
De älde en moderne Snitser hurdsyldei
Gosse Blom

De Snitser hurdsyldei is ien lan 'e hichtepunten lan it Fryske toeristeseizoen.
Eartiids wie dit syllestijn in selsstannich evenemint dat alle jierren op 'e
tredde ol Ijirde woansdei yn augustus holden waard. Sûnt 1934 is de syldei
ûnderdiel lan 'e Snitswike. De Snitswike is ûnderwilens ûtgroeid ta it grutste
sylevenemint yn ûs län. It tal syllartugen dat meidocht yn ûnderskate klas
sen komt de lêste jierren boppe de tûzen ût. De publike belangstelling meie
wy ek net lerjitte. De woansdeis op 'e hurdsyldei komt in protte folk nei it
Kolmarslän, it starteilän yn je Snitsermar, ta om nei de wedstriden te sjen of
te genietsjen lan al it oare lertier dêre. It wie eartiids wenSt dat de winkels
yn Snits op woansdei sletten wiene. Mei de feroaring fan it toeristysk patroan
hälde net alle ûndernimmers har dêr mear aan. Want foar mannich besikers
is it net mear in must om nei it hurdsilen ta te gean. Hja fermeitsje har wol
yn Ie stêd. Dêrom wurdt der tsjintwurdich yn Ie binnenstêd in braderyorga
nisearre. De toeristebränzje giet der lanût dat it yn de Snitswike giet om
sportiviteit en gesellichheid. De Snitswike stiet no yn 'e earste lolle wike van
augustus op 'e agenda.
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De Snitser hurdsyldei is ien fan 'e áld
ste sporteveneminten yn us lan. De
oerlevering lit de Snitser hurdsyldei al
begjinne mei in admiraalsilerij l'n
1814. By [emeamde sporteveneminten
dy't sûnt jier en dei hálden binne
v.urde gauris mytyske gegevens en
wierheid trochinoar helle. De tradysje
.....urdt sa fier as mooglik yn 'e tiid
werombrocht. By de Snitser hurdsl'ldei
hinne der lykwols oanwizings dat wy
noch fierder yn 'e tiid werom moatte
om de oarsprong te finen.
Dêrfandinne dat ik yn dit artikel rn it.
foarste plak de iere ûntjouwing fan 'e
syldei oanjaan wol, benammen om't de
literatuur dêr amper omtinken omjûn
hat. Yn it twadde plak sil yn lange trê
den de skiednis bylans gien wurde om
it belang as (tradisjoneel) sportevene
mint yn Fryslan te yllustreaIjen.

De admiraalsilerij
Yn 1965 waard de 150ste Snitser hurd
sl'ldei betocht. In wichtich ûnderdiel
foarme it admiraalsilen op 'e Snitser
mar, organisearre yn 'e mande mei de
stifting 'Ronde en platbodemjachten'.
It Steatejacht fungearre as admiraalskip.
Dat ûnderdiel stie net om 'e nocht
op it program fan 'e feestlikheden.
\",'ant 150 jier earder, op woansdei 11
maaie 1814, presintearre de Snitser
jachtfloat him mei in admiraalsilerij.
Dêrmei woene de lju Jacob Sjoukes
Visser ferv,lOlkomje, dy't him injier
earder by it Franske leger oanslute
moaten hie. Doe't bekend waard dat
er behalden werom kommen en op 'e

