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In 1865 zou Prins He~drik (de
"zeevaarder"' broer van koni:ng
Willem 111, zie zijn beeld aan een
gevel in áe ,prins ·Hendrikstraat
in Leeuwarden), een bezoek
brengen. aa de zeilvereniging
"Oostergoo", · waa;rvan hij
beschermheer was . . Men wilde
Prin,s Hendrik aan boord van een
jacht noden én de voorzitter van
Oostergoo, G.D. Simon, die één
en ander moest regelen, vond
toevallig in Leeuwarden aan de
kade he~ jacht liggen van koopman ZU1de:p1a uit Grou . Hij was
zo onder de indruk van de verzorgde staat dat hij Zuiderna
vroeg zijn jacht voor de prins
beschikbaar te stellen. De schip"
persknecht, Stok, vertelde later:

Grietma11:: Van Schel ti:pga liet,
volgens ZIJn rekenboek, in i 774
bij Pier Johannes Sjollema, mr.
scheepstimmerm;~.n te Grou een
nieuw 'botie of klein scheepje'
maken voor f 50,- en in hetzelfde
jaar bij Ate Ypes Faber, mr. zeilmaker te Grou, "een zeil en vok
met zijn toebehoren voor een.
klein scheepje".
~<;>kter .Ee.~tje had een jacht bij
ZIJn hUis ~~ de Grouw liggen,
waarmee hiJ ook wedstrijd zeilde
en ·prijzen won. In 1844 won hij
_op het Snekermeer als eerste
~rijs een zilveren tabaksdoos. Hij
het op de doos -en inscriptie aanbrengen, als volgt:

Een hellingschu~r met een kofschip in aanbouw,_ 1790. Dit is de scheepswerf van Tromp m Woudsend. Dergelijke hellingen waren .er ooh: iri Grou

Ongetwijfeld speelden voor de
welvaart' van Grou in de !'7e en
18 eeuw de ligging aan grootscheepv~arwater en de goede
sec,undaire waterverbindingen
naar .alle windstreken een cruciale rol. Of de ligging zuiver midden in Friesland, de MidFriesla~fd gedachte, zo· belangrijk is geweest, valt te betwÜf~~en. Kijk naar Aegum, dat met
ZIJn w.el zeer gunstige ligging in
~~t m.Idden van de wereld eigen.~IJk me.t verder tot ontwikkeling
IS gekomen . ..
"Aegum is mids yn 'e wräJd; trije
~r~adden .f an de toer, dat is it, dy
t 1t net heuwe wol kin it neitreadde".
·
·

A. BOEIER, JACHT EN BOOT
Boot is in die tijd de algemenebe~ami~g voor een open vaartuig, i,n overwegende ·mate
bestemd voor dagélijks gebruik
voor· personenvervoer of voor
bedrijfsdoeleinden. De boot heeft
veel van onze tjotter maar deze
naam is niet van Friese oorsprong en komt pas na 1900 in
omloop. Boeren, vissers, neringdoenden, enz. hadden toen een
boot.
Het jacht heeft als typerend ken~
merk dat het een berghout heeft,
hetwelk bij de boot ontbreekt.
Het jacht is ook een open vaartuig.
·

