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OPNIEUW HOOG WATER! 
Zoals overal in Friesland is ook rond-

om Grouw het nieuwe jaar begonnen met 
veel wateroverlast. 

Zondagmorgen bereikte de waterstand 
een punt, hoger dan bij de laatste hoog-
waterperiode. Zondagavond verbeterde 
de situatie enigszins doordat het water 
wat ging zakken. Maandag echter steeg 
het weer opnieuw. 

Voor vele boeren e.a. brengt dit hoge 
water veel werk met zich mee. 

Veel polderdijken kunnen het hoge wa-
ter niet meer keren en gaan water door-
laten, omdat ze totaal doorweekt zijn. 

Op veel plaatsen moesten de dijken 
verhoogd worden met kielspitten, planken 
en zandzakken. Op vele polderdijken kan 
men dan ook mensen aan het werk zien. 
De mollen ondermijnen de dijken door 

Zwakke plek in de dijk, bij het Recreatieoord langs De Meer. 

er gangen doorheen te graven. 
Maandagmiddag hebben we eens pools-

hoogte genomen bij de polderdijk van 
het recreatie-oord. Hier was men druk 
aan het werk om met zandzakken de pol-
derdijk aan de Meer te versterken. Men 
was hier zondag reeds mee begonnen. De 
molsgangen waren afgesloten met plan-
ken of dichtgetrapt, waarbij men soms 
zomaar een heel eind in de dijk wegzak- 
te. De zwakste plekken waren 	bij 
het zomerhuisje van De Jong en vlakbij 
het Pr. Margrietkanaal, waar de dijk ge-
heel doorweekt was. 

Ook in de Bird was de situatie critiek. 
Daar waren veel dijken spgehoogd of 

Hoog water in het Holland. 

Met zandzakken en planken worden de zwakste 
plekken versterkt. 

versterkt. Men wist daar nog een dijk-
doorbraak te dichten. 

Veel hoger moet het water niet komen, 
want anders gaat het op vele plaatsen 
over de dijken. Bij jachtwerf de Pólle 
stond het water tot in de werkplaatsen. 
De zomerhuisjes bij de Hoansmolen ston-
den in het water. Hier had iemand zijn 
zeilbootje in de kamer gestationeerd en 
daar alle inventaris ingeladen. 

De polderdijken van het Leechlán 
langs de Meer waren met kielspitten ver-
hoogd. Zo ook in het Hofland langs de 
Bliken tussen Arendz en het polderge-
maal, waar alleen de kielspitten nog bo-
ven water uitstaken. Het poldergemaal 
draaide hier, naar het ons toeleek, niet 
op volle kracht, maar meer om het bin-
nenstromende water enigszins de baas te 
kunnen blijven. Ondanks het malen, 
stonden echter toch vele stukken land on- 

Eén der gevaarlijke plaatsen; het water gaat bijna over de dijk. 

der water. 
Aan de andere kant van Grouw was 

men ook actief bezig. Zo stroomde het 
water daar op sommige plaatsen over de 
weg langs de Nesservaart, bij de Birstum-
mermeer. 

Het bestuur van het waterschap de 
Leppedijk hield zich aanvankelijk aan het 
verzoek van het Prov. bestuur om niet te 
malen, totdat burgemeester Vrijling ont-
heffing verkreeg omdat de riolering niet 
meer werkte in de buitenwijken van 
Grouw. 

In het dorp zelf werden ook dijkjes 
aangelegd. Zo werden de dijkjes langs 
het Molenpad, welke men reeds weer 
enigszins ontruimd had, zondag weer her-
steld. 

Aan de Molenstraat zagen we iemand 
die om zijn huis en erf een dijk had aan-
gelegd met plastic zeilen en al. 



Tunnelwee 
Tientallen slachtoffers zijn er reeds ge- 

el vallen in de tunnel onder de rijksstraat- 
h. weg bij het station. De doktoren te Grouw 

hebben geregeld ongevallen in behande-
ling, ontstaan door ongevallen in de ver-
raderlijke korte en bijna altijd door het 
grondwater gladde bocht. Ook bij het sta-
tion worden veel slachtoffers verbonden. 

Zondag ging er hier ook weer iemand 
onderuit met de fiets. Deze fietser hield 
er een gekneusde knie aan over. Een klein 
jongetje wat in een kinderzitje aan het 
stuur zat, bleef ongedeerd. 

Ook maandag weer een slachtoffer. 
Toen ging er een meisje uit Irnsum onder-
uit. Dit liep goed af. 

Daarom fietsers, passeer deze gevaar-
lijke tunnel zeer behoedzaam, want het 
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is een der gevaarlijkste plekjes bij Grouw. 
Hier is ingrijpen van hogere instanties 
zeer gewenst. 

De oplossing? 

Benoeming 

De heer H. Tigchelaar, hoofd van de 
Master Wielsmaskoalle, is benoemd tot 
hoofd aan de Van Maasdijkschool te Hee-
renveen. 

VOORLICHTING 

voor de voeding. 
Het is maar een weet. 

Weet u dat de champignons, die tegen-
woordig het hele jaar door verkrijgbaar 
zijn, in samenstelling en voedingswaarde 
te vergeliji_e_n_aijn_mat_groente van een 
laag vitamine C-gehalte? 

Ze bevatten daarnaast wat kalk, ijzer, 
t vitamine B, en -B2. 

Het eiwitgehalte bedraagt 4%, zodat zij 
als vleesvervanging nooit in aanmerking 
komen. 

Weet u dat rozebottelthee als vitamine 
C-bron niets te betekenen heeft in tegen-
stelling tot rozebotteljam (1 boterhambe-
legging bevat evenveel vitamine C als 1 
middelmatige sinaasappel)? 

Rozebottelthee bestaat uit ingedroogd 
vruchtvlees en zeer veel pitten. De pitten 
bevatten geen vitamine C, het ingedroog-
de vruchtvlees heeft er nog iets van over-
gehouden. Door het indrogen, bewaren en 
zetten van de thee gaat zo goed als alle 
vitamine C verloren. 

Weet u dat een reep melkchocolade 
geen vervangingsmiddel is voor een beker 
melk? 

In het volgende overzichtje is dit dui-
delijk te zien. 

1 beker melk (200 g) bevat: 
6 g eiwit, 
6 9 vet, 
9 g suiker, 
240 mg kalk, 
0.3 mg vit. B2; 

1 reep melkchocolade (40 g) bevat: 
4 g eiwit, 

13 g vet, 
20 0-  suiker, _ 

Wat verdween 

 

of nog verdwijnt. 

 

   

Tiltsjes, barten en tlraeijen. 
De oudere boeremensen, neringdoenden, eierzoekers, snoek-

vissers en dergelijke, kortom allen die tot voor weinig of meer 
jaren terug geregeld door het mid-Friese greidlán zwierven, 
kennen de hier afgebeelde drie slootpasseermogelijkheden, 
waar ze onderweg vaak mee hadden te maken. 

Wij brengen ze nog eens in herinnering, omdat de hege 
tiltsjes, de barten en de draeijen (de setten) voor 't grootste 
deel reeds tot de wetterlánsskiednis behoren. 

Ze zijn zo langzamerhand vervangen door vaste dammen 
of dijken, omdat, wegens het niet meer bevaren der land-
vaarten, ze overbodig zijn geworden. Want alleen Om de door-
vaart met beladen preammen, skouwen en soms skûtsjes mo-
gelijk te maken, hadden ze hun functie. 

