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BITIKIG 

Grouw 
. 	Dorado voor watersport. 

Uitstekende hotelaccommodatie. 

Goed geoutilleerde jachthaven en aanlegsteigers. 

Gunstig gelegen industrieterreinen. 

( Natuurhistorisch en oudheidkundig museum. 

Wartena 
. 	Veel gezocht toeristendorp in de onmiddellijke 

nabijheid van het natuurreservaat ,,De Oude Venen' 

en ..Het  Princenhof". 

Warga en Roordabuizuui 
• Rustige woonoorden. 

• Zeer gunstig gelegen ten opzichte van Leeuwarden. 

• Uitstekende busverbindingen. 
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Friezen - nomillele 1llS1jU 

Op 'e 22e jan foarjiersmoanne lêstlyn wiene der hi'1ndert 

fier forroun st'int Dokter Eeltsje Halbertsma, troch de âlde 

Grousters ftt altyd dokterom neamd, forstoar. 

Hwat dizze namme foar hiel Fryslân btjt kin nimmen 

letter oanfiele as wy, Grousters. Mei syn bruorren hal hy 

t'is de eagen iepene, net allinne foar it moaije Jan tis om-

kriten, wetter, wâlden, bon en greiden. Mar mei de tael 

cly't er brûkte hal er iis sinnen en gemoed optild ta kickten, 

dêr 't de as dimmen en muoilik to rissen bikend steande 

Friezen nea Jan dreamd hiene. 

Dizze man wolle wy aenst yn'e wike Jan 20 oant 27 jan 

haeimoanne bitinke. Wy sille troch syn sankjes fanôf de 

âlde Grouster toer syn lof sjonge. Troch forskate sprekkers 

sil oer kim en syn libben forteld wurde mear as dizze 

bledside plak foar jowt. Jimme sille kim mei syn brr2orren 

en harren froulju sjen, omjown jan syn geastes bern iit 

de Rimen en Telts les. De wurklist dy't hjir folget seit dêr 

- mear Jan. / 

Mar it bilangrykste is, dat alles kwal der toand en for-

toand wurde sil, droegen wurcit troch de leaf cle en  oan-

hanklikens foar harren tael, Fryslân en harren doarp jan 

alle meispylderÉ. En ek troch de tankberens dy't hja fiele 

foar dokterom, dy't mei syn proaza en dichtkunst harren 

eagen foar al dy skatten iepene hal. 

Wy winskje ii mme moaije dagen ta en hoopje jan herte 

dat dizze bitinkingsdageft in greate stipe wêze sille yn 

zis striid tabihâld jan t'ss Fryske tael en aerd. 

Foar de Bitinkingskommisje Dr. Eeltsje Halbertsma 

H. B. HALBERTSMA 
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Cop. B. den Oudsten - L'warden 

EELTSJE HALBERTSMA 
cle clokterom - dichter fan Grou. 

Atgemeene Friesctie 

en 

De Groot-Noordho!Iandsche 

LEEUWARDEN 	 AMSTERDAM 
Burmaniahuis 	 Van Brienenhuis 

* 
Alle verzekeringen 

KOOP. BOERENLIENBANK 

!ssrs. 

DE bank foar it plattelân 

DOCHT ALLE BANKSAKEN 

Kantoarûreu: 

to Grou 	alle dagen moarns fan 9-11.30 ûre 

to Roardhuzum alle dagen, op sneon nei, middeis fan 1.30-3.30 ûre 

en freedtojouns fan 5-8 ûre. 
1311 

Troch it soal fan 'e Grouster mar fart in skip. 
De solcweagens rôlje oan 't yn it reid oan 'e kant b 't doarp, clêr 't 

in pear skouwen en in mannich sylboatsjes mei slaencle wite seilen, 
fèstlizze. Oan 'e oare kant fan 'e mar lizze, de simmerhiTiskes heal 

tusken de lege wylgen forskûle, oer de wei !âns de mar rinne fortroud 
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J. de Ttie.4  

Uw waarborg voor kwaliteit 

* 

Gedempte Haven 5 
Telefoon 90 - GROUW 
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levensmiddelen 

wraggeljend hwat einen. Dat is it bylci fan eits jier. 
Dochs 1958 is in bûtenwênstich jier. Drom waerd der yn 'e iere 
maityd in krâns lein by it ienlâldige monumint fan Dokter Eeltsje 
Hiddes Halbertsma, dy 't bar 100 jier tobek stoar en yn it doarp en 

• fiere omkriten jit net forgetten is. 
It wie in hwat frjemd man, dy 't as meclikus bar Grou en as skriuwer 
en dichter bar Fryslân hiele greate fortsjinsten hawn hat, om 't hy 
troch syn wurk biwezen hat, dat it Frysk as tael in greater bitsjutten 
Lat dan men oars wolris oannimme woe. Hy hat hjirtroch de Friezen 
oan It lézen en oan It skriuwen brocht, hwat bar de leafde bar dizze 
tael in greate stipe west hat. 
Mar dokterom wie, sa 't ik al sei, in bisûncler man en syn koers op 'e 
Iibbenssé wie net altyd sa rjocht as fan It skip dat, op syn lOOste 
stjerdei troch it soal fan 'e Grouster mar [oer. Hy forgeat troch syn 
enthousiasme en syn neecllot gauris, dat der yn it libben bar eits in 
soal is en dat men, troch jin dêr net hwat nei to rjochtsjen, faek yn 
swierrichhedèn rekket. En bar safier hy dit net forgeat, naem hy dat 
derop ta. 
Dizze greate ynstelling kaem yn syn letterkunclich wurk en ek yn 'e 
tragyk fan syn libben, sawol as yn 'e tsjinst bar syn patsjinten ta 
utering. Dit .blykt foaral itt 'e wize, hwêrop hy de tael fan syn berte-
groun, de tael hwêrfan hy de mûlkheden en Je waerden bar in eigen 
literateur biwize woè, brûkte. Hwant fan dizze bertegroun bie der 
eltse bjouwerkante meter leab, lk as de weagens fan 'e mar. 
Dokter Eeltsje learcie de Friezen barren tael to Iêzen, hy learde harren 
wer yn bar eigen tael to sjongen en ytlike sankjes wurde songen oan 't 
de dei fan hjoed, yn it jier hwêryn men in krâns lei, om 't hy 100 jier 
'lyn stoarn is en hwêryn men op 25 en 26 july him bitinke sil, om 
hwat hy die. 