Jouwel' wie, woene syn freonen him mei
de hiele Snitser jachtfloat op pasjende
wize ynhelje. De tocht foldie sa goed,
dat der besletten waard de jierdei fan
de nije Or~njefoarst,kening Willem I,
as datum oan te balden foar alle sylfes
tijnen dy't dêrnei noch organisearre
wurde soene. Foar datjier foel dy
jierdei op woansdei 24 augustus. Dat
sleat moai oan op de Snitser merke.
Om't in oare dei yn 'e wike beswieren
meibrocht, waard uteinlik foar de
woansdei keazen: de woansdei dy't [01

get op de earste sneon nei de twadde
tiisdei yn augustus, (meastentiids) de
tredde of fjirde woansdei fan augustus.
De hurdsyldei fan 20 augustus 1817

wie de earste dy't yn 'e krante oankun
dige waard. It niisneamde admiraalsilen
stiet beskreaun yn it boek De Sneeker

hardzeildag fan H. Halbertsma, utjûn rn
1965. Oer de foar6fgeande jierren
skriuwt de auteur allinnich wiidweidich
oer it admiraalsilen neffens in beskriu
wing fan Eelco Napjus ut 1772 en oer
it hurdsilen op Aldskou bl' gelegen
heid fan de staasjebesite fan Steed
halder Willem V mei sl'n hushalding
oan Frl'slan op 4 septimber 1777. Dat
de tuskentiid der ",rat bekaaid öfkomt,
der haw ik sa niis al wat oer sein.

De hurdsylberjochten yn
Fryslän oant 1812 ta
Ut berjoçbten ut 'e perioade 1765-1785
kinne wy öfliede dat der yn alle gefal
len njoggen plakken wiene dêr't ien of
mear sylpartijen oankundige binne:
Aldskou, Altenburch, Burgumerdaam,
Earnewáld, Eastermar, De Galamadam
men, Grou, Heeçh enJirnsum. It besit
fan plezieIjachten wie doedestiids foar
beholden oan de elite. De hurdsylpar
tijen hearden dan ek by it fertier fan
de upper ten. De achttjinde ieuske
hurdsylderijen waarden op priemmen
set tfoçh kastleins. It leit yn 'e reden
dat it wedstriidwetter deunby in wetter
herberch in ideaal plak wie foar mei
doggers en oanhing om· har frije tiid
troch te bringen. Dat Snits ûntbrekt
op 'e list fan 18e ieuske oankundigin-
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gen hat kleardernöch as reden dat
sa'n ideale lokaasje net by de stêd foar
bannen wie. Der waard lykwols àl syld
rn de stêd, sa't ek bliken docht ut it
niisneamde admiraalsilen ut 1772
beskreaun twch Eelco Napjus. Hurd
sile koene de Snitsers ek wol, want aan
de ferneamde wedstriid op Aldskou yn
1777 diene tolve skippen ut Snits mei,
in tredde pan fan it tal meidaggers.
De winner kaam ek ut Snits, namment
lik keapman Minge Wouters. Vn 1805
set Snits him foar it earst mar wol
definityf op 'e kaart fan it hurdsilen. It
stedsbesgoer skriuwt yn 1805 in sylpar
tU ut. Ek yn de folgjende jierren stiet
de hurdsyldei yn 'e krante sadat der al
praat wurde kin fan in tradysjoneel
evenemint. De opmerklikste silerij ut
dj' tiid waard holden op tiisdei 11 juny
1811 doe't ûs lán hearde ta it Fr.înske
ryk. De lju sylden doe by Snits by gele
genheid fan 'e berte fan Napoleon
Frans Karel Josef, kening fan Rome,
soan fan Napoleon I, op 20 maart fan
dat jier. De hegere autoriteiten woene
syn berte fiere mei in algemiene
feestdei om 'de Ingezetenen van dit
Departement te gemoet te komen', sa
stiet yn it resolusjeboek fan Snits. As
aktiviteiten waarden ûnder mear
foarskreaun: it lieden fan 'e klokken, it
ûtstekken fan 'e flaggen, in tankstûne
yn 'e tsjerken, en 'algemeene illumina
tien in de Steden, openlijke wedloop
en, Harddraverijen en Hardzeilerijen
en andere publieke vermakelijkhe~