Verdere inpoldering, wegenaanleg en tractorgebruik bij-
voorbeeld hebben het vele transport langs het water in het 
boerenbedrijf opgeheven. 

Lastige zelfbediening. 
De hege tille was voor de schipper het gemakkelijkst, doch 

b.v. voor de bakker met fiets en zware bolkoer het moeilijkst. 
De draei gaf farder en rinder weinig moeite, maar het barte-
set vroeg heel wat krachtsinspanning. Zowel het open- als het 
dichtleggen was een gebealich met die zware balken en dito 
battings. Hun verdwijning betekent dan ook meestal ver-
betering. 

Bij lief en leed. 
	 74),v)2166 

We kunnen ons indenken dat er mensen zijn die evenwel 
niet alleen met ergernis, maar ook met mooie herinneringen 
aan deze obstakels terugdenken. 

Ze hebben een rol gespeeld in het jongensleven, op roman-
tische sneintojounen, in boeiende natuurbelevenissen (fan& 
sa'n heech bréchje sil mannich aeisikerskánske waernommen 
wêze), bij vakantiepret, bij kiekjesmaken enz. 

Echter ook speelden ze een rol soms bij een haastige vlucht 
voor een onweer of bui, of bij dringende tijding betreffende 
geboorte, ziekte of dood 	 

Ze zijn veel geslachten van dienst geweest en hun onder-
houd was een zorg voor boer en timmerman, evenals die van 
de watermolens. 

Geen monumenten. 
Van de molens hebben we nog een enkele als natuurmonu-

ment kunnen bewaren, bij tiltsjes en setten hebben we de 
idee daartoe nooit horen opperen. Toch zou zo'n tiltsje wel 
een levendige herinnering aan het oude voetpad door de Burd 
bijv. in stand hebben kunnen houden. 

Maar ja, ook dit zal wel een onpractisch en bovendien te 
laat idee blijken van 	 SWALKER. 



VERBOUWING. 

In een zeer korte tijd is van de kleine 
woning van de heer Ruisenstein aan de 
Stationsweg in Grouw een flinke villa ge-
maakt. 

Van de woning is de gehele bovenste 
helft afgebroken alsmede de voormuur. 
Boven is het huis nu opgetrokken in hout, 
terwijl onder de muur aan de voorzijde  

vernieuwd is. 
Deze verbouwing is geschied om meer 

ruime op de bovenverdieping te krijgen. 
Bij de oude woning liep het dak van de 
zolder direkt schuin naar boven, zodat er 
weinig ruimte was. Nu worden er enkele 
slaapkamertjes op de bovenverdieping ge-
bouwd. 

Het werk wordt uitgevoerd door tim-
merbedrijf J. de Wal. 

sloop 
te'Qk 

Maandag j.l. is een slopersbedrijf uit 
Veenhuizen begonnen met de afbraak van 
het laatste huis aan de Zuiderkade. Hier-
mee verdwijnt het laatste huis uit deze 
hoek, waar vroeger vele huizen en zeer 
veel steegjes waren. 

Al deze huizen zijn gesloopt met uit-
breiding van Halbertsma, waarvoor ook 
deze laatste gesloopt wordt. Het huis was 
het laatst eigendom van de heer Van Ran-
den en het werd bewoond door de heer J. 
de Leeuw. Vóór de heer J. de Leeuw woon-
de hier de heer Tj. Huisman, welke hier 
zijn fouragehandel had. 

Het huis wordt nu gesloopt om de toe-
gang van de fabriek ruimer te maken, 
wat nodig is, daar de grote stofauto's 
welke het zaagsel komen halen, slechts 
met enkele centimeters ruimte aan weers-
zijden en veel draaien de fabriek kunnen 
bereiken. 
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in oudejaarsnacht 
z.g.a.n. herenrijwiel 

Batavus (topper) 
graag terug tegen beloning 

WYBREN HUISMAN 
Zuiderend, tel. 05660-420 

De Vogelvangers 

De heer Siekruana bij zijn eenden 	(Foto D. v.d. Met): 

Oudejaarsfestein 
Ditmaal geen openbaar feest, noch in-

huldiging van het nieuwe jaar of laaiende 
vuren. Enkel een besloten bal in de oude 
school voor een jongerengroep. Het was 
een kalme nacht die van oudejaarsavond 
'66 en het vuurwerk deed het goed om 
twaalf uur. Er was in de voorgaande da-
gen al heel wat verknald in de straten en 
het leek wel of dit al wat aan 't vervelen 
ging. Later gingen de tógers aan het werk. 
Een drietal schouwen dreven in de sloot 
om het sportveld, in één prijkte een nieu-
we fiets. Het was niet de enige fiets die 
meegenomen was én nág zijn er zoek. 
Gestolen of in het water gegooid? Vele 
linnenrekken, ladders en dergelijke losse 
gevallen verhuisden van plaats. De ge-
bruikelijke besmeurderij van de winkels 
in de Hoofdstraat schijnt ook weinig aan 
te doen te zijn. De groep die het dit jaar 
deed bestond uit één grote, die de verfpot 
sjouwde en een viertal kleinere jongens. 
Zij verrichtten hun daden om ongeveer 
half vier. Er werd ditmaal met groene 
verf gewerkt, wat veel lastiger te verwij- 

deren bleek dan de witkalk. Begonnen 
werd met de huizen van de burgemees-
ter en Ds. Keuning, de kleuterschool, ter-
wijl toen nagenoeg de gehele Hoofdstraat 
een beurt kreeg. Er waren winkeliers die 
tot drie uur op wacht gestaan hadden, 
maar toch nog te vroeg naar bed gegaan 
zijn. Een ander, die nog even gewacht 
had, zag de schilders aankomen en deed 
het licht op. Hierdoor bleef zijn winkel 
deze keer gespaard. Het Bandebomteken 
werd overal aangebracht. In de Suorein 
werden op de afgelegen boerderijen al-
daar de ramen dichtgekalkt; Hooghiem-
ster kreeg een grote Koekoekspreuk op 
zijn muur. Een met ander heel wat over-
last, ongerief en schadé door deze hon-
derden jaren oude ,,folkloristische" ge-
woonten. 



De álvesteddetocht op 
1 febrewaris 1917 

Troch tsien Grousters en in fervers-
feint fan Jirnsum. Yn limerick wer-
jown troch D.L.B. fan Grou. 
Mei inkele taljochtingen. 
50 jier forlyn. 

„Mei goed waer en prachtich ijs rieden 
wy om fiif áre fan'« de kade nei Ljouwert 
der't de earste hántekening set waerd yn 
it tramstasjon troch de hear Mulder, om 
8 áre 10." 