En nou hwat oer 'e skiednis fan 'e famylje dêr 't hy ût boartkaem. 

Yn 1634 troude in Hidde Buwes, lekkenkeapman to Kollum, ôbkomstich 
itt Ie, mei Wytske Sipkes Halbetsma, dy't itt in âlde Kollumerlâns 
slacht stamde. len fan har soannen, Sipke, naem syn memme' namme 
Halbetsma as fan oan. Hy studearje rjochten yn Frjentsjer en festige 
him neiderhân as abbekaet yn Kollum. Fan him stamt de tsjintwurdige 
bamylje Halbertsma ôb. Syn bernsbern Joast Halbertsma, cly't yn 1723 

•to Gerdyk berne wie, kaem as bakkersfeint nel Grou en troude de 
bakkerwiddou Berber Dirks. Harren soan Hidde. bakker en keapman 
to Grou, troude yn 1788 mei Ruerdtsje Tsjalling Binnerts. Hja wiene 
de biwenners fan It nou noch as saclanich bikenci steancie âlderhûs 
fan 'e Halbertsma's. (it postkantoar). 
Hja hiene fjouwer soannen, Joast, Tsjalling, Binnert en Eeltsje, 
fjouwer fikse knapen, dy't barren ûnder de Grouster jeugd net ûn-
bitsjûge lieten en dy't meicliene oan alles hwat der op dizze sodze to 
billbjen wie. Foaral Eeltsje liet him jilde. Hy wie in fikse knaep, dy't 
de bynamme , , grouwe Eele" krige. 
Fierders gie II libben ban dizze knapen net allinne oer roazen. Doe't 
Eeltsje toalve jier wie, nammentlik yn 1809, gtoaren beide âlden. SeIs 

WESTRA 
HOOFDSTRAAT 28 

GROUW 

Foar 

B lommeri. en BlornwurJ 

HELLINGA 5 S BLOMMESAEK 
PARKSTRJITTE - GROU - TELEFOAN 91 

1321 

De Friese Elfstedentocht 1956 
Is bijna reeds geheel uitverkocht 

Wenst U dus nog toezending. dan,.bestelleU onmiddellijk, hetzij hij de 

Loekhandel, hetzij rechtstreeks hij de.uigevers 

ALGEMEEN PUBLICITEITSKANTOOR 
OOSTERKADE 2ob - LEEUWARDEN —TELEFOON 8339 

PRIJS f 2.25 PER EXEMPLAAR, FRANCO PER POST 
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Halbertsmahûs. 	Cop. B. den Oudsten -L'warden 

hat hy  ek in skoft siik west, mar hwat him nou krekt mankearre hat, 
is net mear nei to gean. Mar ût 'e annalen bliek wol, dat de dokters 
der in bytsje oan dwaen koene. It kaem seTs safier, dat Eeltsje op 
krukken omsprong en dat men de rie fan in duvelsbânner ynwoun, 
dy't him, nei 't men sci, Letter makke hat. Yn eits gefal, h y  waerd better. 

H.y bsocht de Latynske skoalle yn Ljouwert, d y't doedestiicls tige 
forneamcl wie. It wie de bidoeling fan 'e famylje dat Eeltsje dûmny 
wurde soe. Mar sels heide hy der neat foar. En op 't lêst, nei't er earst 
noch plannen hawn hie om dan mar by in. famyljelid yn 'e saek to 
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Firma R. Wester & Zonen 
Jachtwerven „DE POLLE" 

Nieuwbouw en reparatiën - Botenverhuurbedrijf 

TELEFOON 26 - GROUW 
1382 

Technisch Bedrijf De Schiftart & Zn. 
Speciaal adres voor al Uw bootmotoren 

Agent PENTA, Johnson buitenboord motoren 

Bonds Bootmotoren-hersteller 

KERKSTRAAT 30 - TELEFOON 88 - GROUW 
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KINGMAS BANK N.V. 
SINDS 1869 

de onafhankelijke bank in 

FRIESLAND 

voor 

de onafhankelijke ondernemingen 

1396 
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Na afloop van de feestelijLhecIen even een gezelli g  zitje hij 