Dat is later inderdaad met nauwkeuriger meetmethoden gedaan
en toen bleek een kleine correctie nodig. De stappen moeten
worden gedaan van de toren uit
naar het noorden en het moeten
"hoannestappen" zijn. '
OVER DE VERSCHILLENDE
TYPEN VAARTUIGEN
Eén van de · bronnen waaruit iets
over de typen valt op te maken is
~e wedstrijdaankondiging uit die
tijd. Voor al deze typen, toen nog
uitsluitend bedrijfsvaartuigen,
werden al vroeg ook wedstrijden
gehouden . Vóór de opriehting
van de zeilyerenigingen;
Oostergoo is van 1848, Frisia
Zilveren tabaksd~os .met inscriptie,
van 1860, organiseerde de casteleins de wedstrijden. Als een · · gewortnen met hardzeilen door dokter 'E eltje Halbert.sma.
voorbeeld, in 1767 adverteerde
Arend f.Ianses, dezelfde -van de
De boeier is overdekt, heeft vervismaaltijd, al_s volgt:
der ,d e kenmerken van een jacht
·maar is meestal groter.
ARENT HANSES, Castelein in
het Wapen van Ydaarderadeel te
De naam schouw zien we V'oor
Grouw, gederikt op IY.Iaandag den
het .eerst in ~é wedstrijdlijsten
1e Augusty 1767, met Consent
van,het j~nge Frisia in 1861.
van de Wel Ed. Gestrenge Heer
C. v. Scheltinga, Grietman over
Boten en· luxe· bootjes waren
Ydaarderadeel, te laten' verzeilen
zeker 'de' hedrijfsvaartuigen.
twee extra cierlijke Fleugels en
Jach-ten waren luxer; in veel
Baltjes met groote en kleine jaggevailen ook bedrijfsvaartuigen;
ten.
~
maar dan .v an gegoede burgers;
middenstanders, kooplieden ènz.
Van een klassè-.i ndeling is hier
Maar een enkel deed uitsluitend
nog geen sprake maar in latere
dienst als pleziervaartuig en het
aankondigingen, ook in plaatsen
onderscheid was nauwelijks te
als Sneek, Heeg, enz. is dit wel
zien.
het geval. Een wedstrijdlijst van
Oostergoo uit 1867 laat de· vol-Voor . ellen ~n palnien· moet hier
gende indeling zien:
gelezen worden meters en deci1. Beurt- en vrachtschepen.
.
meters. Na de invoering van het
2. Jachten en boeiers, groter dan
metrieke stelsel in 1820 bleef
5 el 7 palm, :p1eer dan 5 ton. ·
men graag voor de meter nog de
3. Ja.c hten en Bootep, 5 el4 palm
na~m el gebruiken, enz. De overto,t 6 el.2 palm, beneden 5 t . .
heid tolereerde d·at, "foar 't
4. Booten, 4 el 4 palm tot 5 el'
ófwennen". 4 palm.
5. Snikken zonder onderscheid ·
·van
het slot Friesma te Idaard
èn veerschepen tot 1 7 ton. ·
kon per boot Grou bereikt wor6. Bootjes belleden 4. el 4 palm.
den, via de Idaarcter opvaart of
via de Hoflandse opvaart kwam
Al deze schepen hebben ronde
men, in de vaart Warga-Gróu eri
voor- en achterstevens,. beha.lve
zo in Grou.
de snik.
· ·

r

Gysbert Japicx, greate.namme
Haw ik oan myn scipke joón
I~ de prys, der elts op flamme,
Fiks, mei glans en glorie woón.
Bij wedstrijden startte• men
steeds uit stilliggende . pos i tie,
voor elk schip aan zijn eigen
nummerbaak en moest daar ook
weer finishen.
Bij 'Grou speelden als wedstrijdwater "mar _en ie" vanzelfsprekend een belangrijke rol maar
ook ;de Galle en de Biggemeer
waren er in betrokken en niet te
vergeten_de Grou w langs het
dorp tot zelfs aan de monding
van het Zwin. ·

"J elmer en ik wiernen der in
h~ele dei op dwaende west, wy
hienen de sleepizers en alles glêd
en dat wie de heareri net ûntgien . Meneer Sirnon se1 : Prins
Hindrik komt .hjir en die hàld in
bulte fan skippen en no tocht us
dat wy Him oan board ha woenen
fan in Grouster skip, om Him
sjen to litten ho in skip, wer't it
brea mei fertsjinne wurdt ,' der
utsjen kin".
!

