
Zwervend door Nederland 

Er is nog zóveel te zien en zóveel te beleven 

in ons mooie vaderland, dat we onze repor-

ters voor een tweede zwerftocht hebben uit-

gestuurd. En waar konden ze beter uitzwerven 

dan door het wijde Friese land, waar grote 

wolkenstoeten boven de velden dreven? 

ej
a, dat kunt U gerust doen: Uw zeilen reven, 
wanneer dat prachtdorp aan het Pikmeer in 
zicht komt. Zeilen is een heerlijke sport, maar 

zonder meer dit juweeltje van een Fries plaatsje 
voorbijvaren, zou onvergeeflijk zijn. En het is zo 
gemakkelijk! Overal zijn aanlegsteigers ver uit 
de oever gebouwd, waaraan Uw grote of kleine 
B.M., Uw Tjotter, Valk, Akkumer jol, Boeier of, 
heel misschien, Uw Grouwster Schouwtje ligplaats 
vinden kan. 
Laat me eerlijk zijn: wij zijn over land naar 
Grouw gekomen. Het gaat nu eenmaal niet aan 
om de zwerftocht per zeil-scheepje te doen. Zelfs 
in ons waterrijk Nederland gaat dat bezwaarlijk. 
We zouden b.v. de Veluwe niet kunnen bezoeken. 
Maar in Friesland is dat anders. Daar kom je over-
al met de boot en in Grouw..., daar kon je 
vroeger practisch nergens komen zader boot. 

Elk kind kan hier zeilen 

't Is bijna het eerste wat de Grouwster Burge-
meester, Mr. C. N. Renken, vertelt: „Het verkeer 
ging hier vroeger vrijwel uitsluitend over water en 
ook nu is dat in veel gevallen nog zo, hoewel we 
druk bezig zijn het land te ontsluiten met behoor-
lijke wegen. Als U b.v. het melkvervoer neemt: de 
meeste boerderijen hebben geen oprijlaan, maar 
een opvaar-sloot. Vanzelfsprekend wordt de melk 
dus per boot afgehaald. Vooral 's winters geeft dat 
veel moeilijkheden en het melkvervoer is dan lang 
niet zonder gevaar. Er zit dan evenveel spanning 
in het wachten op de melk als voor een vissers-
dorp in het uitzien naar de vloot." 
„Burgemeester, hoe komt het eigenlijk, dat Grouw 
geen eigen gemeente is, maar deel uitmaakt van 
Idaarderadeel?" 
„Dat is in de oude tijd zo gegroeid. Idaard was de 
woonplaats van de landjonker en het was dus be-
grijpelijk, dat van daaruit geregeerd werd. Hoewel 
Idaarderadeel nu maar een klein plaatsje is, ver-
geleken bij Grouw met z'n drieduizend inwoners, 
is dat zo gebleven." 
„Grouw is erg in trek bij de watersport-liefhebber, 
ziet U en we komen hier boten en hotels te kort 
om de gasten te bergen. Daarom besteden de be-
staande hotels hun logé's uit aan particulieren. 

Eigenlijk is het geen wonder dat de watersport 
bloeit, want de Grouwster is zelf een enthousiast 
zeiler. Elk kind kan hier zeilen en roeien, let U 
maar eens op. De jongens bouwen model-scheepjes 
en daarmee houden ze wedstrijden." 
„Waar bestond Grouw vroeger van?" 
„Het was een vissersdorp en verder vooral niet te 
vergeten: de veeteelt. Dat is trouwens nog steeds 
het hoofdmiddel van bestaan, al valt de water-
sport meer op in de zomertijd. En dan hebben we 
Halbertsma. U denkt bij die naam natuurlijk aan 
de kisten- en deurenfabriek en die bedoel ik ook, 
maar Grouw kent een oud geslacht Halbertsma, 
dat nog steeds geëerd wordt. Het zijn Dr. Eeltje en 
Ds. Joost Halbertsma. Die beiden hebben heel veel 
gedaan voor de Friese taal-ontwikkeling. Deze 
volksdichters worden hier nooit vergeten." 