Café - Restaurant 

HOOFDSTRAAT 
TELEFOON 2o 

ANNEX SLIJTERIJ 

,,De 	cee" 
GROtJW 

Beleefd aanbevelend, 

J. A. VAN DEN BOSCH 
1380 

* 

Fa. A. S. Ariclrinçja 
BROOD-, KOEK 

EN BANKETBAKKERIJ 

Kerkstraat 7 - Grouw - telefoon 70 

' Speciaal adres voor Suiker- en Krentenbrood 
1381 

Melkproducten 

EIZENGA  

gean, hwrtsjin lykwols hiswieren opkamen, teach hy nei Leijen, clér't 
h y studint yn 'e meclisinen waerd. 
Sa 't bigryplik is, heide clizze Grouster jonge him dêr earst hielendal 
net thûs, hwat lykwols nei syn ,,ontgroening" allegearre Letter gong. 
Hy mocht doe mei in stôk rinne en de stuclint ixthingje, ,dêr't er I0kkch 
gjin bifrecliging by foun. 
Mei greate iver joch er him oan 'e sti'idzje en trije jier letter foun er 
Leijen al net mear genôch en teach er in jier nei Heidelberg. De tijd, 
dy't er dér trochbrocht hat op 'e jonge Eeltsje in bisûnder stimpel 
drukt. De geast fan 'e universiteitsstéd Heidelberg wie syn hert. E. 
dy hat hy dêr folop en mei swier bilibbe. Hy song dêr mei de oare 
studinten en doünse mei de Heidelbergske dochters. Hy dronk en 
klonk en libbe dêr yn folIe geur en fleur. Dat wol dêrom net sizze, 
dat hy syn sti'idzje net goed waernaem. Hy studearje mei foarsje en 
nei rom in heal Jier gie der werom nei Leijen. dêr 't er promovearje. 
Al gau dêrnei festige er him as medikus yn Poarmerein, en gjin minske 
sil him deroer forwûnderje, dat hy it dêr net tthâIcle koe. Hwant it 
wie net sa, dat hy troch syn leafde kar Heidelberg Fr yslân forgetten 
hie. Né, dêrfan hâldde hy boppe alles. En it wie dan eigentlik gjin 
wûnder, dat hy  him, nei in skoft mei syn sounens sukkeLe to hawwen, 
yn Grou festige, sa't it hjitte yn 't earstoan. Mar sa 't wy wol witte, 
foarshânske dingen duorje faek hiel lang. 
Njonkenlytsen krige hy hjir in praktyk. 
In swiere praktyk. Grou lei foar it greatste part mids it wetter, eigentlik 
sûnder goede Iânwegen en in sylboat wie dan ek it meast geskikte 
forfiermiddel. Eeltsje swalke to foet of mei it boat ûrenlang om, om 
syn siken, dy't .faek och sa ôfgelegen wennen, op to sykjen. 
Nea Liet hy in sike yn 'e steek. Men bie waerclearring foar lijm, net 
allinne as medikus, mar ek as minske, om 't hy sûnder omwegen foar 
syn miening ûtkaem. Dat koe doe noch. Oeral gunde hy him de tijd 
en oeral wie hy in graech sjoene gast. Hwant dokter Eeltsje koe tige 
smaekiik fortelLe. En dat net allinne. hy koe ek mei oerjefte Iûsterje 
nei de âlde forhaLen en de hilibbenissen fan oaren. En doe bigoun er 
to skriuwen, en to dichtsjen, hwêrfoar 't hy de stof om him hinne foun 
op 'e marren en yn 'e blommen Iâns de wallen. Mar foaral yn 'e âlde 
forhalen, dy't hy opdie, as hy mei in lange piip yn 'e mûle, de fuotten 
op in stoel en in slokje op 'e tafel by de minsken yn 'e hûs en yn 'e 
herberch , ,Het Hof van Brusser' siet to praten. 
Dokter Eeltsje skreau ek Fryske sankjes en cly sloegen yn. Under 
oaren it liet, dat inkelde tsientallen jirren Letter it Fr ysk Folksliet 
wurden is. 
En dat hy by dit alles faek gebrûk makke fan melodijen, d't hy koe 
itt syn Heidelbergske studintetiicl, is net forwûnçlerlik. 
len fan syn bruorren, nammentlik Joast, wie Minneste dûmny wurden. 
Earst stie er yn Boalsert. En dy omstânnichheit hie ta gefoich, dat 
der yn II libben fan Eeltsje jitteris in greate foroaring kaem. By ien 
fan syn bisiken oan Boalsert mette hy de knappe hoargemastersdochter 
Boukje Fockens, dy't noch al yndruk op him makke. Yn elts gefal 
safolle, dat Eeltsje letter, doe't syn broer en dy syn frou yn Dimter 
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N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf 

6EBR. DE JONG 
SINDS 1910 

* 
Eigen systeem goedkope woningen 

6 R 0 UW (Fr.) TELEFOON 38 

k NEVENSTAAND GEMEENTEHUIS DOOR ONS GEBOUWD * 

1377 

VOOR ELKE ORDER 
DE JUISTE METHODE * 
cike order, het zij groot of klein heeft onze speciale interesse, door 
onze grote ervaring weten wij welke speciale behandeling iedere 
opdracht vereist, juist daarom zult u over ons werk tevreden zijn. 

DRUKKERIJ ,,MERCURIUS" 
BEDRIJFS-, REKLAME- EN FAMILIEDRUKWERK 
Bagijnes.traat 39-41 - Leeuwarden - Telefoon 05100-3027 

S. BOLMAN Co. N.V. 
LEEUWARDEN 12 NIEUWESTAD 160 

* 
Friese Goud- en Zilversmeden 

1422 

12 

Gemeentehûs fan Idaerderadiel. 
Cop, B. den Oudaten - L'warden 

wennen en Boukje dr ütfanhas west liie, hy mei in sjeas nei de 
Lemmer reizge om har fan 'e boat ôf te heljen. Oer Warkum rieden 
1 tja nei Boalsert en op dizze reis waerden hja it iens. 
Mar it gong allegearre net sa mar, hwant de deftige famylje fan 
Boukje fielde net folie foar in h0lk mei de doarpsdokter. Har famylje 
frege lijm ôf, oh Boukje wol yn Grou passe soe. En it feit lei der dan 
ek al ta, dat Eeltsje lijm yn it Boalserter boargemastershûs net thits 

13 



PCCCAF  
90 but 

1390 

- 	Firma 

Johalliles doVlsser&Zll. 
•' 	. -' 	'J 	•W -7 • 

	 Speciaal binnen- en bulten- 

- 	boordmotoren. 

14 

Bonds-bootmotorhersteller 

A.N W.B. 

GROUW, Tel. 55 b.g.g. 125 

Paviljoenstraat 58 
1297 

De ,, ysbert Japiks". 
Cop. B. den Oudsten -Lwarden 

fielcie. Hy wie in natuerminske, in roune Fries, cly't alle gekunsteld-
heit hate. 
Hawar, as it him to slim waerd, naem hy hastich ôfskie en teach wer 
nei Grou, dêr't men ek op 'e hichte wie, hwêrom hy mjittich nei 
Boalsert reizge. Men pleage him dêrmei en frege hwa't it clan wol 
wurcle soe. En clan sei Eeltsje: ,,It is yn elts gekl net immen, hwêr't 
men mei efter de Icreammen Iâns moat". Dêr't er dan mei sizze woe, 
dat er der wol mei foar 't Ijocht Icomme koe. 
En sa lef de saek derhinne. Boukje die hirxr eltsekear hinne en wer 

15 

Fa. T. Molenaar & Zn. 
Zeilmaker ij 

Grouw-telefoon 13 
Jachtzeilen 

1294 

Electro Technisch Bureau 

A. B. ANDRINGA 
RADIO en TELEVISIE 
ALLE ELECTRISCHE APPARATEN 

HALBERTSMAPLEIN 7 - GROUW 
Telefoon 73 

1316 
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Jong Frisia. 