Grousters zijn altijd "tige krekt"
op hun vaartuig geweest. Dat
blijkt al uit een voorval in de 16e
eeuw, al liep dat wat uit de hand.
Een Hemelvaartdag, · een
Een geheel ander evenement
(Rooms)kerklijke ho_o gtijdag;
waarbij een g·root aantal vaartui- . had, door het fraàie weer, maar
negen mensen naar de kerk
g.eh ~aren betrokken speelde
ZI.ch m 1847 af. Onze grietman
gelokt. Tijdens de dienst werd
M.P.D. van Sytzama was door de
dez.e ernstig verstoord door "buikoning benoemd .tot gouverneur
ten die kercke, op het kerckhÓf,
van 'Friesland en zijn zoon, Eyso . roepende en raesènde mannen".
de Wendt van Sytzama, werd zl.jn
De grietman; hoogste gezagsdraopvolger als grietman van
ger in de grietenij en rechter in
.Idaarderadeel.
h~t ·
Ned~rgerecht . van
De Sytzama's genoten bij cte
ldaarderadeel, stond op en ging
bevolking grote achting en verho?gstp~rsoonlijk kijken wat er
trouwen en de installatie van de
bUiten gaande wa!;i. Hij zag dat
een
n1a..1.'1 'o R il-io..:., h..:~~,;,e,- , .....--.........-........ ,
jonge grietman werd dan ook
onder luid geschreeuw, ._een hooiéén groot feest.
·
praam. uit de Kerkhofsgracht op
's Morgens voer een jacht · met
het kerkhof te trekken voor een
een comité van ontvangst vanuit
hellingbeurt. Ze werden door de
Grou naar Beslinga-State 'in
Friens waar vader en zoon Van .grietman ernstig onderhanden
genomen voor het feit dat ·ze op
Sytzama zich inscheepten. ·Langs
deze bijzondere dag _uit de kerk
Frienser opvaart en Zwin arrizijn weggebleven, "staende alhier
veerde men ~n de Rechte Grouw,
te arbeyden ende te raesen ·op 't
waar een grote vloot van jachten
kerckhof''.
en boten, wel 70 stuks, vlaggen
·Ze werden gesommeerd om op 'cte
in top, lag, ter verwelkoming en
eerstvolgende rechtdag te vergezamenlijk voer men in ' admischijnen om hun straf aan te
raalschap naar Grou , onder
horen.
begeleiding van muziek. Op het
grietenijhuis aan de Koemarkt,
nu uitzendb~reau en k;;tppeF, had
de instaJlatie plaats, waarna ·een
uitgebreid diner volgde . Niet
zmulqt; I I t!ecembet•
alleen in Grou inaar in alle dor//({({f' Ût.'f){{
pen in de gemeente was die dag
feest. Een aardige indruk van
deze gebeurtenis geeft ,e en
DE TIJD V;vj; .
gekleurde prent, die het moment ·
~(y
Po
weergèeft waarop de versierde
vloot voor Grou arriveert. Op de
~
(())
~
achtergrond Grou in uitbundige
feesttooi 1 een zee van. vlagg.e n.
STAP IN DE DRAAIMOLEN OP
De gekleurde prent is · gemaakt
HET HALBERTSMAPLEIN
door de 14-jarige zoon van koopman Tjalling, Johannes. Uit het
onderschrift lezen we dat de
vloot bestaat uit. "koffen, jachten
en booten".

\\tJJl

Een goed voorbeeld van een jacht
uit die tijd, het oudste jacht dat
B. Vrachtschepen
nog in de vaart is, is de
Deze schepen, met een laàdver"NJORD" • lartg 5.40 m;; in 1867
mogen van :1,5 tot 30 ton, voorlodoor Eeltje Holtrop van rlt!l' Zee
pers ,van de latere skûtsje, vergebouwd voor Wiebe Peek~ma te
.
voerden vrac.h t in opdracht of
Grou, ' de latere beurtschipper.
voor
eigen rekening, waarbij de
Het jacht heeft nog ste~ds als
schipper tevens als koopman O:ptthuishaven Grou en is ai 100 jaàr
.rad.
·
in het bezit van de familie
Voorbeelden: in opdracht. steen,
Kingma Boltjes.
kalk, schelpen, enz. of, voor
Dat gewone bedrijfsvaartuigen
eigen rekening: hooi, takkebosvan b.v. boterkoopliedEm, er toch
luxe uitzagen blijkt ' uit het vol- ' sen, leem, zand, ·turf; mest, enz.
gende voorval:
vervolg ~p volgende pagina.

