum.	  We	  leren	  de	  
achtergrond	  van	  het	  vlaszaaien,	  vlasoogsten	  en	  vlasdraaien.	  Erik	  
ziet	  zelfs	  een	  standbeeld	  van	  Siegfried	  Mensuma	  uit	  Leeksterveld.	  
Wat	  is	  die	  man	  toch	  bekend!	  
	  

	  
Op	  de	  houten	  richtingaanwijzers	  zien	  we	  dan	  eindelijk	  
Metslawier	  staan.	  De	  rotonde	  nemen	  we	  rechtdoor,	  we	  
passeren	  nog	  een	  paard	  met	  wagen	  en	  dan…..	  zien	  we	  aan	  de	  
linkerkant	  het	  prachtige	  Friesche	  dorpje	  oprijzen:	  
Metslawier:	  met	  zijn	  900	  inwoners	  en	  beschermd	  
dorpsgezicht	  en	  domicilie	  van	  de	  Verlichtende	  filosoof	  
Balthasar	  Bekker,	  is	  warempel	  een	  Fraai	  Fries	  Dorp	  (FFD).	  De	  
knoestige	  hervormde	  kerk	  staat	  in	  het	  midden	  van	  de	  Brink	  
en	  arbeidershuizen	  en	  kronkelstraatjes	  maken	  het	  beeld	  
compleet.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
****	  
	  
Het	  tenniscomplex	  van	  TC	  Metslawier	  e.o.	  ligt	  fraai	  gesitueerd	  
aan	  de	  rand	  van	  het	  dorp	  en	  bevat	  maar	  liefst	  3	  rubber	  #u$	  
banen.	  Het	  nieuwe	  clubhuis	  geeft	  een	  ruim	  uitzicht	  over	  de	  all	  
weather	  speelvelden.	  	  We	  krijgen	  een	  heerlijk	  bakje	  koffie	  
aangeboden	  en	  ook	  het	  “koekje	  d’r	  bei?”	  beantwoorden	  we	  
met	  “	  ja	  graag!”	  	  	  
	  
De	  partijen	  die	  gespeeld	  moeten	  worden	  doen	  er	  echt	  toe.	  
Minimaal	  2	  punten	  moet	  Heren	  1	  binnenslepen.	  Met	  3-‐3	  blijft	  
Peize	  in	  ieder	  geval	  2e	  klasse	  spelen	  en	  Metslawier	  ook.	  Er	  
worden	  daarom	  door	  de	  Friezen	  diverse	  geldbedragen	  
genoemd,	  maar	  uit	  dat	  soort	  hout	  zijn	  wij	  niet	  gesneden.	  Nee,	  er	  moet	  worden	  gestreden!	  
	  
Het	  werd	  een	  bloedstollende	  dag.	  Na	  4	  enkels	  was	  de	  stand	  4-‐0	  voor	  Peize.	  We	  blijven	  in	  de	  
poule!	  Dat	  resulteerde	  in	  lofgezang	  en	  linedancing	  van	  onze	  kant	  en	  een	  wat	  gelaten	  
uitdrukking	  bij	  de	  Metslawierders.	  De	  spanning	  was	  er	  hierdoor	  af	  voor	  de	  dubbels.	  Sociaal	  als	  
we	  ons	  voelden,	  speelden	  we	  1	  dubbelpartij	  op	  halve	  kracht	  en	  zodoende	  cadeau	  gedaan	  aan	  
de	  Verliezers.	  Het	  bleek	  een	  te	  kleine	  pleister	  voor	  een	  diepe,	  onverwachte	  wond	  bij	  de	  Friese	  
club.	  Zij	  spelen	  volgend	  jaar	  gezellig	  in	  de	  3e	  klasse	  samen	  met	  GLTB.	  	  
	  

	   	  
Beleefd	  helpen	  we	  nog	  even	  mee	  om	  de	  toastjes	  en	  stokbroodjes	  op	  te	  eten.	  Nog	  even	  op	  de	  
foto	  en	  daarna	  rijden	  we	  zingend	  terug	  naar	  ons	  eigen,	  mooie	  dorp	  Peize.	  Het	  was	  een	  mooi	  
seizoen!	  
	  
	  
RF	  
	  