Cop, B. den Oudsten L'warden 

reizgjen tusken Grou en BoIsert, mar har formidden wearzge him 
, sa, dat hy op in kear oan syn broer yn Dimter skreau (hja skreaune 

mekoar altyd yn 't Hollânsk) ,,Tabak, snuif, effekten, lekkere krente-
bollen, chocolade, boterhammen met lekkere gerookte tongen en om de 
drie pijpen nauwelijks een gezegde waar men om lachen kan ..... 
ziedaar het rondje. 
Gij zult uit deze uitdrukkingen zonder neus ook ,kunnen ruiken, dat 
de gal mij overloopt, als ik over die dingen spreek; gij moet weten, 
broer, dat die mensen nog veel lager op ons nederzien als wij op hun". 
Lykwols skikte hy him yn alles. Hy spile de jonker, hy die mei oan 
spultsjes en net de winter fan 1822-1823, cloe't de mar tichtierzen let 
en Boukje yn Grou iïtfanhûs west bie en hTa  eitse Jet mei de slide 

* 
17 

MOLKE - BOTER - TSIIS EN AEIEN 

* 

FA. BLAAUW 
W. SJOERDSMA 

RAEDHÛSSTRJITTE28 -GROU 

1313 

S. U. BE VRIES & Zit. 
Jachtzeilen 

GROUW 	Telefoon 11 
1293 

Schildersbedrijf 

GROUW 

Kerkstraat 57 

S. W. van der Schaaf Telefoon 141 

l.]w adres voor de bekende 

Holland Enamel plastic verf 
1392 

F.J.de BOER 	Wuters port bed rij f 
,,RIVAL" 

MEERSWEG 5 - GROUW - TELEF. 176 

Uw adres voor rondvaarten en dagtochten 
1322 
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rcttsers 

Helje net fan fierrens, hwat tichteby 

to krijen is. 

* 
Troch middel fan de moiktapers kinne wy alle 

soarten mo!kpredukten aan jimme leverje. 

KOÖPERATIVE SUVELFABRIEK 

,,GROUW" 
1324 
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der op zt trokken wiene, kaem de simmer hwêryn Eeltsje en Boukje 
trouden. 
Dy simmer swalke Eeltsje mei nammersto mear wille lâns syn 
patsjinten, noch fearkrêftiger sprong hy oer lânhekken, noch nofliker 
sylde hy mei syn boat, neamcl nei de dichter Gysbert Japicx, noch 
lyrysker dichte hy en noch iveriger skreau hy syn forhalen. Under-
tusken soe der wierskynlik neat fan 'e ûtjefte fan syn pinnefruchten 
kaem wéze, as syn broer Joast, dy't ek skreau mar him mear op proaza 
ûtlei, net op publikaesje oantrune hie. Sa wie der in jier foar Eeltsje 
syn trouwen , ,De Lapekoer fan Gabe Skroar" forskynd, in samling fan 
stikjes fan Eeltsje, oanfolle mei inkelde proazastikjes fan Joast. De 
earste oplaech bisloech mar seisentritich blecisiden en der waerden 
mar twa hûnclert eksemplaren ûtjown, dy't binammen oan freonen en 
kennissen weijown waerden. 
De twadde printinge, yn 1925 dy't 237 bledsiden bisloech en toalve 
bledsiden musyk ynhâklde, wie yn trije moannen foislein ittforkoft. 
En dêr bleau it net by. Eeltsje krige it al mar clrokker. Oeral wachte 
men mei Iangstme op him. Hy priizge de natuer as de béste hielmaizi er 
en hy bie patsjinten, dy't allinne troch syn koartswillichheit better 
waerclen. Sûpe en wei waerclen troch Eeltsje jerne as medikaminten 
foarskreaun. Sûpe mei sjerp makket de dokter oerboaclich. 
len fan syn sizwizen wie: ,,De measte minsken miene dat hja fan izer 
en stiel binne. Hja wolle leaver mei in hynstemiddel better makke 
wurde as troch de séfte natuer". 
En in oare: 
,,De boeren ite har siik oan spek en wer soun oan sûpenbrij." 
Dokter Eeltsje en Boukje krigen fjouwer bern, twa soannen en twa 
dochters, nammentlik: Lieuwe, Ruerdtsje, Hidde en Anna Petronella. 
Mar mei de berte Lan 'e âldste soan bigongen de swiere skaden oer 
Eeltsje syn libben to fallen. 
Syn frou waerd swiersettich, nitelich en ûntofreden. Hja makke om 
alles kapsje, ek mei Eeltsje, har man. Yn 'e rin fan 'e jierren kaem der 
in djippe spjalt tusken harren, in spjalt Lol misforstannen en arge-
waesjes, Lol muoiten en problemen. len fan 'e Lamkes. Anna, stoar al 
hiel jong en Ruerdtsje stoar yn 1851, koart nei har h0lk mei notaris 
Cornelis Boonacker to Skagen. De soan Lieuwe stoar yn 1854 as 
clûmny yn Emden. 

Ii 

J. A. van den Houten 

'uJ*1I 
voor .het ontwerpen en vervaardigen van 

EXCLUSIEVE MODELLEN in EIGEN ATELIERS 

Naauw 6 - Telefoon 5350 - Leeuwarden 

1319 

N.V. VOLMA 
FABRIEKEN VAN ZUIVELWERKTUIGEN 

* 	 9 
GROUW 	 GORREDIJK 
Telefoon 15 	 Telefoon 312 
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In goed adres foar Radio en Televisie? 

Radio DE GROOT 
ParIstrjitte - Grouw - Telefoan 110 

Jowt bettere service. 
1312 

kunsthanóet q. van busen 
NIEUWESTAD 99 - LEEUWARDEN 

* 
schiLÖeijen en etsen van Çiese kunstenaaps 

f,iese amBachtskunst van Öe 

Vereniging Noordelijk Scheppend Ambacht 
1420 

1395 

BRUORREN HALBERTSMA 

RIMEN EN TELTSJES 
MEI PRINTEN FAN IDS WIERSMA 

Friezen, op dt ynrnoaije, pcir-Fryske boek kinne 

J imme nou wer yntekenje. 

De sawnde printing. ûnder reclaksje fan J. P. 

Wiersma, kriget in great formaet en in modern-

techn yske forsoarging mei in prachtige bân en 

omslack yn twa kleuren. Der komme nije foto's 

yn fan de bruorren Halbertsma en inkelde 

bydragen, cly't noch net earder printe wienen. 