Njoggentjinhimdertsawntjin wie(r) 
Foar Fryslán in bisander jier 
It ijs wie sterk op mar en ie 
Sa as it inkeld mar bistie. 
Ut it wolforneamde Grou 
Setten doe tsien mánlju 6f 
Wylst de rig'le neist Idaerd 
Troch boer Sytse sletten waerd. 
Yn 't tramstasjon by d' Aldehou 
Teek'ne Mulder 't listke 6f 
Om de bocht der by Tergréft 
Foel ik om en frij fmséft. 
Foar it haklear wie dat net to hálden 
Dat barde hast tsjinoer Trynwálden 
Lokkich dat ik holpen waerd 
Mei redens fan it maet iit Raerd. 
It tonnegilde fan Birdaerd 
Wie fést tige smeulsk fan aerd 
Róp: Nou wy kinn' ás wol brigripe 
Dat jirrun' cm joun fést danich knipe. 
As setten jimme juster 6f 
Ut dat wett'rich stikje Grou 
De hynstekeapman sei: Wol stom, 
Flean jimme wei om my Falom 
De skipper r6p: Wy smear' m Gau 
Dan binn' wy fan dy luchjes 6f. 
Wy metten jitte net sa fier 
Famylje hiel Ut Metslawier 
't Is memmejierdei hjoed yn Grou 
En is it íis dan net to fier 
Dan gean w' ek noch nei Poppenwier. 
Sa kamen wy yn Dokkumburch 
En earlik sein ik wie al wurch 
Mar earst hwat drinke waerd der sein 
Hwant sjoch wy binne net Opein. 
Nei Frentsjer rieden wy oer Boer 
Ik sei: Ik jow it aensen oer 
It sit my yn de hiele lea 
Wie ik mar wer yn Grouwergea. 
Mar 'k wie sa slim net yn de War 
Dat 'k bliuwe woe; dus fuort dan mar 
Ik wjuk'le efteroan nei Harns 
Dy klímhak is 't to feulemáns(k). 
Sa r6p in strop my efternei 
Ik winske him nei Reinderswei 
Yn Harns dér kroop ik hiel tonrCtk  

Alhiel forsíit're yn de Hoek 
As 't mei myn ark net Better wurdt 
Dan gean ik net rnear fierder fuort. 
Hwér is dyn reed: hjir ha'k um 
En wrychtsjes, Bouke Makkum. 
Wy troffen, 'k hie al fry hwat poerum 
Yn Boalsert truc man fan Bilrum 
Dy't üs, hwat ik doe wol bimurk 
Passearden by it Tichelwurk. 
In fager dy't hwat léstich Wie(r) 
Waerd skept troch Willem, foel omfier 
By Starum bliuwe w' effen stean 
En woene troch 'e Lege Gean 
'n Pynter Vrouwtje fan Stavoren 
Sei: it pleit is dan ferloáren 
As jullie hier het ijs Verlaat 
En naar de Stad toelopen gaat. 
Hja kuijere der op 'e Dyk 
Mei 'n famke. mar hja hie gelyk. 
Láns Riisterfeart nei Gaesterlán 
Ha wy it tige waerm hawn 
Der skar'len tit it kamp fan Ruis 
Gáns internearden op it ijs. 
Oer Harichsterfjilden en áldfeart 
Gyng 't fierderop nei 't Stédtsje Sleat 
De sleatermar oer nei Wáldsein 
Binn' w' oer hiel hwat kistwurk tein, 
En wrychtich yn Wáldsearne 
Waerd hurdriden by Lantearne. 
De Wymerts láns hiene wy wylst 
Frij hwat gemak fan 't ljocht fan Drylst 
De Geau láns rieden w' as de blits 
Nei Frysláns twadde féste Snits. 
By Hogerhas waerd kofjedronken 
De goede íitslach jit biklonken 
De Buremers dy setten 6f 
En wy, wy teagen op nei Grou 
Jan Dokter tekene de list 
En sa wie doe ás reis bislist. 
Fan de alve riders lib je nou noch: Hin- 
drik en Adam Sietema, Bouke Heida, 
Oene Faber Ljouwert en myn persoan. 
Willem Atsma, Gerrit en Easge Duiker, 
Hindrik Venema, Sietse de Groot en Sietse 
Sietema binne sánt forstoarn. 

D.L.B. 
Wy wiene 20 oer 8 by Oostergoo. 

D.L.B. of fol(it Durk Lol-
kes Bouma hat syn bydra-
ge oan de Frisia krekt 6f-
leyere. Hy is 84 jier áld en 

161.1. 

yn dit námer kin men lèze 
hoe.t er ienris in alvestéd-
dentocht riden hat. 
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Nou Sneon wurdt is Grouster trijeling in jier. Se binne nou elk sa'n 19 poun swier en sjogge der skoan át. 

Ybeltsje, Wyp en Anke Zonneveld, mei de álders en suskes, ás hertlike lokwinsken op dizze dei. 
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Foar de lins 
DAT TWA GREATE minsken sa 'n 

spul meitsje koene om in einekoer. 
Jentsje r6p wakker: „It giet net om 

dy koer, mar rjocht is ek hwat". 
Folkert wie doe al sa fier dat er 

r6p: „Fan dyn rjocht moat ik op 'e 
pot". 
Twa troude manlju dy't as buorlju 

oars meiinoar léze en skriuwe koe-
ne. 
Jentsje hie yri 'e holle om in eine-

koer to lizzen op 'e áld wylgenstob-
be oan 'e ein fan de hagc, deun by 
de feart en wie Folkert 'm net krekt 
in slach foor? Jentsje stie mei syn 
mánske koer mar hwat nuver by de 
stobbe dy't al ynnommen wie. As 
wie dat noch net moaijernoch, Folkert 
spytgnyskjend oan 'e oare kant de 
hoge. Bliuw dan mar ris goed, dy 
opjefte wie Jentsje to swier. 
Fuort opsternaet. „Wolst dy koer 

der wol weidwaen, tink?" 
Sa hoegde 'r tsjin Folkert ek net 

to bigjinnen. „Foor hwa?" 
„Foor my! Dy koer leit op rnyn 

stobbe en ast net hastich makkest 
dat er der weikomt, doch ik 1t seis 
en komt er yn 'e feart tolánne". 
„Ast it hert yn 'e hád haat en kom 

der mei in finger oan, sil ik oan 
dy komme, koest noch wolris earder 
yn 'e feart lizze ag de koer". 
It gyng al láder en 'Cider, hja ka-

men beide al tichter by de hoge. 
Lokkich gyng doe by Folkert de ef-
terdoar en der wie Akke. 
„Is 't jimme beide yn 'e plasse 

slein, healwize manlju dat jimme 
binne? Dat stiet my hjir to tsieren 
as skoaljonges, jim moatte jim de 
eagen át 'e holle skamje". 

Dat wie tsjin beide, tsjin Folkert 
allinne sei hja: „ik hie dy wizer ha 
wollen en dat om in einekoer. Krij 
dat ding der wei ju, hjir is emmers 
romte genách, it kin best weze dat 
der noait in ein nei de hiel áld stob-
be teelt". „Ik haw likefolle rjocht as 
Jentsje " „Bigjinst wer? It hat nou 
moai west net? Liz dy koer op it 
hok ju, cièr hat er alle jierren in 
goed plak hawn, hwerom soe er nou 
op dy stobbe moatte?" 

Noch jusjes stie Folkert yn bistán, 
doe makke 'r in man fit, biret kri-
ge er de koer der wei. Hy helle it 
lyts ljedderke dat er by't hok op-
sette, Akke hie gelyk, hwat koe 'm 
dy hiel áld stobbe ek skele? 

