
Frits Lapidoth, een Ursemse schrijver?

Irnigc ti.jtl gclcclcn krccg ik ccn ultikcl ontlcl ogcn walr clc rtaattt Lupitloth Lrit UI'scrtr itt vottr
konrt. Ecn nict vccl voolkortrcntlc rraant. Nicuwsgicrig gr.ic vct'clct'o1t zock. Wic was tlczc ltcr-
s(x)n cn sl"rlckcn wc o\/cr tlczcllilc ttran clic itt Ut'scnt -rrctrolcn is'.)

Inhctaltikcl Noorcldi.ikcnzi.jnl'rcwoncls.clccl lll 1997rtocrtttAt'icSchaultitlsbcwotrct'vattdc

ltastoric cvcnccns ccn rkrrtrincc I-apickrth. [)ontirrcc [-apicloth was ltrcclikartt itt Ut'seltt van ltl50
tot ll.i75. Uit ri.in twcctlc huwcli.lli nrct.l()hirnna van Baak wcrcl zoon Willcrn Frcclclik. roe pttalttlt

Flits. gcbolcn. Hct is rlczc Flits uuur hct in clit vcrhaal otttclraait.
F-r'its. gcborcn in LJlscnt. hccl't clc lagcrc school waalschi.inli.jk in Ursctr tloorlopctt, want in 187-5.

op l-5.jarigcleclii.jcl.vcltrckthi.j suntcrtntctzi.jnvaclclcrtccnhuishouclstcrrtaarAttrstclclartr.Zi.irt
rnocclcl was kolt rta tlc -ucbooltc van Frits ovcrlcclctt.
In Allstct'clant rloct lrlits zi.jn vcr-volg-oplcicling o.a. bi.i dc latcr zcct'lrekcnclc clr..lan Ziir-chcr.

Ziirchcl hccli ccn glotc invlocrl gchacl op tlc nog.jongc Frits Lapicloth. Jart Ztirchcr', zoott vlttt cclt

lclaar tckcncrr. wcrcl in Malstr-icht opgclcitl tot onclcrwi.jzcr. Zi.jn cclstc lrctrckkin-q vcrvtrldc hi.i

cchtcl als.joulnalist. Latcr. na hct ovcrli.jclcn van zi.jn vaclcr. uing hi.j alsnog voor clc klas staan

ont in ltct clagcli-jks ontlclhoucl vun zichzcll'cn zi.jn nrocdcr tc t,oorzicrt. Hi.i hcclt zich vct'r,olge ns

bczig -uchouclcn ntct vclc \'olnrcn van ontlcrwi.js. Hct bli.ikt ccn nriur gcwccst tc zi.jrt rttct cclt /ccl'
brcclc intclcssc. tcrwi.jl hi.i zi.in kcnnis vooral vclli.jktc rlool zclÍ'stuclic. Ztilchcr wcrcl zcll'als
lccrling van MultatLrlli. Bclualtl Dorrwcs Dckkcr'. lrcschouwcl cn ontlcrhie kl nrct hcnr cn attdetc

ti.jclgcnotcn als Willcrrr Kloos contlctcrt.

Ondanks clat or.rzc lrt'its [-apidoth ecn zo bckcntlc lcclntccstcr hacl is otts ovet'Frils cigcnli.ik nict

vccl bckcncl gcworrlen. Irrits zi.in lrczighcclcn wolclcn ornschrcvcn als I'onranscltri.ivcr..iotrlnalist

ctr criricus. Hi.l is o.a. kr,rrrstlcdactcurgcwccst bi.i hct clagblacl "Hct Vadclllncl". Vtn zi.in activi-
tcitcn als.joultralist cn criticus i\ ()n\ r:ccn,:jn)tc nilaur cn lirant bckcnt. Daat'entcgctt wcrcl zi.itr

vrouw. rlc clichtclcs Hcrlènc Schwalth Ittccr bckcncl Ittct haar wcrk.
Wcl clcccl zich hct tocvul voor clat wi.i in hct bczit kwanren vln ccn bockwcrk jc van zi.in haltcl.

Cccn hoogstaandc litcratuur'. Hct bi.jzonclclc van clit stLrkie proza is clat hi.j hicrccn bcschli.ii'ing
gccl't Ian Ulse nt in clc voligc ccuw cr.l gccli cluiclcli.jk aurt tlat hi.i zich Itict zo sclttkkit gcvoeltl
hcclt ti.jtlcns zi.jn.ionrrcns.jlt'cn in clat toch wcl clr: lanclcli.ikc tlorp.

Alstitcl gccÍihi.j zi.jnbockwcrkjcnrcc: "lnrlcwci".uitgcgcverrin l8t)1.[-apickrthwoor.tdctocrr
rccds in Pari.js. Hi.jzcll'kotlt in hct stuk nict voor nraal hcclt het gcschrcvcu itt clc r"orttr vatt cctt

dagtroek vun ccn 1,3-jarig nrcis.jc. Ook konrt cle naatu Ursctn in zi.jn bockwcrk.ic nict voor ttraltr

Lultirkrth gctrrLrikt stcccls he llicntralc plaats cn pcrs()()nsnlttnctr synorticrttctt. waarttit al'tc lciclcn

is rlat Urscnr, Iiustcn[-rulg ol'anclcrc plaatsctt ctt pcrsottctr bcdoe ltl zi.in.