den'. Vn dat ramt fersocht de prefekt
fan Fryslàn de stêd Snits om in hurdsi
Jerij te hàlden. De boargemaster be
sleat fjouwer prizen ut te loven foar
'Binnenlands-Schepen', jachten boppe
de 24 foet, jachten ûnder 24 foet en
boaten. De winner by de skippen krige
neffens de advertinsje as priis in flage,
yn de oare klassen 'een fraaije vleugel,
met tuigje en zilveren scheerhout'. It
program passe yn 'e tradysje fan 'e jier
likse hurdsyldei. De trije klassen dy't
op 'e syldei fan 16 augustus 1809 mei
dien hiene, sjogge wy werom yn 1811.
Allinnich de skippen wiene tafoege. It
resolu~eboekjoutfan dy klasse oars
noch in dûdliker offiikriuwing:
'Binnenlandsche Beurt ofveersche
pen'. Dat falt binnen de kategory dy't
wy hjoed de dei kenne as skûtsjes. Dat
betsjut dat dy klasse earder op it
toaniel ferskynt as us bekend wie.
vVêr't it wedstriidwetter fan it hurdsi
len op 11 juny 1811 situearr.e wie, witte
wy net. Om't de berjochten in grut tal
task6gers ferrnelde, sil der faaks tichter
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by de stêd syld wêze as hjoed de dei it
gefal is. ~onken it hurdsilen by Snits,
hàlden besljoerders yn trije oare plak
ken hurddraverijen, nammentlik te
Ljouwert, Harns en op It Hearrenfean.
De Ljouwerter krante fermeldt dat de
fjouwer eveneminten 'eene groote
menigte aanschouwers derwaards
(hebben) gelokt, die zich hebben beëi
verd, om door de vernieuwing van
oude gebruiken, een gebeurtenis te
vieren, waar van de toekomst de geluk
kige uitwerkselen zal doen kennen'.
De meast nijsgiirrige opmerking is de
femijing fan de àlde brûkmen wêrby't
it de fraach is oft dat allinnich slacht
op dy dei oft dat it giet om in earder
ynsetten proses. Oft dat spesjaal op it
hurdsilen slacht, kinne wy spitigernöch
net ut 'e ferslachjou"ling gewaarwurde.

Snits en de hurdsyldei
De Snitser hurdsyldei is 'ûtfûn' troch it
stedsbestjoer. It 'Gemeente bestuur van
de stad Sneek' skreau in hurdsilerij ut
op woansdei 21 augustus 1805. Hjirby
faIt op dat foar it earst in oerheidsbe
sgoer him mei de sylspon bemuoit.
Hurddraverijen, organisearre troch
ûnderskate iepenbiere besgoeren,
wiene der doedesilids by de rûs. Snits
die dêr ek oan mei. Neffens it resolusje~

boek fan 'e stêd waard op 20 juny 1782
'geresolveerd omjaarlijksch op den
tweeden woensdag van augustus (zijnde
de eerste kermisweek) te laaten ver-

