“Italiaanse kooplieden in de 16de eeuw het

“Ballonbal” en de studintekeatsbanen
1
yn Frjentsjer (1630-1684)

kaatsspel zouden beoefend hebben.”
“Omgerekend naar onze maten zou het terrein
ca. 86 m lang bij 17,50 m breed geweest zijn”,
sa skriuwt Van Passen.9 By de oanlis yn 1582
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Der is lykwols in mar, hoe lyts ek. Krekt foar

Coumans hat de keatsbanen amper yn gebrûk

TAHEAKKE

Ferrara en Mantua is der in inkelde

hân. Hy tape dêr tsjin de ôfspraken yn dochs

Twa kear “itselde” tekkenwurk mei in

bier en wyn en hy krych lijen mei de

braccialefoarstelling

studinten. Yn 1636 ferfear er nei Ljouwert.

It bracciale is ek op tekkenwurken

liket it op grûn fan wat ik hjirfoar oer Leien

Nei 1684 fernimme wy ek neat mear oer de

(“wandtapijten”) ôfbylde. Doe’t yn 1953 it

skreaun ha moai dúdlik dat ek dêr yn de iepen

keatsba(a)n(en).27 Dit (keats)feest yn

restaurearre stedhûs fan Frjentsjer iepene

loft spile is, de formulearring: “dat men de

Frjentsjer hat dus mar eefkes duorre. Net ien

waard, wienen der, ferdield oer fiif romten,

ballonbane niet en sal repareren maer laten

sil doe betocht hawwe kinne dat dy stêd lyts

likefolle tekkenwurken te bewonderjen. Trije

vervallen, de huyr van de grondt van dien

300 jier letter mei “De Trije” wer in

dêrfan joegen jachttaferelen, op ien wie in

oerdutsen keatsbaan krije soe, inkelde

foarstelling mei Alexander de Grutte te sjen,

hûnderten meters noardliker.28 Dêrmei hat

mar it giet ús om de lêste, dy’t ûnder yn de

Frjentsjer de jongste keatsbaan fan Nederlân

hal hong. “Het ballonspel. Dit spel is een

en de iennichste dy’t op it stuit brûkt wurdt.

handbalspel, waarbij een leren manchet om de

Mar dat feroaret miskien: der binne plannen

onderarm wordt gebezigd als slaginstrument.

om de keatsbaan yn Haarlim, nei ferbouwing,

De bal is een met lucht gevulde bal, die kan

wer syn âlde bestimming te jaan. Dy stêd soe

worden opgepompt. Gemaakt in Lille in het

dan de âldst bewarre bleaune keatsbaan ryk

begin van de 18 eeuw.”30

de

oanwizing dat it spul dêr alteast yn de 15 ieu
(ek?) yn oerdutsen banen spile

waard.26

Al

opseggen ende den opstall off ‘t gene daer op
getimmert off gebouwt is, ten prouffyte van de
Univ. verkopen off beneficieren.” (skeanprint
fan my, pb), slút in oerdutsen keatsbaan
(eventueel nei de begjinjierren) net hielendal
út. In beswier om sa’n foarsjenning foar
Frjentsjer oan te nimmen is oars wol dat der
dan twa oerdutsen banen west hawwe moatte
(tink oan “baanen” en “plaetzen”). Dat liket
wat al tefolle fan it goeie.

wêze, sels fan de hiele

wrâld.29

e

de

It begjin 18 -ieuske tekkenwurk yn it Kastee
Capici. Sphæristerium […] (1989), p. 74).

(Sjoch artikel

fan De Bondt.)

Dat tekkenwurk is yn it besit fan it
Ryksmuseum te Amsterdam. Neffens de

bringen, dêrby holpen troch twa (en yndirekt

gegevens fan dat museum is it makke yn

troch nochris twa) jonges, en fierder moat er

Brussel, sa tusken 1700-1725, mar op in

de punten telle en de foutslaggen oanjaan.32

bysluten fotokopy fan it tekkenwurk wurdt as

Wat lykwols fuortdaalk as ôfwikend fan it

plak fan ûntstean it Noard-Frânske Lille jûn.

Amsterdamske tekkenwurk opfalt, is it lytsere

It wurdt wol wer datearre op “begin” 18

formaat: 340 x 545 sintimeter. Krektere

ieu.31 It is in royaal tekkenwurk: op in foto

fergeliking makket oannimlik dat it

dy’t ik fan it Ryksmuseum krigen ha, wurdt as

tekkenwurk te Stuttgart it âldste wêze moat.

formaat oanjûn: 298 x 662 sintimeter, hast 20

It Amsterdamske tekkenwurk hat der mei in

kante meter dus.

leafdespearke oan de rjochterkant noch in

Der is nóch in tekkenwurk mei, op it earste
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TAHEAKKE
Twa kear “itselde” tekkenwurk mei in
braccialefoarstelling
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(“wandtapijten”) ôfbylde. Doe’t yn 1953 it
restaurearre stedhûs fan Frjentsjer iepene
waard, wienen der, ferdield oer fiif romten,
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worden opgepompt. Gemaakt in Lille in het
e

begin van de 18 eeuw.”30

de
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