IT BOEK IS NOU EK YN ÔFLEVERINGEN TO KRIJEN 

Freegje jou bôeIhânnel of Je átiowers 

A. J. Osina NV., Boalsert / R. van der Velde, Ljouwert 

DE ALDE FRIEZEN 

Frysk bloed, toch op! Wol nou 'ns bruze en siecle, 

En bounzje troch myn ieren om. 

Flean op T Ik sjong it bêste lân [en 'e ierde 

It Fryske Iân fol ear en rom. 

Klink dan, en daverje fier yn it roun 

Dyn Mde enre, o Fryske groun. 

Fen bûgjen frjemd, en fij [en Ijeave wurden, 

Wie rjocht en sljocht hjar hert en sin. 

Hja beane om neat, man mei de bleate swurclen 

Stin' s' alle twang en oerlêst jin. 

Klink dan, en daverje fier yn it roun 

Dyn âlde care, o Fryske groun. 

Trochloftich folk fan dizze Mde namme, 

Wêz jimmer op dy âlders great. 

Bliuw ivich [en cly grijze hege stamme 

In grien, in krêftich dûrjend leat. 

Klink dan, en daverje fier yn it roun 

Dyn Mde care, o Fryske groun. 
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GROUSTER WEA GEN 

Rôlje, rôljè, wetterweagen, 

Rôlje en brûs om 't âlcle Grou. 

Miriaden foar i'ts eagen 

Fleagen, stauwen om its Gron. 

Rôlje, rôlje ûs foarb y, 

Hurde Friezen bliuwe wy. 

Rôlje, polslije, Fryske weagen, 

Rôlje, rôlje, âlde Grou. 

Brûs en wiggelje, âlde weagen, 

Kroanje de âlde roune trou, 

Rôlje, rôlje, âlde Grou, 

Byld fen echte Fryske trou. 

Heit en mem binn' hjir bidutsen, 

Berntsjes, twiichjes fan myn hert. 

Suchten, binne hjir forbrutsen, 

Dy  myn God allinne heart. 

Grouster weagen, bliuw my 

Rôlje, rôlje ûs foarby! 

SKIPPERS-SA NKJE 

Forjit my net as bolle wyntsjes waeije, 

En ik oan 't roer myn sankje sjong; 

As kroeze weagen 't glécicle skip omaeije: 

Forjit my net. 

Forjit my  net as millioenen stjerren, 

En 't frjeonlik moantsje my beskynt ;  

En clou swiet clroam' best yn 'e sêfte karren 

Forjit my net. 

Forjit my net, as wreed de stoarmen bylje, 

En 't libben hinget oan ien tried; 

As wy forslein oan 't needtou ricle en fy!je; 

Forjit my net. 

IT MARKE 

It wie op in simmerjoun; 

It sintsje stie op 'e groun 

Wol heal yn 'e douwe wei, 

Krekt as er yn 't wetter lei. 

Sêftkes en stil wie de wrâld, 

It wetter lei sûnder f1d, 

En 't goud'ne sinnefjûr, 

Spraette syn gleonens er oer. 

En ik mei in wiffe sin 

Reoike myn swiet ingelin 

Flink oan'e oare marswâl, 

En wie mei it famke sa mâl. 

Hwat songen, hwat boartten wy 1 

Hwat wie it iisrom en [rij 1 

0 wille 1 0 noflike tiid 1 

Hwat tins ik oan dy wer bld. 

o joun T o leaflike dei  

Hwat tins ik dy efternei. 

En hwerom fleachste sa swiid 

Dou goudene griene tiid? 

Dou himeiske simmerjoun. 

Hwat wierste my rêd forroun T 

0, lcaemste T Ei! mylde, kom 1 

Ei! kom my fker werom. 
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Wy leverje alle Fryske ûtjeften ût foarrie! 
DE TERP 	 IT adres, ek foor bibleteken en skoallen. 
As ik oan myn bernejierren 

Oan dat golle boartsjen tink, 

Wrâlcl, hwat binne dan clyn skatten? 

Hwat is 't goud mei syn geblink? 

As de Maitiid oer it lân 

Blomkes struit mei mylcie hân, 

0, hwet wien' w' as bernkes blij 1 

Alde terp, ik tink oan dy. 

As de earste bonte flinters 

Flodderen fan blom op blom, 

En de earste Ijurken songen, 

Waerd it bernehert sa rom. 

En de earste rin wie dan 

Fan de lytse skoallebern, 

Hien' wy fan 'e skoalle frij, 

Alde griene terp, nei dy 

As de famkes meiinoar boarten, 

Toutsje-clounsen bar om bar, 

En wy pleagen har bywilen, 

Wie't: ,,Fij, jongens, sa'n genar 1" 

Mar wy hMdden (is mar dom 

En wy joegen nearne n't om: 

En hwat tochten hja dér hy? 

Alde terp, ei, siz it my. 

0db, myn bernejierren feagen 
Lichter as II swurk foarby. 

Mar dyn griene, Ijeave blomkes 

Binne alle maitiids ni!. 

En in oare nije jeugd 

Hat op dy wer wille en freugd: 

Alde terp, hwat giet foarby, 

Dou, dou bliuwst ûs altyd by 1 

De Fryske Boekhannel 
VAN SWIETENSTRJITTE 9 - TELEFOAN K 5100-4126 

(DE TERP) - LJOUWERT 
o 	 1393 

4fr Fa, B. J. BOUMA 
Banketbakkerij 

Opgericht 1869 
HOFLEVERANCIER 	 * 

Parkstraat 1 - Telef. 87 - GROUW 

Specialiteit in fijne koehsoorten 

1296 

CAFÉ-RESTAURANT - IJSBUFFET 

,,HET THEEHUIS" 
Enigste gelegenheid aan hel PIKMEER. Nieuw gerestaureerde 

zalen. Ruime Terrassen. Prima consumptie en billijke prijzen. 

Voor gezelschappen speciale condities. 

AANBEVELEND S BANGMA 	* 	GROUW - TELEFOON 43 

Rutsmo's 
bazor 

1315 

. 't Adres voor galanteriën 

- 	Textiel 

4 Speelgoederen 

. 	Souvenirs enz. 

BOOGSTRAAT 3 / GROUW 
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By de O.B.A.S. 
- seit loarger en loer - 

' 	 FORSEKERJE IK GOED 

EN EK NET DJÛR 

Bihalve foar brânforsekering ek IT ADRES foar: 

k STOARM-, BIDRIUWS-, 

ALL RISKS- EN 
foar auto's, traktoren, ensfh. 