harddraaven een zilveren Zweep'. It
hurdsilen kaam der dus letter by as
oanfolling op de merke-aktiviteiten. De
sylfartugen kamen in wike letter yn
aksje as de hynders. Dat gegeven jout
tagelyk in aar ljocht op de niisneamde
motivaasje fan 1814 om it hurdsilen te
hàlden op de jierdei fan 'e kening.
Nei de Franske tiid skriuwt it Snitser
stedsbesgoer giin hurdsilerijen mear
ut. Oft de aktiviteiten fan de bestjoer
ders fan earder no as 'besmet' sjoen
waarden, leit net yn 'e reden. Want stê
den en grietenijen gongen wol troch
mei it utskriuwen fan hurddraverijen.
It hurdsilen sil grif in legere status by
de merke-aktiviteiten hàn ha. Dochs
komme wy noch fan twa grietenijbest
joeTen berjochten tsjin oer it utskriu
wen fan sylwedstriden: fan Grou yn 'e
jierren 1818-1824 en yn 1864 op 'e
Lemmer. De lêste fermelding is net
sûnder belang want dat inisjatyffan it
gemeentebesgoer fan Lemsterlán soe
in jier letter liede ta de opIjochting
fan 'ZV De Zevenwolden' . Yn Snits
moast it wedstriidsilen wer op 'e gleed
kamme. 'Eenige liefhebbers' kundigen
op 20 augustus 1817 in hurdsyldei oan.
Vn 'e rin fan 'ejierren waard it pres
tiizje fan 'e jierlikse sylpartij hieltyd
mear opkrikke. De organisaasje frege
hyltyd mear omtinken, mei't der frij
wat heakken en oezen oansieten.
Dêrom naam yn 1851 'ZV Sneek' de
regeling oer. De dei stie doe al heech
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oanskreaun. De korrespondint fan 'e
Ljouwener lit dat yn syn ferslaeh fan
1856 dudlik utkomme: 'De jaarlijksche
hardzeilpartij te Sneek is een beroemd
volksfeest, dat, in deze provincie, door
geen ander, hoe ook genaamd en waar
ook gehouden, wordt overtroffen'. Om
1885 hinne krige de hurdsl'ldei troeh
dielname fan 'e oare kant fan 'e
Sudersee ek nasjonale bekendheid.
Fyftjin jier letter wiene foarearst de
goede tiden foarbl' wat ûnder mcar
bloken docht ût it feit dat it slim wie
lju te fin en dy't in sit l'n it bestjoer fan
ZV Sneek nimme woene. Boppedat
waard der in G\'adde sl'lklub opIjochte,
de Sneeker Zeilclub (SZC), dy', as
doel hie ûnderlinge wedstriden te hil
den. Mar l'n 'e 20ste ieu kaam de fleur
der wer l'n om't de S)'lsport ekstra sti
mulansen krige. Earst fanwege de
opkomst fan 'e sportfartugen dl"t foar
in oanwaaks fan it meidoggerstal soar
ge. De kategoary skerpe jachten, oan
tsjutten mei de Hollanske term 'klein
watersport') soe stadichoan it byld
bepale fan 'e measte hurdsilerijen, ek
yn Snits. As twadde punt naam yn 'e
tritiger jierren de belangstelling noch
mear ta trochdat de lju ruear frije tiid
krigen en troch it feit dat de sylsport
foar de middenklasse beteiber waard.
Dat wiene geunstige betingsten om yn
1934 ut ein te setten mei in rige wedstri
den oer meardere dagen, de Snitswike,
dêr't ek de hurdsl'ldei l'n opnaam
waard. De t\.\la sl'lferienings namen elts
in part fan de organisaasje foar har rek
ken. De rivaliteit tusken de ferienings
soarge earst foar swierrichheden. Dêrom
waard in Snits\\IÎkekomitee ynsteld dat
de regeling oernaam. It komitee koe
betanke wurde doe't de twa ferienings

l'n 1981 de lapen byinoar smieten. De
'Koninklijke Watersportverening
Sneek' (KWS) hat na de organisaasje
fan 'e Snits\\IÎke op 'e ooed, dy't, sa't al
sein is, utgroeid is ta it grutste wetter
sponevenemint l'n us lino