BISKAMSUM BLEAU Jentsje mei 
syn koer by de hoge staan. Hie er 
dit winlik net oer alle boegen for-
spile? Mei syn koer waerd er wei 
yn it hok. Hwat soe er nou? Plak-
ken gen6ch fansels, mar de stobbe 

wie leech, dy hie er yn 'e holle 
hawn. Hwerom soe er 'm dér net 
dellizze? Hy hie der minstens safol-
le rjocht op as Folkert. Dy stobbe 
hoegde net leech to bliuwen. Hy koe 
ek oan joun ta wachtsje, it hoegde 
net opslach. 
Jouns stiek er der mei net de 

feart, Folkert kaem mei it nijs yn 'e 
hás: „Jentsje leit le koer op 'e stob-
be". 
„Nou wee 'k graech datst dy stil-

holdst oer dy áld koer, binne der 
gjin oare dingen dérst waerm foor 
rinne kinst?" 
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Koart forhael fan 

Paulus Akkerman 
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„Ik missiz der dochs neat mei?" 
„Ei hwat, di cicchst oer in eine-

koer as hoog dei wit hwat fan 6f, 
tvez dochs wizer". 
Dy torjochtwizing neem er yn goe-

dens, it kaem ek om't Akke oer hwat 
oars bigoun, hy koe Jentsje mei 
syn koer forjitte en dermei hie dat 
hurd, hurd it wèze moatten, hja hie-
ne al healwize opstiging genách 
hawn om in ding fan neat. 

MAR IT WIE net át. 
Doe't Folkert twa dagen letter 

moarns bitiid bátendoar kaem, hwat 
seach er? In ein op Jentsje syn 
koer, de grienkoppige earke, de hals 
withoeheech, wakker wach 	yn 'e 
feart. Wol wie er Akke's wurden 
noch yndachtich, mar de natuer wie 
sterker as de Iem. Hoeden seach er 
om him hinne, gjin mins to biken-
nen. Hy krige in stien en ánderhel-
le de earm. Láci kwèkj end fleach it 
eintsje kjel yn 'e feart, mar tagelyk 
spatte Jentsje mei de fásten om-
heech efter it hok wei: „Nou moatst 
hjir kommme, greate eineforballer 
dyst biste!" 
Syn oerslaend lád baarde troch de 

stille moarn. Mei barstend gewelt 
briek er troch de hoge, sánder ien 
wurd mear imderhelle 'r de fást. Fol-
kert wie 'm treast en griep 'm mei 
in machtige hán yn it boarst. 
Hwa wit hoe't dat noch 6froun 

wie as Akke der net bykomd wie, 
yn 't nachtjak en op bleate fuotten 
sa mar fan it béd 6f. Unbiskrom- 

me roun hja op dy beide woesten 
ta, Jentsje bie 't brás op 'e mille. 
„As it nou mar át is. De dei is 

raar amper oan 'e loft en jimme 
steane inoar nel it libben". De trien-
nen sprongen har yn 'e eagen. „Op-
hálde, hwat skeelt jim?" Hja achte 
gjin drigende fásten. 
Jentsje waerd wei troch de haech. 

„Wy prate wolris wer". 
Noch triljend oer alle lea stie Ak-

ke op it strjitsje. ,Sjoch datst op 
dyn wurk komst, dat is my hjir 
haat fjirtich jier en noch net lens 
los fortroud". Folkert doarst ek 
noch sizze, „Hy moat it mar ris 
wer bisiikje, dan sil 'k 'm fine". 

JOUNS EARST doe't de bern op 
bed wieme, frege Akke: „Hwat wie 
dat nou fan 'e moarn?" 
Folkert koe mar opbychte. „It hie 

neat om 'e hakken, der siet in ein 
op syn koer, dy smiet ik mei in 
stientsje ." 
„Dir?" Der wie 6fgrizen yn har 

hy hoegde ek net mear to siz-
zen om't hja it care wol riede koe. 
„Men soe der om dile, as jimme 
Moor al oanfleane om't de iene de 
oare gjin eineaei gunt, hoecht men 
gjin niget to cjen dat it noch altyd 
oarloch is". 
„Ik lit my fan Jentsje net omsea-

me". 
„Welja, ek noch mar opsprekke, 

!niest der allang weze moatten om 
to sizzen datst mis west trast". 
Hy grommele hwat dér't hja át 

opmeitsje koe dat seks fiersten to2  
folie ferge wie. 

DER WIE GJIN ein maar dy't 
nei Jentsje' koer taelde. Itselde bist 
dat it dy moarns bisocht hie, neste-
le yn Folkert syn koer. Wie 't net 
hwat? 
Hy helle der tsien grouwe aeijen 

át. 
„Hwat seiste Akke, se moatte ek 

mar ris yn 'e tsjettel net?" 
Hja skodholle biret. „Dy aeijen sil-

le wy net ha, dy bringst nei Jent-
sje en makkest it wer yn oarder. 
Astá it net dochst, doch ik it". 
As hja sa praette hoegde hy net 

to bigjinnen, troch ánderfining hie er 
leard. 

Mar hwat hja nou yn 'e holle bie 
wie wol in bytsje al to gek. Hy soe 
ek mei dy aeijen nei Jentsje gean! 
Noch in peer dagen wachte hja 

6f, „Hoe komt It?" 
„Ik sil gek wéze". 
Hja joech net lens antwurd, mar 

die de aeijen yn in Ode en in festje 
om 'e skouders. „Ik bin hjir daelk 
wer". 
Hja wie al by de doar doe't er 

har neir6p: „Oars moattte wy to-
gearre". 
Hja wachte. 
By Jentsje kaem it yn oarder, mar 

Akke moest it wurd dwaen. 



huidje altijd gaaf 

Draeide 't reau in healslach roun, 
sadat it gaedlik staltme foun. 
Efkes wachtsje op hwat sinne, 
dat leit sa'n fleur oer alles hinne. 

Berntsjes laitsje jit ris blier. 
Nou bard it hear, it is safier. 
Foar de wein ás prástich hopke. 
De pias drukte op it knopke. 

De boer sei: As 't mar slagge is. 
Pias sei: Soks is hast wol wis, 
jimm' hearre der noch wolris fan. 
En sjochdér, hjir is it dan. 

Grou, augustus 1967. J.W. 
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OP IN NEISIMMERDEI. 	
ktitt  „( 

Simmer, simmer oer it gea, 
rook van gérst en rook fan hea, 
reid dat gaedlik woechsen wie, 
en nou droech oan skeaven stie. 

Doe kaem de boer dér mei syn reau, 
en loege it, 't wie kostlik nou. 
Doe kaem der wylst sa'n soart pias, 
mei sinnebril en ginder jas. 

1 

 

'k Hie jimme graech op 't printsje set. 
Siz ris boerke, kin soks net? 
En de boer, sa tige gol, 
jonge ja, dy woe dat wol. 

TJEERD KLAZES HIEMSTRA 

70 JAAR IN HET BOERENWERK, 

50 JAAR LID ZUIVELFABRIEK 

heeft het bijltje, of beter gezegd, de tuolle 
er bij neergelegd. De man, reeds 29 jaar 
weduwnaar, die in de Burd woont in het 
bij velen welbekende lytse spultsje aan 
weg en water, ongeveer halfweg tussen 
Mar en Ie, heeft dit niet gedaan omdat 
op zijn leeftijd (81 jaar), men het werk 
reeds lang aan jongeren behoort over te 
doen. Bij hem gold in dezen niet het tal 
jaren, maar het feit dat zijn krachten 
helaas niet meer toereikend zijn. 

Zolang dat wel het geval was k o n hij 
doodeenvoudig het buorkjen niet laten. 
Voor hem heeft het boerenbedrijf altijd 
een heilige levensbehoefte betekend, het 
boer-zijn een opdracht en tegelijk z'n le-
vensgeluk. Zijn hele bestaan is er prak-
tisch door gevuld geraakt, want vanaf on-
geveer zijn elfde, dus 70 jaren, heeft hij 
koeien gemolken en verzorgd en het land-
werk des veehouders verricht. 

