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Âlde forneamde herbergen yn it Fryske lân.
De bekende fryske iisherberge de Dille.
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De Swette is in forneam farwetter. Twisken de beide greatste stêdden fen Fryslân,
Ljouwert en Snits.
Op healwei stie in herberge De Dille wiid derom hinne in macht fen greate en lytse
greiddoarpen, Leechgeän, Raerd, Mantgum, Schillaerd, Boazum, allegearre forboun
mei de Swette. Dizze doarps- en gealjeu, winterdeis by sterk iis de redens ûnder, hja
mochten op, hja mochten del ride bidarren stéfêst op ‘e Dille en, hie de feint noch
netris oplein for in faem, dan moette hy dêr syn Jantsje, Klas, Styn, Griet, tsjerkje ef
Wytske en gie dêrmei keamerop.
De Dille bloeide yn ‘e winter, al hoe ljeaflik syn grien biwûchsen wite mûrren
simmerdeis ek yn ’t wetter spegelje mochten.
Dat al sa de Dille de greatste en fornaemste iisherberch wirde moast yn de Gryske
greidhoeke, hw scil it forwûnderje? It gie de rom fen de beide ketlings” –
Abbegeaster- en Wollumer – to boppe en stiek de Like yn Grinslân nei de kroan.
De Dille waerd forneamd en bisongen mar, ei sjuch gjin rom hâldt ivich stand.
De Dille bistiet net mear, wij moatte nou prate fen de Dille wier.

En hwet wy op dizze foto sjen litte, det is mar in breklike oanwizing, dêr binne ynded
moaijer ôfbyldings, mar ús minsken to Easterwjirrum hienen dy net, as lânskipsbyld
toant dizze lykwols goed.
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En nou de skiednis. Stads- en dorpskroniek út ‘e 18e ieu makket der net folle fen.
Dêr hat yn 1795 in “Burgersociteit” wêst, De Dille, dy woe krewearje for better
ûnderwiis en wol yn ‘e mande mei dy fen Grou en Wergea.
Mar det is winliks bûten ú bistek en yn Easterwjirrum soenen oar wol ljeu wenje dy’t
mei eigen eagen de Dille-fleur oanskôge hienen, toch ik.
Op it sté sels net, dêr stiet njonken de brêge noch al sa’n âld baijert, det op in
herberch liket, hwent it hat twa fordjippings. Dêr stie my in fanke fen sa’n jier as 1617 to wird, mar dy wist fen de Dille al sahwet neat mer ôf, derom stiek ik myn ljocht
op by Speckman, det is al sa’n kollosael greate herberge yn ‘e bûrren en dêrsanne
forwiisden hja my nei Thys J. Altenburg, âld kastlein fen de Dille nou yn ‘e bûrren
wenjend. It trof, hy wier thús en in flotte prater en mei de frou en de dochter hawwe
wy de kronyk fen de Dille neisneupt, earst út de jierren fen 1914-1917 en wol
allermeast de bisûndere winter fen 1917, dy’t de allerbeste en de allerlêste fleur
byset hat. It bigoun yn de twade helte fen Jannewaris to friezen en it sette daelks fûl
ta.
De Freeds wieren de boaten fen de Ljouwerter wykmerk ôf noch de Swette lâns fearn
op nei Snits, Langwar en de Súdwerthoeke.
En de Sneinoerdeis do kamen de Mantgumers, Willem Bos en de Van Dellen’s al oer
iis op ‘e Dille om de earste slok en de namme oan de balke. En do folge dêr in rite
prachtich winterwaer, egael en friezend en it iis lei der seldsum moai yn, it hie stil
waer west hyltyd.
Dit hat de glorieuze winter wêst for de Dille, hwent alle dagen ried der in smite folk en
siet de tapkeamer en de boppeseale fol. ’t Wier al net mear lyk as earen, sei de
kastlein, do bleauwen hja de joun út en nou net faek langer as oan fiif úre ta jouns.
Hiel Leechgeaën formakke him hjir en hja stieken de Sylster sleat del wer nei hûs ta.
En fen Ljouwert nei Snits en vise versa ried der in ûnoemeliken folk.
En dyselde winters hat de Dille nochris in greate dei bilibbe. Det wier mei it
belslidejeijen op it Dearsumer leech en dizze drokte kaem alhiel unforsjoen, nimmen
hie tocht det dêr sa’n flecht op ‘e koai komme scoe. Mar de moarns bigoun it al en it
blykte det dêr waerden reizen makke alhiel by Dokkum wei. Dy deis koe de Dille it
mar amper foarenoar hâlde en, as men bitinkt det it do ek oarlochstiid wier, den is
det to fôrstean.