Er is voor ons te weinig wind 

Door het wonderlijke dorpje, met zijn steegjes en 

smalle straatjes en zijn waterweggetjes overal, 
waar kluitjes jongens zitten te vissen, gaan we 
dan op zoek naar de timmermansbaas en viool-
bouwer Broer Stellingwerff. 
Aan een oud bakkertje, dat centjes uittelt op de 
hand van een stevig Friezinnetje, vragen we de 
weg, hoewel we die weg allang weten. Het was 
zo'n echt aardig bakkertje, weet U. We hebben de 
weg nog een keer gevraagd. Jammer, dat die beide 
oude mensjes geen wijs konden worden uit onze 
vragen. Ze zaten daar zo genoegelijk op hun bank, 
de oudste inwoonster van Grouw: Aukje Bultstra 
(94 jaar) en Klaas v. d. Laan, die haar met zijn 
92 jaren maar weinig toegeeft. Het schijnt wel, 
alsof het drukke gedoe van de toeristenwereld on-
gemerkt aan hen voorbijgaat, maar dat is toch 
niet zo. Ze geven bijna geen antwoord op alle vra-
gen van Uw verslaggever, maar als we over het 
klinkerpaadje wegwandelen en nog even omkij-
ken, zitten ze naar elkaar toegebogen het geval te 
bespreken en ze hebben er nog leut om ook. 
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' Burgemeester Bonken: „We komen hier boten en hotels tekort." . . . „Aan een oud bakkertje, dat eentjes uittelt op de hand van een stevig Frie-
zinnetje, vragen we de weg. . ." 

 



. . . ;,waar kluitjes jongens zitten te vissen." 

De vioolbouwer is thuis. „Zeilt U niet?" vraag ik 
verwonderd. 
„Zeilen? Welnee man. Wat moeten wij met zo'n 
tam windje op het water doen? Er is voor ons veel 
te weinig wind, daar zit immers geen spanning in." 
„Nou, we vinden 't fijn dat we U thuis treffen, 
want we willen zo graag Uw violen zien." 
„Dat kan. Kom binnen." 
In de woonkamer hangen ze op een rij aan een 
draad: Violen in allerlei kleur-nuances en onder-
ling verschillend van bouw. 
„Mooi!" prijs ik. 
„Hou op, er is geen droog brood mee te verdienen. 
Als liefhebberij is het aardig, maar verder niet. In 
de oorlogstijd, ja, toen was er wel wat mee te 
doen. Iedereen wilde een viool hebben, want de 
mensen wisten met hun geld geen raad." 
„Zoekt U ook mee naar het geheim van Stradiva-
rius?" 
„Stradivarius had geen geheim, meneer!" Hij haakt 
een viool van de draad. 

„Hier, ziet U dit merk? Zelf gemaakt! Je kan elke 
viool nabouwen en als je er dan het merk van die 
meester inzet, heb je een viool van dezelfde waar-
de. U weet immers net zo goed als ik, hoe dat met 
Han van Meegeren is gegaan? De geleerden weten 
nu neig niet wat echt en wat vals is. Waarom wordt 
een kunstenaar, die precies hetzelfde presteert als • 
de oude schilder, niet evengoed geëerd? Zo is het 
met de violen ook. Hier, ik heb een apparaatje, 
waarmee ik tot een honderste milimeter nauwkeu-
rig de dikte van mijn hout kan meten. Geef me 
maar eens een haar van U, ik heb er te weinig.... 
zo.... ziet U? Zes-honderdste milimeter dik is Uw 
haar. Met deze apparaten kan je immers elke viool 
nabouwen. Zoiets was vroeger niet bekend. Daar-
om zal er vroeger wel meer kunst aan het bouwen 
geweest zijn, maar de viool is er niet beter door. 
In Den Haag heb ik met twee violen een eervolle 
vermelding verdiend op het internationale viool-
bouwers-concours." 