In de lange zomerdagen van zonsop-
tot zonsondergang en 's winters met veel 
nachtelijke uren in de stal er bij. 

Langer dan 50 jaar was hij zelfstandig 
veehouder en evenzoveel jaren lid-leve-
rancier van de Coöperatieve Zuivelfabriek 
Grouw. Dat laatste is, menen wij, een re-
cord op zichzelf en het beëindigen hier-
van zal in de notulen van genoemde co-
operatie zeker wel met een extra onder-
streping vermeld worden! 

Met 75 opnieuw begonnen. 

Een jaar of zes geleden liet zijn gezond-
heid trouwens ook al te wensen over en 

kreeg hij van de dokter het advies, nu 
maar voorgoed met het buorkjen op te 
houden. Hier zag hij zeer tegen op, maar 
hij moest naar bed omdat zijn leven in 
gevaar was. Het zou lang kunnen duren 
voor hij weer iets mocht doen. Met een 
„skriemend herte" deed hij toen zijn vee 
van de hand, er zat niets anders op. Maar 
hij was toch ook al 75 jaar? 

Na een week of zes in het dorp bij zijn 
dochter en schoonzoon te zijn verzorgd, 
voelde hij zich weer stukken beter en 	 
sloeg de raad van dokter en familie, om 
zich nu verder maar rustig te houden, 
in de wind. Wat zei hem het getal 75? 
Hij was dankbaar gestemd, doch moest, 
zo meende hij, terug naar de Burd, naar 
zijn woonschip, zijn hokken en zijn land 
en niet om daar stil te zitten, maar om er 
opnieuw koeien te houden, te melken en 
te verzorgen. Hoe wankel zijn gezondheid 
ook had geleken, aan de veerkracht van 
zijn wil mankeerde nog niets! Voor de 
dokter was hij misschien een verrassend 
verschijnsel, toen hij in staat bleek, te-
gen alle verwachtingen in, het buorkjen 

opr:euw te kunnen verric1;.en. 
Natuurlijk deed hij dat niet meer met 

het tempo van voorheen en had nu meer 
tijd nodig dan vroeger om z'n koeien te 
melken, maar - daarvoor begon hij dan 
's morgens nog maar een Uurtje eerder, 
hij beschikte over z'n eigen tijd. 

Vorige herfst liet hij echter drinkbak-
jes in de stal aanbrengen, omdat het 
boarnen met emmers hem te zwaar werd. 

• Zo is dat de laatste tijd gegaan, totdat een 
inzinking dit voorjaar hem wederom nood-
zaakte het werk te beëindigen. Een defi-
nitief einde? De koeien zijn verkocht, er 
is nog een stier, maar die heeft hij reeds 
toevertrouwd aan de hoede van een buur-
man. Toch is er nog iets om te verzor-
gen, n.l. een aantal konijnen. Want zolang 
Tjeerd leeft, moet hij iets te doen hebben. 

Niet bang voor de Duitsers. 

Van z'n 50 jaar trouwe melkleverantie 
aan de fabriek liet hij een klein half jaar 
verstek gaan. Dat was in de natte oorlogs-
winter '44—'45, toen het boezemwater op-
_ ..61.4iis door de Daitse--bezetting zo hooi 
werd gehouden, dat ook Hiemstra z'n vee 
in het water kwam te staan en hij de 
Burd moest verlaten. (Later heeft hij een 
deel der stallen laten verhogen.) 

Op de Boerenwal in het dorp vond hij 
onderdak voor zijn beesten, maar z'n melk 
ging die winter regelrecht naar de bur-
gerij, die in Tjeèrd Klazes een dorpsge-
noot vond, die tegen de nood op voedsel-
gebied in z'n omgeving graag deed wat hij 
kon. 

Vrees voor de bezetter kende hij nau-
welijks. Dat ondervond ook een man die 
aan de „Griene" dorpsbezetting ontsnap-
te. Hij bracht deze in het nachtelijk uur 
vlot per boot naar het Hoflán, met alle 
risico's daaraan verbonden en redde wel-
licht het leven van een onderduiker. 

Swalker over de wateren. 
Behalve op het 'huidige spultsje, waar-

in hij woont sedert 1940 als opvolger van 
de fam. H. Sijtema, is hij veehouder ge-
weest op de boerderij aan het Pikmeer 
bij de ingang van de Burd en verder op 
Trije Has en Duvelseilán ( tegenwoordig 
opslagplaats van de gemeente), terwijl hij 
zijn jeugd doorbracht op een boerderij 
aan het Biggemeer. 

Tseard zijn leven is daardoor steeds 
verbonden geweest met het wijde water, 
waarover hij talloze tochten maakte om 
te melken en voor het halen van gras en 
hooi, wat uiteraard met veel „gebealch" 
gepaard ging. 	 • 

Vanaf deze plaats wensen wij hem nog 
een flink aantal jaren met een herstelde 
gezondheid toe en nemen wij het petje 
af voor de enorme arbeidsprestatie die 
hij leverde, niet alleen voor zichzelf, maar 
uiteindelijk ook voor de gemeentschap. 

Dat hij dit zolang kon doen, moet mede 
een gevolg zijn van een liefde voor vee 
en boerderij, 26 groot, als zelden voor- 
komt. 	 H. 

POEDER- CREME - OLIE- ZEEP 

WAT MIJNHAR-Dr MAAKT S GOED 

AAN DE JEUGDIGE INWOONSTER 
VAN GROUW ZONDER NAAM. 

Naar aanleiding van uw „ingezonden" 
schrijven in de Frisia van 25 mei j.l. 

Bedankt voor uw tip. 
Vaak komt het voor dat de ge noemde 

gemeentewerkers niet weten waar ze met 
de ledige tijd heen moeten. 

Juist daarom onze hartelijke dank voor 
de tip die ons wordt gegeven, voor die 
tijd dat zij anders op hun nagels zitten 
te bijten. 	 P.R. 



issen in Grouw 

Van de week heeft de Leeuwarder 
beeldhouwer Chris FOk771a" in Grouw 
een ceramiek geplaatst, voorstellende 
een school vissen, Het ceramiek is op-
gesteld tussen de in 1951 gebouwde 
Hjerre Gerritsskoalle en de uit 1963 
daterende Master Wielma.skoalle, de 
beide openbare lagere scholen van het 
dorp. Tussen de beide scholen was een 
mooi stukje groen uitgespaard en daar 
heeft het gemeentebestuur het kunst-
werk laten plaatsen, dat tot stand kon. 
komen, dank zij de zogenaamde één-
procent-regering, waarbij één. procent 
van de bouwkosten van een school of 
ander gebouw mag worden besteed voor 
een versierend element. Het kunstwerk  

is een lust voor het oog en waarschijn-
lijk vooral voor dat van burgemeester 
K. J. Vrijling, die zoals bekend een 
verwoed hengelaar en voorzitter van 
de Algemene Nederlandse Hengelsport 
Bond is. Vandaar ook de naam, die een 
Grouwster voor het kunstwerk had be-
dacht. De droom van de burgemeester. 
De school vissen is gemaakt van cha-
motte-klei. De diertjes, tien in getal, 
zijn deels geglazuurd en hebben grote 
gele ogen. Het voetstuk (van kinder-
hoofdjes) zal nog wat worden wegge-
werkt, door het terrein er om heen wat 
op te hogen en van een passende be-
planting te voorzien. 



