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Woord vooraf

Rond de oprichting van de christelijke school in het jaar 1867 woedde een

strijd tussen het kerkbestuur van Schraard en de wereldlijke autoriteiten.

Niet eerder, en ook niet later, in zijn eeuwenlange bestaan is het kleine

dorp zo in het nieuws geweest. In veel publicaties werd de plaatselijke toe-

stand gezien als een voorbeeld, als een interessante casus, van de zich manifes-

terende tegenstelling tussen de verantwoordelijkheden van kerk en staat.

Min of meer in het verlengde van de schoolstrijd ontbrandde korte tijd

later de kerkstrijd die aan het begin stond van grote maatschappelijke en

politieke veranderingen. Binnen de oplevende orthodoxie waren echter

verschillen van inzicht ontstaan. Vanuit ons kleine dorp was het de school-

meester Jan Kuiper die in de jaren daarna door middel van boeken, brochu-

res en lezingen stevig aan het debat heeft bijgedragen.

In 1889 ontstond in Schraard een gereformeerde kerk. Overal op de dorpen

in Friesland liet de Doleantie zijn sporen na. Er liep een scheur door de

dorpsgemeenschappen, de families en zelfs de gezinnen. Voortaan stonden

in elk dorp twee kerken. Maar de sfeer was niet overal even onverzoenlijk.

Jacob Hepkema merkte bijvoorbeeld in zijn Eenvoudige memories en bemer-

kingen op dat er in Schraard meer harmonie heerste dan in het naburige

Wons. Natuurlijk was er ook hier het een en ander scheef in de arbeidsver-

houdingen, was er rivaliteit, en was er touwtrekkerij op het gebied van

kerk en school, maar uit de bronnen blijkt dat het dorp toch ook eendrach-

tig was. Zo speelde met name bij de christelijke muziekvereniging Excelsior

de kerkelijke verdeeldheid geen rol. Uiteindelijk wenste iedereen de een-

heid in het dorp te bewaren. Dat gold voor de jaren dertig, voor de jaren

vijftig, en voor de jaren tachtig, toen wij hier kwamen, nog steeds.

Wij hebben het als een geschenk ervaren om meteen en zonder reserves in

de dorpsgemeenschap opgenomen te worden. Al gauw merkten wij dat

voor iedereen hetzelfde gold. Niemand werd buitengesloten. Het was een

weldadige mentaliteit die met name door de oudere generatie werd gedra-



gen. Bij hen leefde nog sterk het bewustzijn dat, om het een beetje leefbaar

te houden, op een klein dorp geen voortwoekerende onenigheid mocht

bestaan. In die tijd kende iedereen elkaar en kenden ook wij van elk huis in

grote lijnen het wel en wee. Dat is langzaam aan het veranderen, zoals het

leven op alle dorpen verandert. Nu zijn er zelfs enkele dorpsgenoten die

wij op straat niet zouden herkennen. In welke richting zich alles door de

veranderende sociaal-economische omstandigheden zal ontwikkelen, ligt

in de toekomst verborgen.

Het gevoel een keerpunt in de geschiedenis mee te maken is er in elk geval

wel. Een mooi moment, dachten wij, om de verhalen en de feiten die wij

over Schraard verzameld hebben in een boek te bundelen. In deze uitgave

is geen volledigheid nagestreefd. Een compleet overzicht zou overigens een

onbereikbaar ideaal zijn. Wel is geprobeerd een zo breed mogelijk beeld

van het leven en de veranderingen in het dorp te geven. In veel verhalen zal

Schraard prototypisch zijn voor alle dorpen, terwijl in andere verhalen

juist de nadruk ligt op de eigenheid en de eigen omstandigheden. Natuur-

lijk zijn er leemtes in deze documentatie, bijvoorbeeld doordat de monde-

linge overlevering voor vroegere periodes per definitie beperkt is. Met name

had het uitgebreide verenigingsleven meer aandacht mogen hebben. Mis-

schien dat dit ooit in een aanvulling goedgemaakt kan worden.

Schraard, januari 2021

Pieter Bakker

Marijke Westerhof
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