WA.- 

-k W.A. PARTIKULIEREN EN BIDRIUWEN- 

k 	UNGELOKKEN—FORSEKERING, ensfh. 

: O.B.A.S. FAN 1815 

Ljouwert - Skrâns 57 - 59 - Tilt. (05100)- 5552 
: 	 1376 

..uI.u....u.u.u..u..u.. 
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WURKLIST 
(Foroaring foarbihâlden). 

FREED 4 JULY 1958. 

19.00 ûre: Earste 'tf lering fan it Halbertsma-cleklamatorium foar 
koar, orkest en tekstsizzer yn 'e Neclerlânsk Herfoarmde 
Tsjerke to Grou. 

Tekst: Dr. Y. Poortinga. 
Muzyk: Alfred Salten. 
Utfiering: Grouster Mingd Koar (rep. J. Veninga). 

Frysk Orkest 
Rom Kalma, deklamator 
Lieding: Alfred Salten. 

Troch har , ,Rimen en Teltsjes" hawwe de trije bruorren 
Halbeitsma ûnwittend folie foar it Frysk dien. Hja 
wiene ,- nel in skoft fan cleadhike stilte - cie earsten, 
dy't' yn de tael fan de eigen tijd skreaune. Dêrtroch 
hawwe hja it Frysk fielen tige ûntwiickele. As bern fan 
cie Romantyk hawwe hja in werberte yn it Fryske foIlcs-
liet toweech brocht. Dat jildt clan yn It bisûnder foar 
dr. Eeltsje (8 Okt. 179722 Maert 1858), cly't op it 
literaire mêd fierwei it warberst west hat. As prozaïst 
heart er thits yn de rige fan Europeeslce Humoristen en 
syn proaza lit him noch jimmeroan goed lze. Mei't s yn 
lieten noch altiten songen wurde, wurcit der net tofolle 
sein as dr. Eeltsje de skepper fan de Frys(e follcssang 
neamd wurdt. It delclamatoarium leveret clêrfoar mei it 
biwlis. Dr. Poortinga hat dêryn it libben fan dr. Eeltsje 
en syn bitsjutting foar Fryslân werjown. It gehiel is 
yllustrearre mei sankjes fan dr. Eeltsje. De measten 
dêrfan stiene al op muzyk; de hear Salten hat dy foar 
dit doel op 'e nij biwurke foar koar en orkest en dan hat 
er foar inkelde net toansette fersen de muzyk slireaun. 

21.00 ûre: Twadde ûtfierhg fan it deklamatoarium. 

MOANDEI 21 JULY 1958. 

20.00 ûre: Utstjûring fan , ,Grouster Weagen" fan Dr. Eeltsje 
Halbertsma, fan 'e toer fan 'e Ned. Herfoarmde Tsjerke 
to Grou. 
Sjoch foar de tekst earne oars yn chizze ûtjefte. 

TIISDEI 22 JULY 1958. 

20.00 ûre: As foaren fan It fersl<e ,,It Marke" fan Dr. Eeltsje 
Halbertsma. 

Piano's - Orgels - Televisie - Radio - Piek Ups 
Grammofoonplaten w.o. Friese -Muziekboeken o.a. 
Lieteboek - Grienmank - De tijd hâldt gun skoft. 

HET OUDE VERTROUWDE ADRES. 

LEEUWARDEN - NIEUWESTAD 103 - Telefoon 5693 

0 
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Meer dan 100 jaar hoeden adviseurs 

1 VAN OUDS] tiloknia  
WUERSS1A 1 
SINDS 65 

NAAuW 8 LEEUWARDEN TEL 7984 
1434 

BUITEN-BOORDMOTOREN 
uit voorraad 

SCOTT-ATWATER 3.6-60 PK. 
voor Waterskiën en buitenboord-

mo to r kr u i s e r s  

REITSMA 
Bleeklaan 105 - Leeuwarden 

Telefoon 21103-4847 

Bonds-motorhersteller 
1470 

Morremci's Sport Pcilcice 
NIEUWESTAD 109 - LEEUWARDEN 

Sportkleding 

Sportuitrustïngen 
HET ALLERBESTE VOOR DE LAAGSTE PRIJS! 

WOANSDEI 28 JULY 1958. 

20.00 ûre: As foaren fan it ferske ,,De Terp" fan Dr. Eltsc 
H albertsma. 

TONGERSDEJ 24 JULY 1958. 

20.00 ûre : As foaren fan It ferske -De AkTe Friezen" fan Dr. Eeltsje 
Halbertsma. 

FREED 25 JULY 1958. 

19.00 ûre: Offisiéle 	bitinkin g 	fan 	Dr. 	Eeltsje 	Halbertsma yn 'e 

Formanje to Grote. 

1. lepeningswurd 	fan 'e Rju EaIe hear R. Wakla, 
boargemaster fan Idaerderadiel, foarsitter fan 't bi- 
tinkingskomité. 

2. Oarsbieding fan 'e 7e printinge fan 'e 	,,Rimen en 
Teltsjes" oan in fortsjintwurdiger fan 'e Halbertsma-. 
Stifting. 

3. Bitinkingsrede fan dominy C. P. Hoekema, minniste 
dominy to Heemstede. 
(Dizze 	bitinking 	wurcit 	ûtstjûrdl 	en 	is 	ek 	op 	it 
Halbertsmaplein to bihsterjen). 

20.00 ûre: Ynliecling oer Dr. Eeltsje fan 'e hear D. Deinum, ge- 
meentesekretaris fan Wûnseradiel to Wytmarsum, mei 
meiwurking 	fan 	it 	Grouster 	Mingcl 	Koar, 	op 	It 
Halbertsmaplein to Grou. 

SNEON 26 JULY 1958. 

Ringrtclerij mei seazen yn âlde styl ûncler auspysjes fan 'e 

Fortening ,,It Frjske Tïichhyticler" to Ljouwert. 

13.00 ûre : Offisiéle ûntfangst fan 'e dielnimmers troch it gemeente- 
bistjûr fan Idaerderadiel yn 'e riedseal to Grou. 