Dochs in bêste dei, mar…. Slokjes en kofje stie noch op in stûr, heechsten in
dûbeltsje en den moat dêr hiel hwet ynbard wirde om in goune fortsjinst byelkoar to
krijen. Bihalve, bier en ’t slokje, kofje en thé waerd dêr soms deis ek de brêgetol yn
ien hân wier, jierliks 5000 goune oan hier biyelle waerd op de Dille.
Sa forhelle Boersma Altenburgs opfolger. Mar earst noch hwet oer de simmerdrokte
op ‘e Dille.
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Altenburg handele en brûkt 8 pounsmiet greide. En de skipfeart brocht fortier oan,
binammen yn de tiid fen de Ljouwerter hjerstmerken. Den is it wol bard, det op ‘e iere
freedtomoarn de boaten fen Snits en Langwar hjirre in 90 stiks fé ynlaedden.
Dy kij waerden jouns nie de herberch dreaun, in pear oppassers hâlde de wacht,
moarns trije ûre wier yn de tapkeamer de kofje ré en leinen de boaten foar de wâl. De
kastleinswinst per kou wier fensels alwer….in stûr.
Yn dit sentrum fen ‘e greidhoeke bloeide de kouehander, hjirre kamen faken Dútske
keapljeu dy’t mei dy fen Eastersjirrum op ‘e seas de krite ôfswalken en bisten
opkochten. Hjerstmis teagen de driuwers mei greate keppls lânkeallen en bollen nei
Ljouwert.
Th. Altenburg, as greate jonge, hat dy reizen wol meimakke op klompen, hinne en
werom en hie den fen elke loop 14 á 18 stûren.
In stûrtske wrâld wier it do, mar it doarp en it gea libben as in hart hwent de
forneamde Easterwjirrumer hynstemerk, howol om de ein sykjende, bistie noch. Sims
moasten in trije, fjirdelhûndert hynders yn dit plakje forhandele wirde, det is to sizzen
ek mûnstere en mei de nedige babbel egûchjes bidraefd en foswetst en bidronken.
Hynstehandel is in weeldrige fortoaning en ferget romte.
Op it sté, dêr’t ik nou sit ûnder in pantsje thé, waerd sa’n dei ek tape en Sytse en
Tabe út ‘e Wâlden hienen hjar gudsen yn ‘e blikke festboun. By de feart del wier
mear romte en de eigenlike merk, as ik it wol bigrepen haw.
Dit is allegearre wol in heale ieu forlyn, dêr wennen destiids noch skopsjagers yn it
doarp en de Reenen fen Snits kamen ek faek mei ef sûnder fracht de Dille fôrby.
En yn ‘e hjerst yn Oktober, den wier dêr noch sa’n aparte dei dt hjitte Ljochtmoanne
Freed, den kamen dêr in boel reauwen op weromreis fen stêd ôf yn Easterwjirrum, dy
sloegen dêr út by de kastlein en den gie it jongfolk keamerop to dounsjen. Dit
bhearde prinsepeal by it Easterwjirrumer doarpseigene.
Sa, oer dizze dingen haw ik kâlte mei de femylje Altenburg en do ôfskie nommen en
bin noch efkes oanfytst by de lêste Dille-kastlein, det is de hear E. Boersma, dy’t dêr
alhiel njonke de âlde iensume Easterwjirrumer toer op in knappe stjelp wennet.
Det is dêr in apart moai hoekje, dêr stiet ek noch in âlderwetsk greidboerspil foar op
kelders, mei in simmerwent dêr efter typisch moai.
Boersma’s folk siet al oan de kofje, ik dronk in baje mei en hearde fen de boer sels
de lêlste wederwaerdichheden. Yn de tsjier jier, det hja der wennen, hie de iisdrokte
net folle bitsjut en handel en boerkjen it bistean west.
Hja hienen dêr lyk as ek de Altenburgs seinen, hiel wol wenje meijen fenwegens it
fortier op ‘e wei en it wetter mar ek by goed iis kaem it folk lang sa folle net mear op
‘e baen.
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En yn 1927 hawwe Deputearre Steaten de Dille koft, de Swette moast op det sté
hwet forgroeven wirde, de âld iisherberch ienris de fornaemste fen Fryslân, gie tsjin
‘e groun.
Sa giet alle wrâldske rom to neate….
R. B. Leeuwarder Courant, 1944

Kranteknipsel komt by Evert Boersma wei
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