Woonplaats 

Postbestelling 

i/ 
Datum Jaar

is  

Paraaf ambtenaar Dagtekeni ngstem pel 

Zoals men op de foto's zien kan ligt de „áld 
Pleats" al plat en de slopers uit Warteria ver-
voeren auto's vol met steen, hout en riet ver-
mengd met stof van een tientallen jaren. In 

de woonkamer zijn een paar mooie tegelta-
bleaus voor het licht gekomen, die achter het 
behang zaten. 
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Afbraak 

Maandag is men begonnen met de af-
braak van de schuur annex twee huizen, 
aan de Hoofdstraat te Grouw. Deze boer-, 
derij was het laatste overblijfsel in de 
kom van het dorp van vroeger, toen het, 
dorp een groot aantal koemelkerijen en, 
een enkele boerderij herbergde. De grote 
schuur deed al jaren dienst als garage 
en bergplaats voor vele omwonenden, die 
soms zo krap behuisd zijn, dat er zelfs 
geen plaats voor de fietsen in huis is. 

Bil kermissen en andere hoogtijdagen,  

deed de schuur dienst als bergplaats voor 
fietsen, die er bij honderen gestald wer-
den. Maar dit is ook historie, de jongelui 
fietsen niet meer. 

Zols bekend, zal de Raiffeisenbank hier 
een bankgebouw bouwen. 'Voor wie 
Grouw hier voor een twintig jaar gekend, 
heeft, een hele verandering. In de vele 
buurtjes en stegen achter de Boogstraat, 
woonden toen een 33 huishoudingen. 

Veranderingen 

Nog een eeuwenoud plekje is men bezig te 
veranderen nl. het tuintje voor het huis aan de 
Hoofdstraat waar nu Bottema een showroom 
heeft. Het wordt een tegelpleintje en een stuk-
je straat, terwijl de gevaarlijke stenen pilaar 
waarmee het trottoir afgesloten was, ook is 
opgeruimd. De boom blijft gelukkig staan, 

Voorts heeft Tjepkema in enkele roetsen van 
zijn machtige opruimer de stenen uit de Boog-
straat weggehaald; naar opzichter Wartena 
ons vertelde, komt daar een riolering, die ech-
ter naar de Raadhuisstraat toe lopen moet en 
daar behoorlijk diep moet liggen, want de terp 
is hier wel te merken. Denk om terpvondsten! 
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kent dat het kanaal op het wateropper-
vlak aanmerkelijk breder wordt. He-
laas valt op vele plaatsen het riet — 
een natuurlijke én voortreffelijke oe-
verbescherming — aan die verbreding 
ten offer. Het is echter niet uitgesloten 
dat de rietzoom zich op den duur zal 
herstellen. 

Hinder 
De NV Sanders heeft het werk in-

dertijd aangenomen voor een bedrag 
van I' 5.120.000. Voorts werd het uit-
diepen van de zijgeul naar de Halbert-
sma-fabijeken in Grouw aangenomen 
voor f 57.000. Het uitdiepen van het 
grootscheepsvaarwater door Friesland 
is behalve voor de scheepvaart van 
belang voor de recreatie. Verschil-
lende terreinen langs het traject, die 
voor grondberging worden- gebruikt, 
zullen namelijk voor de recreatie ge-
bruikt kunnen worden. Voorts profiteert 
de Ruilverkaveling Sneeker Ouclvaart 
van deze werkzaamheden. De grond, 
die op het ogenblik vrijkomt bij het 
zuigen in het kanaalvak tussen Terhor-
ne en Grouw, wordt namelijk naar het 

Verbredingswerkzaam heden 	aan 
het Prinses Margrietkanaal in de 

buurt van Oudeschouto. 

gebied van de Sneeker Oudvaart ge-
perst. Het wordt hier gebruikt voor 
het dempen van vaarten en sloten en 
de aanleg van ontsluitingswegen. Bij 
de werkzaamheden wordt veel hinder 
ondervonden van de drukke beroeps-
en pleziervaart op het kanaal. Ook 
voor ieder zeilbootje, zo zei een van 
de directieleden van het aannemersbe-
drijf ons, moeten we de draden van de 
zuigers laten vallen. We hebben wel 
weken gehad — vooral na de bouw-
vakvakantie en tijdens de Sneekweek 
— dat we haast niets presteerden. 
Als we vier van de twaalf uur per dagi 
draaiden was het veel, aldus deze di-
recteur. 

Dit is een van de vier luigers, 
die de NV Snders gebruikt voor 
de verbetering van het Prinses 

Margrietkanaal. Het is de cutterzui-
ger Sint Jozef, die is uitgerust met 
een 750 paarclekracht sterke MAN-
motor. Het geval ligt thans bij de 
spoorbrug te Grauw en perst de 
grond via een leiding. die onge-
veer twee kilometer lang is en het 
Rak van Ongemak kruist, naar het 
gebied van de Siteeker Oudvaart. 

Zoals we indertijd meldden wordt het 
grootscheepsvaarwater door Friesland 
over een afstand van eenënveertig ki-
over een afstand van eenenveertig kilo-
meter op een diepte van drie en een 
gebracht en krijgt het kanaal een bo-
dembreedte, die varieert van vieren-
twintig tot zestig meter. Deze laatste 
breedte krijgt het vaarwater op die ge-
deelten, die over de nieren lopen. Op 
de meeste andere kanaalgedeelten 
blijft de bodembreedte vierentwintig 
meter. Omdat het vaarwater echter 
overal van drie op drie en een halve 
meter wordt gebracht moeten de ta-
luds worden aang,past, hetgeen bete- 

Verbreding Margriet- 
kanaal in volle gang 

Grond onder meer naar Sneeker Oudvaart 
Het Aannemingsbedrijf NV S. A. Sanders uit Delft werkt op het ogenblik 

op volle kracht aan de verbetering van het Prinses Margrietkanaal tussen Lem-
mer en Suawoude. Behalve van enig ander materieel wordt daarbij gebruik 
gemaakt van drie cutterzuigers en één zogenaamde sleepzuiger. Twee „cutters" 
liggen thans op het kanaalvak tussen de sluis bij Terhorne en de spoor- en 
verkeersbrug bij Grauw. De derde cutterzuiger ligt bij de Prinses Margrietsluis 
te Lemmer en de sleepzuiger opereert op de Groote Brekken. 



Verbreding Kana 
rtiaP.IE 

Sinds enige tijd werkt men 'druk aan de 
verbreding van het kanaal. Aan beide 
kanten van het Kanaal verdwijnen enkele 
meters van de oever. Vooral ook de vaar-
geul wordt verbreed opdat grote diepge-
laden schepen elkaar beter kunnen pas-
seren. 

Men werkt met een zuiger welke op 
eigen kracht heen een weer vaart, waar-
bij de opgezogen modder in een aan de 
zuiger vastgekoppelde bak gespoten 
wordt. 

Ook is er een zuiger welke het opge-
spoten zand en modder door een buis tot 
voorbij Oudeschouw perst, waar het dan 
weer gebruikt wordt bij de ruilverkave-
lingswerken. 

Deze zuiger ziet u op de foto aan het 
werk toen hij ongeveer ter hoogte van 
het zuidereind was. 

Hopelijk neemt men straks enpassant 
ook even de ondiepten in het Pikmeer 
mee. 



Stifting „Grou" 
De Stifting Grou is wer átienset yn de 

Boei mei de leargong oer áld Grou. 
Der binne sa'n foech fiifentritich diel-

nimmers. 
De foarsitter S. Westra fan Ljouwert 

iepene dizze leargong. Hy wie tige yn-
nommen dat der wer safolle bilangstel-
ling is. Grou nimt wol in apart plak yn, 
net allinne yn de literatuer, mar ek yn de 
harten fan alle áld-Grousters. 