13.30 ûre: Roungong troch it doarp fan 'e seazen cly't meidogge, 
Loarôfgien troch it muzykkorps ,,A0ll0" mei drumband. 
Route : 	 Gritenijhûs, 	Stasjonswei, 	Parkstrjitte, 	Haed- 
strjitte, 	Trochbraekk, 	Drachtsterwei, 	Paviljoenstrjitte, 
Nesserdyk 

1400 	oant 16.30 	ûre: 	Ringriderij 	op 'e 	Nesserdyk 	tichte 	by 	ii 
Sportterrein to Grou. 

0 

29 

Hotel ,,Oostergoo" 
Grouw, Telefoon No. 9 

Het beste restaurant ter plaatse 

Kamers met prtvé -bad en douche 

Directie: B. H. BRAAM 
1440 
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DE HISTOARYSKE OPTOCHT Wés wolkom, dokter Eeltsje, 
Bûklaper en brebier 

By II ûntwerpen fan dizze Histoar yske Optocht, yn it ramt fan de By de Grouster skiere iel - - - 

Dr. E. Halbertsma-bitinking, waercl ittgien fan it tinkbylci: de literaire As dichter rint jou namme fier T 
figuren 	tt de ,,Rimen en Teltsjes", de sammele ütjeften fan dokter 
Eeltsje, dominy Joast en keapman Tsjalling Halbertsma, yn it iepen- Wês wolkom, dominy Joast, 
bier to fortoanen 	dat wol sizze : histoaryske figuren fan great hûndert Kenner fan gâns talen 
jier lyn ittbyIdzje to litten troch minsken fan i'is tijd. Jo brochten (is de Lapekoer. 
Soks koe nearne bettër barre as yn Grou, it bertedoarp fan de bruorren Mei dichtwurk en forhalen. 
Halbertsma. Dêrre is histoarysice sfear, dêrre is it goede ,Jdimaet" fo'ar 
sa'n ûtfiering yn de iepenloft. Dêrre libbet, mear as yn hokfoar oar Wés wolkom, keapman Tsjalling T 
Frysk doarp, de oantins oan de bruorren Halbertsma. jo ha in hult yn hûter dien. 	- 

Binammen binnç de fjouwer bruorren hjir nommen ût reden fan har Mar foar de Fryske taelbilangen 
forbounens, har trou oaninoar. Dizze fjouwer soannen fan Hidde en Ha je as in kearel stien! 
Rjut, in pûrbêst pear âlden cly't harren soannen binammen geastlike 
skatten meijoegen yn it libben, hawwe ûnderinoar de famyljesin heech- Wês wolkom, keapman Binnert T 
hâlden. Sa is it ek to forklearjen, dat trje fan harren yn greate ien- Gjin taelman — is't net bryk? 
riedigens har oan de formeardering fan de Fryske taelskatten wijd Mar Jo ha de grounslach lein 
hawwe. Dat oparbeidzjen en dy  trou oaninoar hat de Fryske literateur, Fan 't Grouster houtsjefabryk T 
kat Fryslân ta foardiel, ta seine west. 

De Regisseur. Dokter Eeltsje, Jo binammen 
Jildt hjoed ûs tank en eare: 

De Optocht Jo hawwe mei jou skriuwerskunst 
De Fryske taelskat swiid formeare. 

OP SNEON 26 JULY, DE JOUNS OM 6.30 ûre. 
Wês wolkom, trêftige soannen 

A. Oankomst fan de bruorren Halbertsma. 
Fan Hidde, fan Hidde en Rjut. 
Dat jim i'xs wolkom haegje mei, 

6.30 ûre: De fjouwer bruorren Halbertsma: dokter EELTSJE, dominy Yn byld en liet en wurd! 

JOAST, keapman TSJALLING en keapman BINNERT Hjirnei koarsang en harmony-muzyk: ,,De âlde Friezen" 
komme mei harren froulju oanfarren yn de twa jachten, 

fan dokter Eeltsje. hwerfan ien de ,,Gysbert Japiks". 

6.45 ûre: 	Untfangst fan de famylje Halbertsma oan ctè kade, troch 
de Grytman en de Assessoaren(wethâlders) fan de Gritenij B. De optocht bigjinti 
Idaerderadiel. 

7.00 ûre: 	Oankomst fan II Gritenij-bistjûr mei de hege gasten Ly de Route: 	Gritenijhûs, 	Stasjonswei, 	Parkstrjitte, 	Nesserdyk, 	Prins 
Bernhardstrjitte 	(iûlk 	Eastergoastrjitte) 	Kanaelstrjitte, fiver foar It Ge'meentehûs. 
Drachtsterwei, Trochbraek, Halbertsmaplein. 

Taspraek fan de Rattelwacht: 

Wês wolkom, Grouster bruorren! 
Dielnimmers yn krompanielen seazen: 

Wy roppe 't ek jim froulju ta. M. P. D. baron van Sytzama, grytman fan Idaerderadiel, 
Wês wolkom, striders foar it Frysk: 	 4 wenjend op Beslinga-State to Friens. 
De Bruorren Halbertsma T 

Assessor K. P. Sjollema to Grou. 

Dit is foar Grou in blicle dei, Dr. E. HALBERTSMA, dokter to Grou 
Foar Fryslân, mei 'k wol sizze. Frou B. Halbertsma—Fockens. 
Wit dat jim by it Fryske folk 
Op 'n hege namme lizze. 

Dr. J. H. HALBERTSMA, minniste dominy to Dimter 
Frou Joh. Halbertsma—Hoekema. 
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TSJALLING HALBERTSMA, keapman to Grou 
Frou T. Halbertsma—Sjollema. 

BINNERT HALBERTSMA, keapman to Grou 
Frou H. Halbertsma—Kuipers. 

Rattelwacht 

Gabe Skroar 

Beppe mei de lapekoer fan Gabe (Wein 1) 

Pibe en Saske (Forciek) 

Mem mei berntsje ût 'e Wicizesang (Wein 2) 

Geale' Sliepke (Wein 3) 

Sibbel fan de Ryp 
Rienk en syn frijster (Moikwar) (Wein 4) 

Kwaksalver Rotarmel, mei boer en jonge 
Jonglolk to slydjeijen 
De klûnskonk fan ûs âld dominy (Wein 5) 

Boer mei Noarger rûn bar de tsiiswein 
De skearwinkel fan Joute-baes (Wein 6) 
Minne Jorrits 
Murk fan Ypekolsgea 
Kouwekeapman en hoerinne (Wein 7) 
Foeke Skutter en Tryn (Wein 8) 

Master en de trije boeren (\Vein 9) 

It Wijl mei de Blauwe Mouwen (Wein 10) 

Waechmaster H. Epema en S. de Vries 

Jonker Hobbe en Clare (Wein II) 
Maeike Jakkeles en har fammen (Win 12) 

Assessor G. P. v. Asperen 
) 

Assersor W. J. Dijkstra 	) 	

(Faitonne: Phaeton) 

8.15 ûre: (likernôch): Ein fan de Histoaryske Optocht. 