Ze komen er vanzelf op terug 

Aan de plassen kom je niet, of je passeert een 
hotel of botenverhuur. Wij waren zo gelukkig — of 
noem het anders — om die twee op één erf te 
treffen. De eigenaars zeggen, dat dit voor hun be-
drijf gunstig is en ik wil het geloven. Wie van 
plan is om te gaan zeilen en de welgedane eige-
naar-kok van het Theehuis, J. Verasdonck, bezig 
ziet in zijn keuken; sterker, wie na een lange dag 
op het water hongerig weerkeert en de geur uit die 
keuken ruikt, zal het Theehuis niet voorbijlopen, 
tenzij 	hij platzak is. „Ik zorg er wel voor, dat 
ze er vanzelf op terugkomen", glundert deze oud-
vakschool-leraar. „Als de mensen met vacantie in 
Grouw zijn, moeten ze 't goed hebben, dat is het 
voordeel van Grauw." 
Ja, en wie zit te genieten van de keuken van het 
Theehuis, zal de verleiding niet kunnen weerstaan 
om straks zijn siësta op het water te houden. 
„Wel, dat kan", zegt Tempel, de botenverhuurder. 
„Ik heb op 't ogenblik al drie-en-dertig jachten in 
de vaart en ze zijn goed, want we bouwen ze zelf 
in Leeuwarden. Het vreemde is, dat je in 't seizoen 
altijd boten te kort komt. Voornamelijk doen we 
het met grote B.M.'s, maar we hebben voor de 
water-kampeerders ook kajuit-jachten. Bent U 
wel eens op de plassen geweest? U mag niet weg-
gaan voor U de Princenhof gezien hebt. Zoiets zie 
je nergens! Grouw is voor veel mensen het cen-
trum voor de watersport. Van hier uit ondernemen 
de zeilers tochten over al de grote meren in Zuid-
West Friesland." 

Jeugd uit alle landen 

Dat troffen we. Tempel moest juist een groepje 
meisjes naar hun kampeerboerderij aan de over-
kant brengen. We zijn meegevaren en zo hebben 
we kennis gemaakt met Gertrud, Els en Anetje 
uit Groningen, die samen met hun Zweeds vrien-
dinnetje Birgitta hier zeilen en genieten. 
Engels is hun voertaal en je krijgt zo'n echt inter-
nationaal idée, wanneer daar op de achtersteven 
van het motorjacht „Anja" het Zweedse en het 
Groningse meisje 'de Friese vlag flankeren, terwijl 
ze zich in het Engels trachten verstaanbaar te 
maken. 

Broer Stellingwerff, timmermansbaas en vioolbouwer: „In 
Den Haag heb ik met twee violen een eervolle vermelding 
verdiend op het internationaale vioolbouwers-concours". 

„Ze zaten daar zo genoegelijk op hult bank: de oudste inwoonster van Grouw, Aukje 
Bultstra (94 jaar) en Klaas v. d. Laan. die haar met zijn 92 jaren maar wei,nig toegeeft." 

ch-Spiviel  

J. Verasdonck, eigenaar-kok van het Theehuis: „Als de mensen met vacantle in 
Grouw zijn moeten ze 't goed hebben . . . ." 
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Botenverhuurder Tempel: „Ik heb op 't ogenblik al drie en dertig jachten in de vaart". 	„ 	 _~.~Ent~ 

Willem Adema „van de Overhaal": „Ik vaar nu al 27 jaar heen en weer . ." 
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Snoekenbroeder de Haan: „Mooi plaatsje dat Grouw, niet waar? Ik zou nergens 
anders willen wonen". 

de.Spietig— 



Ze zoeken het wel uit 

De vrouw van boer Wybinga kan het best met 
haar jonge gasten vinden. „Ze zoeken het maar uit, 
daar achter in de stal", is haar mening. „Wij heb-
ben geen tijd om ons veel met onze logéetjes te 
bemoeien. Endat hoeft ook niet, want ze zijn heel 
de dag op het water." 
't Is te zien: het leven gaat zijn gewone—iang. Zij 
boent op de stoep het melkgerei en de kinderen 
spelen wat in het schouwtje. Wanneer er geen en-
kele gast was in Grouw, zou dat niet anders zijn. 
Het is maar een vluchtig bezoekje aan de boerderij. 
De „Anja" brengt ons terug en nauwelijks vijf 
minuten later zitten we in de boot van „Willem 
van de Overhaal". Als U hem officiëel hebben 
Moet, vraagt U maar naar Willem Ade-ma. 
„Ik vaar nu al 27 jaar heen en weer", zegt Willem. 
„Het brengt wel niet genoeg op om van te leven, 
maar ik trek ook nog van Drees en met Drees en 
de Overhaal kom ik er net." , 
„Dus -U heeft nooit vacantie?" 
„Dat kan niet meneer, want wie zal me vervangen? 
Er is immers niemand, die dit baantje van me over 
wil nemen." 
„Maar als U dan ziek bent?" 
„Ik ben gelukkig tot nu toe nog nooit ziek ge-
weest. Altijd heb ik op mijn post mogen zijn." 
„En 's winters?" 
„Dan vaar ik, tot het ijs sterk genoeg is om er 
overheen te lopen." 
„O, dus dan heeft U een poosje rust." 
„Welnee, meneer, want ik ben een eerste-klas lief-
hebber van schaatsen en als er ijs is, ben ik van 
de partij. Ik ben vroeger altijd hardrijder geweest 
en mijn zoon is het nu. Hij komt altijd uit met de 
besten uit ons land, met.... eh.... hoe heten die 
kerels ook al weer? Enfin U bent er.... Nee, be-
talen doet U straks maar." 
,;(3.  vertrouwt ons nog al." 
„Ha-ha, 1.3 kimt toch niet terug zonder dat ik U 
haal. Tot straks heren!" 