0. Santema bigoun dizze earste joun 
mei de skiednis fan inkelde pleatsen. It 
is wol sa, fortelde hy, dat de boeren ear-
tiids it bilangrykste diel fan it doarp it- 
makken. Der wiene hiel hwat pleatsen 
om Grou hinne al is dat tal no noch greater 
as yn de 17de jeu. Troch de floreencahie-
ren is is hiel hwat bikend fan de nammen 
fan de eigners, de hierders en hoe heech 
de hier wie. 

Alderearst waerd de Suorein bihande-
le. De Hanjepleats is wol bikend by nam-
me, mar fan de pleats hwér't de Groot op 
wenne is is wolris as namme „Báten-
greft" neamd. Wit ien fan de lézers hjir 
ek mear fan? It álde Siniasté leit efkes 
fierder foar de bocht, is áfbrutsen en 6f-
groeven sa't wol to sjen is. De pleats 
havér't nou Heida op wennet hat hjitte 
eren Oedsmastate, der wiene noch wol 
dy't wisten dat dér Oedsma's wenne ha. 
Toetsma, it léste spul foar it kanael moat 
ek tige áld wéze, dér is spul foun dat 
wiisde op biwenning al om it jier tázen 
hinne. 

Wy krije dan Asinga, dér't dokter 
Schoustra berne is, nou Smeding en de 
ánbineamde pleats fan Zonneveld. Nij-
damstra, dér't Riedstra wennet hat in 
lange skiednis, hiel hwat-  Grouster famyl-
jes binne oan de stifters fan dizze pleats 
bisibbe. 

Santema hie ek fan ien fan de boeren 
dy't yn it lést fan de achttsjinde jeu Wyt-
smastate bibuorke, de greate pleats efter 
it gemeentehás, foar in pear jier &brut-
sen, it boekje dér't de man alles yn op-
skriuwdè, oant de datums ta, dat er mei 
de kij nei de „bul" reisge. Der stie ek de 
organisaesje, better kin men it net nea-
me, fan in bigraffenis yn, der wiene mear 
dan Mindert -átnoege en sekuer is op-
skreaun hwa't „bollen" mei krige en hoe-
folie. 

By it neipetear gie it hoe't de namme 
Leppedyk ántstien is, dy't troch it Suor-
ein rint en dochs neat mei de álde Lep-
pedyk fanneden hat dy't fierderop leit. 

Dokter Schoustra tochte, dat de nam-
me iintstien is omdat it wetterskip de 
Leppedyk dizze wei oanlein hat yn de 

tweintiger jierren, hwat hiel wol oannim-
lik is. 

It wie in gesellige joun, der wiene ge-
nách álde kaerten dat elk de sprekker 
folg.!e koe. 

In oare kear tink oer de bruorren Hal-
bertsma. 

De stifting kin der noch wol hwat sti-
pers by brtike. Hja wol graech noch mear 
foar it doarp dwaen. Alhoewol har jild-
middels net great binne hat hja twa sub-
sydzjes jown. 

Ien oan it Skipfeartmuseum to Snits, 
dér't wandbiskilderingen restaureard bin-
ne iit in pleats to Ypekolsgea, dér't de áld-
ste ófbyldings fan Grou op foar komt. En 
ien oan Peet Reitsma as stipe foar syn 
krewearjen foar de Hoannepálle. 



T OEN EEN JAAR OF TIEN geleden een schrijver in Deventer voor 
een gezelschap literair en artistiek geïnteresseerden een lezing over 
Marsman hield en bij de nabespreking hij de domheid beging als 

een contrast met hetgeen hij als „beschaafd" beschouwde bij wijze van inval 
voorstelde „nu bijvocrbeeld eens een Friese boer te nemen", rees uit het ge-
hoor een grijze dame emotioneel op en protesteerde in nette, maar 
overduidelijke bewoordingen. „Mijn grootvader van moederszijde was een 

-,. Friese boer en ik beu daar nog altijd trots op", zo verklaarde zij. En zij nam 
de moeite de Brabantse auteur direct twee brochures te sturen en twee brie-
ven te schrijven, waarin zij uiteenzette waarom zij (en zo) geprotesteerd had 
en vriendelijk verzocht de beide boekjes — die de spreker tot een juister oor-
deel moesten brengen — na gebruik terug te sturen. Mejuffrouw H. A. van 
Dorssen, zoals men haar in de koekstad kent, beeft nimmer taal of teken van 
de spreker ontvangen. Zij treurt daar niet om, zoals zij het ook niet be-
treurt, dat zij het destijds opnam voor haar Friese pake. Sinds 1919 woont zij 
in Deventer en wie in haar woonkamer in het flat aan de Moreelsestraat hoog 
over de IJssel blikt met zijn voorbijvarende schepen en in de verte de kontoe-
ren van de Veluwe ontwaart, kan zich heel goed voorstellen, dat de Friese 
dichteres Rixt (zoals veel Deventenaren haar toch ook hebben leren kennen, 
al was het alleen maar doordat zij in 1953 in Bolsward de Gysbert Japicxpriis 
uitgereikt), geen behoefte meer heeft naar Friesland terug te keren om 
er te wonen. Wel gaat zij van tijd tot tijd er naar toe: om' een literair evene-
ment, een stukje Fryske Beweging, een congres of een weekend, een huldi-
ging of een laatste eerbetoon bij te wonen. „Rixt wie der ek", zo brengen dan 
oude vrienden of vriendinnen thuis verslag uit. En zij denken aan de statige, 
vriendelijke, grijze „grande dame van de Friese poëzie", die nu tachtig is ge-
worden, maar nog volop meeleeft met wat er zich op cultureel en artistiek 
terrein in de provincie van haar geboorte afspeelt. „Rixt wie der ek" — dat 
maakt een gebeuren eigenlijk pas compleet. 

ZATERDAG 7 OKTOBER 1967 

H endrika Akke van Dorssen. 
„In finfryske famyijenam- 
me", constateert de gast in de 
kamer met de boeken, het 

schilderij van een paar zeilende vracht-
schepen (waarschijnlijk van Johannes 
Elzinga), wat gezellige snuisterijen en, 
bij de thee, heerlijke versnaperingen, 
door de gastvrouw zelf met veel zorg 
en volgens een bijzonder recept bereid. 
En dan volgt de toelichting, die begint 
bij de graankoopman Piter Goa,slik 
Lykles en zijn vrouw Akke Fritses de 
Vries, die samen tien kinderen had-
den. Een van hen, Tryntsje, trouwde 
met Hidde Binnerts Halbertsma, die 
het hout voor de kuipers betrok van 
de familie Van Dorssen, te Juttaas. 
Hendrika, een zuster van Tryntsje, 
logeerde wel in Jutf aas bij burgemees-
ter Gijsbertus van Dorssen en zij 
trouwde later met Cornelis van Dors-
sen, maar dit huwelijk hield geen stand 
en de vrouw van Cornelis keerde naar 
haar ouders in Grouw terug. Daar 
groeide de vader van Rixt op, die in 
Grouw een drankhandel en een kruide-
nierszaak dreef. Hij was door zijn 
voogd, Oom Hidde, naar de HBS in 
Warfum gestuurd en trouwde met 
een meisje uit Hardegarijp, dat oor-
spronkelijk van het Bildt kwam. „Heit 
sei: der moast hjir om tinke: ast yn 
Grou wennest, moest Frysk prate kin-
ne. Hwant dat wie doe sa. Om 1900 
hiniae — ik bin fan 1887 — wie it yn 
Grou allegearre Frysk. Op ien nei:  