C. Utfiering yn it alde doarp 

8.30 ûre: (likemôch): De famylje Halbertsma komt oan yn It 
Akte Doarp. 

Taspraek fan de Rattelwacht: 

Der binne dagen yn It jier, 
Dy telle omraken mei; 
Jim kommen hjir it 'n fiere tiid, 
Bitsjut bar üs in greate deil 

Jim nammen, bruorren Halbertsma, 
Stean yn 't boek der histoarje 
Mei goudtried skreaun.. En dizze dei 
Is ta jim eare en gloarje. 

Wy binn' jim bern - de bern 
Fan jimme geast en herte; 
Papieren bern iit 'e âlde tmd - 
Hjoed fiere wy ûs berte 1 

Wy stapten ût de RIMEN 
EN TELTSJES wei - om lijirre Jim, 
Us skeppers, to biunken - 
Sa krije wy hjoed in stim. 

Wol iis oanskôgje mei dy leafde, 
Dêr 't jimme ûs mei skepen ha; 
Jim, greate mannen, earje wy: 
De Bruorren Halbertsma 1 

Nei de taspraek ban de Rattelwacht komme de folgjende figuren itt de 

,,Rimen en Teltsjes" nei baren 

1. Gabe Skroar. 

2. Pibe en Saske (Reis nei de Jichtmasters). 

3. Sibbel fan de Ryp. 

4. Boer, syn will en syn soan (Kwaksalvers-scène). 

5. Joute. skearhaes. 

6. Kouwekeapman en boerinne (De Jonkerboer). 

7. Murk fan Ypekolsgea. 

8. Dominy, pastoarke, Jantsje en de smid 
(Kl&iskonk-scène). 

9. Minne Jorrit 	(Kollumer Oproer). 

10. Jonker Hobbe en Clare, en har âlden. 

11. De boer fan de Noarger ritn. 

12. Maeike Jakkeles en de lammen. 

13. Foeke Skutter en Hospes Tryn. 

14. It Will mei de Blauwe Mouwen. 

15. Jonker Pyt en Sibbel. 

16. Hulde-sang. 

17. Ta bishtt. 
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18. Taspraek fan de Rattelwacht : 

Tsien hat de toerskIok sIein I 
In swiere dei is wer forfIein. 
Minsken, harkje nei myn sizzen : 
Bid, en gean to rêsten Iizzen I 
En dy gjin kwea gewisse hat, 
Sliept sêft en swiet op sa'n gebet. 
Sa gean nei hus en tink to rjocht, 
Dat God dêr hoppe dy woI sjocht. 

Untwerp Histoaryske Optocht : J. P. Wiersma. 

Dekorbou AIde Doarp: AteIier T. Veldkamp. 

Histoaryske kostums : fa. J. H. Mulder, Utert. 

Opbou fan dekor AIde Doarp en forsoarging fan de weinen: de 
ambachtsIju fan Grou. 

KrompanieIen seazen: fan de Foriening „It Fryske Tuchhynder". 

Hynders en weinen : fan de Grouster boeren en dy ut 'e omkriten. 

Jachten: Dokter Tj. Y. Kingma Boltjes, to Menaem. 

De heer H. Buisman to Ljouwert. 

18 JULY OANT EN MEI 3 AUGUSTUS 1958. 

EKSPOSYSJES. 

a. Eksposysjes fan wurken, foarwerpen, ensf. 8fkomstich fan 'e 

Bruorren HaIbertsma yn it museum fan it Gritenijhus to Grou. 

b. Eksposysje fan wurken fan 'e skiIder Just Halbertsma to Amers-

foart yn 'e kommisjekeamer fan it Gritenijhf s to Grou. 

Verschenen 

is een uitgave over de 

NOORDZEE-EILANDEN 
samengesteld met instemming en mede-

werking der V V.V.'s van 

TEXEL 

VLIELAND 

TERSCHELLING 

AMELAND en 

SCHIERMONNIKOOG 

Frije tagong ta dizze eksposysjes. 

Iepene op wurkdagen fan 17.00 oant 20.00 áre. 

TURKSTRA biskû t 
ta de jierren ut 0  

1378  

ALGEMEEN 
PUBLICITEITS-KANTOOR 
Dir.: D. IJ. ALTA 

LEEUWARDEN 	 AMSTERDAM 

Oosterkade 20 b - Tel. 8339 	Keizersgracht 188 - Tel. 43254 en 49128 
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* Voor de plaatsing Uwer 

aclverten1iin, zowel 

in als buiten Je provincie 

Friesland en. 00k in het 

buitenland, 

steile men zich in ver-

binding met het: 

Algemeen  

PuWiciteitskantoor 

 

DIRECTIE D. Y. ALTA 

 

 

Oosterkade 20 h - Leeuwarden 

Telefoon 8339 
., 

tl 

-c 

L 
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Levering van: 

Drukwerken, Tekeningen, Cliché's en Ontwerpen 
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HET adres voor uw 

Textiel, Onderkleding 
o.a. van ,,HOLLANDIA", DELANA" enz. 

Kinder-, Dames- en Herenkonfektie 
w.o. de bekende merken van 
,FALCON', ,,OXFORT", VICTORY" 
,,DOLY DAY", ,,DELANA", ,,TWEKA" 
FABLO", enz. enz. 

Sportkleding, o.a. ,,STURKA". 

Wie goed gekleed wil gaan, heeft kleding van 

 Beuken"  
aan 

M. S. DOUMA - Telefoon 53 - Grouw 

Fa. P. DE JONG - POELIER. 
St. Jacobsstraat 8 

Leeuwarden 

Te!ef. 05100 3919-3398 

wild 
gevogelte 
eieren 
vraagt prijscourant 
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