Hct i,'crhlal gltitt ovcrccn starlsnrcis.ic clat bi.j ccn o[rtlcrc oottt. tcvetts l.lutr r"otlgcl. ottdetscbt'ttcht

wonlt onrclut halrr oudcls ovcllcclcn zi.jn. Als ccn rodc cllaacl lool'rt rloor hct vcrhaal het vclschil
van dc 'stadsc opvattingcn' en rlc bcpcrkin-qcn vau ltct op ccn clorp wortctt voor clit rlcis.lc. Dc

oonr. rlonrit.rcc Blinkclt in hct dorp.lc Bccrcnblock. hiclcl van zi.jn clor'p cn zi.jn gcnrccntclcclcn.

Ecn hoolih'ol is wcg-uclcgcl voor cclt zckcrc nri.jnhccr Hoo-uvcst. but'gerttc'estct'r,att hct clot'1t cn

ccn "trabij gclc.ucn icts grootcl Noorcl-Hollanclsch gat". LJ procl't waalschi.jrtli.jk ook al hct cyni-
snrc wlnlntcc lowcl tx,cr tJrse nt cn Schct'rnct'hot'n gcschrcvcn wcrcl.

Bcclcnblock. ol'wcl LJlscur. worrlt ucplaatst tusscn Hoortt cn Alkrnaar. tttaat ttok tttssett clric

cllooggcntaaktc nlcrctr. In rlc onrgcvin-9 wolclcn tlc Plaatscn Brock. SPanbrock ctrz. gcttoctttcl.

Ook Rustcnburg wot'clt vcrnrclrl cn wcl nrct tlc naanr Noortlckrrp. Our nauwke urigcr tc zi.in worclt
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zclÍ.s de gemeentelijke situatic van die tijd beschreven clool te verrnelderr clat Beerenblock uit
twee delen bestaat, nanrcli.jk Beelenbloek en Noordclorp.
Dc situatie rond de hervorrnclc kerk wordt als volgt bcschlcvcn: "cle pastorie la-9. hecl achtcraf,

iian eenen zijweg, sedert kort berijclbaar genraakt. op ccn crf. waatorrheen populieren stonclen

en dat nten de'spreeuwenbuurt' noerncle. Naast de pasto|ic, recl-tts. stonderr het getl]ccntcl]uis,
de school. de onderwijzerswolrir.rg cn het kleine huisje van clc kostcr. Iets verder. aan de linkcrzi.i-
de. een schuurtje en cle kcrk". Ook Lapiclotlr waagt zich aan het becf i.jven van -ucscl.ricclenis.
Dool het aarrhllen van een anckdote vertelt hij clat de plck waar cle kerk staat bepaalcl is door het

lot. De protestarrtse bewonels van beicle dorpen Beerenblock cn Nool'ddorp konclen het rrie t eens

worden over de plaats van cle te bouwerr kerk. Nu lict rren dln twee stieren lopcn lan-us eerr

voetpacl dat beide dorpen vcrbond. Daar waar beicle dicrcn clkaar tegen zouden konren moesten

kerk en pastorie gebouwd wordcn. En zo geschiedde. Uitbreiclin-u van de bebouwing voncl latcr'

plaats clool ook het laadhuis. school en onderwi.jzerswoning bij clc kerk te bouwen.

Het gebmikte syrronieltr vool clc níliun Ursenr, Beerenbrock, is rnisschierr niet toevallig. Latcn

we de gedachte_9ang r-naken clie ook nreestel Oucl voor ons rccds cleed. Bij het noenren vitn Ursctlt
denkt hij, meester Oud. aan hct lati.jnse woord 'Ursus' dat bccr betekend, terwijl 'Brock' voor
waterri.jk staat. Een aardige ve rklaring waarvan ureester Oud zclf echter zegt dat deze historisch
onjuist is.

Jamrtrer genoeg is het een lieÍdesverhaal geworden van een jong nreisje clat tegen haar ziu in een

klein Noord-Hollands dorp terecht konrt. Het verhall leert ons daarom niets over het dagelijkse
leven van die tijd in Ursent. Eerr -urotc tcgenstelling worclt waargcnonlen tussen eerr.jong nreis.ie

dat het leven in een glote stacl gewcncl was tot het voor haar rustige clorpsleven. Zi.i bli.ifi et een

vreenrdc tot haar vertrek naar cldcrs.
De voo-gd en predikant woldt bcsclrleven als een nriln die aanvaalcl wordt dool zi.jn gc'ttree-ntc-

leden, nraal te zwaar is in cle gccstclijke leer'. Men ziet liever ccn 'rt-toclerni'. iemand die wat

vrijer in het leverr staat. Ook tocn al konrt het onclerhoud van hct kerkgebouw ter sprake. Dc

toestand waalin de kerktoren zich bcvincl wordt lls slecht ervarcn. El werd toen al druk op cle

burgerlijke -gentcente uitgeoelènd onr hicl wilt aan te doen. Al met al -qeeÍi het verhaal wel een

aaldig tijdsbeeld. maar het is geen litcratur"rr clie de tancl des tijds kon cloorstaan.

Han'y van Doornurt.t
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