„En dat gaat snoeken kosten!" 

Ja, 13 raadt het natuurlijk al: we zijn bij de Vis-
broederij van G. de Haan. Dat is toch wel zo'n leuk 
bedrijf! Jammer dat er in deze tijd van het jaar 
helemaal niets te zien is. Gelukkig dat de oude 
heer de Haan zo goed vertellen kan, anders zou 
het verslag nu al uit zijn. 
„Hoe dat werkt, met die broederij, meneer? Kijk, 
als in de paai-tijd de visserij verboden is, krijgen 
toch altijd nog een paar vissers vergunning om fui-
ken te zetten. De paai-rijpe snoek die ze daarin 
vangen brengen ze bij mij en daarvan verzamelen 
wij de kuit en het homvocht. In stromend water, 
op fijne zeven, worden de eitjes uitgebroed. Een 
snoeken-eitje heeft honderd graden nodig om uit 
te komen." 
„Dat is dus het kook-punt." 
„Maar die honderd graden krijgen ze niet ineens. 
Als het in het voorjaar nou eens 10 graden is in 
de buitenlucht, nietwaar, dan duurt het tien da-
gen van 10 graden, voordat de eitjes uitkomen. De 
jonge snoekjes eten vijf dagen niet en daarna gaan 
ze azen op allerlei klein gebroed in het water. Na 
tien dagen worden ze uitgezet: in de meren of in 
een vijver. In die vijver mogen ze maar vijf we-
ken zitten. Dit jaar is het fout gegaan, want we 
lieten de snoek er zes weken in zitten en dat gaat. 
snoek kosten. Rekent U dat zelf maar uit: Er gin-
gen vijf-en-zeventig duizend snoekjes in de vijver 
en we haalden er vijf duizend uit. Dat betekent 
dus, dat ze elkaar allemaal opgegeten hebben. We 
hebben er één opengemaakt. Het diertje was toen 
al vijftien centimeter groot. Het had een snoekje 
in van tien cm. en die weer één van zes cm. Die 
éne snoek was gelijk aan drie snoeken. De vorige 
dag waren er dus drie, die elk drie andere opaten. 
Reken dat maar eetis na.... We hebben de snoe-
ken eens tien weken laten zitten en raad eens hoe-
veel we er uithaalden?" 
„Nou, misschien duizend." 
„Twéé, meneer, twee! Ze hadden mekaar allemaal 
opgevreten en die twee waren zó. Maar dat mag 
niet, want snoek is een export-artikel en ik ben 
handelaar. 
Mooi plaatje Grouw, nietwaar? Ja, ik zou ner-
gens anders willen wonen. Mijn Vader en Groot-
vader, Heit en Pake zeggen we hier, waren allebei 
vissers, maar de handel is beter...." 

Vol indrukken en o, zo voldaan zijn we wegge-
gaan. Toen we daar bij het station stonden trok de 
avond-dauw over het wijde land. De koeienruggen 
deinden boven de witte wolken en het was zo vre-
rig rond Grouw. 
Friesland, wat ben je toch een gezegend land! Wat 
zijn je mensen blij en wat ben je hartelijk voor je 
gasten! 
Tot weerziens! 	 

G. V. 

cte-Spierice- 

,,Grouw, met zijn waterweggetjes overal". 

„wanneer daar op de achtersteven -van het motorjacht „Anja" het Zweedse en het Groningse meisje de Friese vlag 
flitakeren . ." 