De Snitser hurdsyldei as tra
dysjoneel sportevenemint
Dat de Snitser hurdsyldei öfstammet
fan it admiraalsilen, is perfoarst net
ûnmooglik, mar leit net l'n 'e reden.
Admiraalsile is formaasjesilen as
demonstraasje en -dat is hiel wat oars as
hurdsilen. BoPpedat hat de hurdsyldei
altyd in merke-aktiviteit west en dêrom
mei sûnder beswier 1805 as utgong
nommen wurde fan 'e jierlikse tradl's
je. De woartels lizze dus l'o 'e
Napoleontyske tiid. Spitigernöch ûnt
brekt ynforrnaasje oer de motivearring
fan it stedsbesyoer fan doedestiids.
Mar de hurdsyldei fan 1805 sil grif
opset wêze om mear minsken nei de
Snitser jiermerke te 10kjen. Yn earder
tiden waarden meardere tradysjonele
sl'lpartijen holden. De Snitser hurd
syldei hat ll'kwols syn rige oant hjoed
de dei ta folholden. Alhoewol't der in
tal jierren giin sl'ldei utskreaun is,
meie 'wl' rêstich prate fan in tradysjo
neet sportevenemint. In oar tradisjo
neel sportevenemint yn us provinsje is
de PC-keatsdei te Frjentsjer. Dat kaam
ditjier prominint yn 'e publisiteit fan
wegen injubileumfiering fan 'e orga
nisaasje. It is nijsgjirrich om efkes te
sjen hoe der bl' de beide 'ynstituten'
tsjin it begryp tradysje oansjoen wurdt.
Op 'e PC-dei te FIjentsjer soarget de
organisaasje bygell'ks foar in oanklaai
ing fan it wedstriidterrein dat de
oanwêzigen tinken docht aan de sfear
fan älde tiden. De priis foar de kening
fan de dei is al ynsteld l'n 1883.
Hoewol't der krityk is op de sportive
wearde fan dl' priis wol it besyoer der
om reden fan tradl'sje net fan 6fsjen.
Koart kriemd: mannichien sjocht dan
ek de PC-dei en tradysje as in ienheid.
Ofsjoen fan 'e organisatoaryske kwali
teiten fan it PC-besyoer fine guon de
omballingen oerdreaun en sprekke fan
folkloare om dêrmei gekjeiend it
gehiel oan te tsjutten. Dat predikaat
kriget de hurdsyldei net troch bûten
steanders opplakt. De organisaasje fan
'e Snitswike hildt him alle jierren ek
aan tradisjonele programpunten, mar
dl' geane net fier yn 'e tiid werom.
Ekstra omtinken oan de dielname fan
tradisjonele skippen soe in taak fan 'e
organisaasje wêze kinne. Om't, sa't wy

niis seagen, keazen is foar de 'klein
v..-atersport' en in grut tal dielnimmers
ut dl' kategoary har de lêste jierren
ynskriuwe, koene de ilde fartugen har
l'n 'e praktyk net hanthavenje. De
fracht- en beurtskippen (no skûtsjes)
sylden foar't lêst mei yn 1920. Dizze
klasse krige letter in eigen organisaasje
mei in wedstriidrige. It skûtsjesilen
wurdt alle jierren ek in kear op 'e
Snitserrnar holden, mar de pleatslike
organisaasje stiet los fan de KWS. Oare
ilde klassen holden it langer foL De
skouwen 4,75 m, dieoe fan 1934 6f mei
op 'e Snitswike. 28 jier letter waard dy
klasse 6ffierd troch te min dielname.
De rune en platboaiemjachtenjoegen
op de ein fan de sechtiger jierren noch
acte de présence op 'e hurdsyldei.
Letter kaam de organisaasje ta de
konklu'lJe dat dl' kategoary net mear l'o
it program passe. De tradisjonele sl'lfar
tugen binne na noch allinnich noch by
bysûndere gelegenheden yn it ramt fan
'e Snitswike te sjen. De Snitser hurd
sl'ldei mei in hege ildens hawwe, de
organisaasje fan 'e Snitswike hoecht net
mei dat gegeven te keap te rinnen om
publisiteit te krijen. Dy sille hja earder
krije op it mêd fan fernijingen, wam
dêrbl' rinne de organisatoaren de lêste
jierren foarenoan. Yn 'e santiger jierren
waard al gebruk makke fan moderne
helpmiddels. In kompûter registrearre
de gegevens fan 'e dielnimmers en ek
de utslaggen fan 'e wedstriden. Nei
afrin fan in wedstriid koe e1tsenien l'n
'e regel alle gegevens te witten komme.
Fierders gie men al gau oer op in elek
tryske startynstallaasje. Sadwaande hat
de KWS op it mêd fan it hurdsilen in
goede namme krigen.
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