myn freondinne Marianne van der 
Ploeg; dy har mem kaem Ot Noard-
Hollán, dat sadwaende. En op 'e skoal-
le wie it ek gjin Frysk. De matres 
fan de Beukerskoalle kaem fan Ljou-
wert. Hja hiet fan ,Ymkje Balt en 
praette sahwat stédsk". En dan hel-
let de tachtichjierrige ynienen oantin-
kens op oan dy jierren. Hja stekt de 
finger op en sjongt iis foar: „A matres 
myn griffel ligt over de grond" — 
„echt Frysk, nou: oer de groun!" — of 
„A matres, Anne muft hi,'r zo". ”WY 
songen altiten as wy hwat sizze of 
freegje moasten. Hwerom wit ik ek net. 
Nei de beukerskoalle kaem de legere 
skoalle en doe de MMS yn Ljouwert, 
cle lamkes 1i8.5. Ik haw dof- imuil in 
„stoomkursus" folge fan in haal jier 
om de ánderwiisakte to heljen. Heit 
sei: „lit har nei dy kursus geen. Dan 
hat se in akte yn'e base en hoeft se net 
to trouwen". Ik woe net foar de klas, 
mar haw de akte ál helle. Oars: yn 
dy jierren wie it gjin wenst, dat fam-
kes wurk sochten. Hja wachten Of, oft 
der ek in man kaem en bleauwen by 
de álden yn'e hts. Ik haw lykwols de 
oergong bilibbe. Doe bin ik siik wur-
den: kjeldskipe nei in sylderij en it 
draaide op tbc Ot. Sadwaende moast ik 
kuere; yn Putten, yn Doorn, yn Dr.vos. 
Slim? Ik haw nea maar lake as yn 
Davos. Ik haw nou ienris ir. fleurich 
aard; ik laitsje en sjong graech. Yn 
Davos leerde ik Linse van der Burg, 
fan Jelsum, Dina Goodyk, fan Boalsert 

en Gryt van der Wal, fan Aldegea by 
Koudtun kennen, ek pasjinten. It foel 
my op, dat hja better Frysk praetten 
as ik. Dér krige ik ek „Forjit-my-net" 
to rezen mei de fersen fan P(ostma), 
dy't ik altiten biwandere haw. „Rispin-
ge" fan Piter Jelles kaem át en ik 
tOchde in Frysk leerboekje oan. Mar-
tha Hillenius diktearde my en sa haw 
ik it Frysk skriuwen leard. Doe't ik 
myn earste Fryske brief nei hás ta 
skreau, sei Os mem: „Leave, doe wie 
se lang sa fier net mear by Os wei". 
Dat wie yn 1911-1932. Yn 1913 kaem 
ik, wer klaar, thOs. In dat jaar versche-
nen ook haar eerste Friese gedichten 
in het tijdschrift Forjit-my-net. Een 
vriendin had al gezegd: „dy moatte 
publisearre wu_rde", en stuurde ze naar 
Jan Jelles Hof. Zijn reactie was: „Jo 
ha in talint fintdutsen en as dizze fer-
sen oarspronkelik binne, dan in great 
talint". Welnu, ze waren origineel, de-
ze liefdesverzen, waarover nog onlangs 
een kenner heeft geschreven: „Hwa 
doarst yn dy tiid syn inerlijk wêzen. 
syn djipste fielingen sa frij, sa op-
rjocht, sa hertstochtelik iepenbierje? 
Yn Fryslán in frou hielendal net. Men 
fielde it yn elke rigel: dit wie gjin 
literaire moede of rnoaiskriuwerij; dit 
wie echt". En inderdaad: de beide eer-
ste regels van het eerste vers „Oan 
him" — Dou bist foar my yn't rázjen 
fan'e winen en yn de iiv'ge sangen 
fan'e sé — waren nieuw in een huise-
lijke, genoegelijke, traag voortkabbe-
lende Friese schrijverij. 

och had Hendrika Akke van 
Dorssen toen al meer poëzie 
geschreven: in Putten (1909), 
waar zij de jonge dichter J. 

Philip van Goethem leerde kennen. Zij 
schreven voor elkaar verzen, in het Ne-
derlands uiteraard, en ook die van Rixt 
werden in het tijdschrift „Nederland" 
gepubliceerd. Rixt bladert in een Schrijf-
boek en leest: „Nu gij hier bij mij zijt, 
is alles vreugd om mij". Toelichting: 
„Dat wie foar Os mem". Met Van 
Goethem, die Engels studeerde, raak-
te de jonge vrouw uit Grouw bevriend 
Hij is in 1913 gestorven. „Né, hy wie 
net dejinge dy't yn „Oan him" bison-
gen wurdt". Wie laat een teer geheim 
dan niet geheim? 

Maar over een ander raadsel hebben 
gastvmuwe en gast toch wel even ge-
diseussieei d In het schrijfhoek ken-- • 
namelijk een Fries gedicht — „siz naar 
rymstik" — voor dat gedateció  :2 
„Simmer 1909" en dat als titel heeft 
„liwat . de doerebouten sizze". Rix 

weet er geen andere verklaring voor, 
dan: „ik koe sa't it liket doe ek al 
hwat Frysk skriuwe, mar yn Davos 
haw ik it goeti leard. En boppedat: 
dit is ek it iennichste fers yn it Frysk 
foar 1913". 
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Ta de Fryske 
Boekewike 1967 

HENDRIKA AKKE 
VAN DORSSEN 

I .::. .1..9:3 s-,2=... - 	 ~ * 7-M4P-111111D2 	- 
Aldlia rplENZI= _Dutrwe Kalme 
frege r.--.6-, c= ,tr: 	ars-nen.. Ik 

r 	kas doe is seir-anmste bywenne, 
'mar soe alt laza 	~ster. lijir 
baar fis net 33-1-. ra haw dan ek nea 
-Tad west, =2r al. higunstichster. Of haw 
Ik letter dr:-.ch nach lid mest? Mar dat 
~at dan ar-n hawwe doe't de Mien-
skip net s iariderich mear wie. Yn 
1919, doe't fit hjir to Dimter op'e sik-
Inrije kamt, bin ik lid wurden fan de 
Fryske krite a-Toast Halbertsma". En 
ik bin ek 15d fan de Fryske Akademy, 

..,uw werk is zwaar 'litimanis-
toen geladen". Nei tsjerke ta? Net sa 
-̀-ack._ Ja. ik bin mennist". 

E 
n via de Fryske Boekewike 
1967 — „fansels kom ik wer 
yn Boalsert" — komt het ge- 
sprek dan op de literatuur 

van deze tijd en op de opvatting van 
nu. Rixt („yn Ljouwert, by de dames 
Reddingius, neamden hja my fan Ryks, 
van Henderika, en de mem fan Cor-
nelis van Dorssen wie in Rixt Noordhof 
fan Ljouwert: nou sjogge jo wol hwer't 
ik myn skálnamme wei ha") zegt: 

„De Fryske literatuer is sa foroare, 
mar dat bringt de tijd ek mei. Hwat 
soene de minsken laitsje as ik ris bis-
kreau hoe't it yn ás tijd mei de leaf-
de om en ta gyng. In tát? Dat koe pas 
as in pearke forloofd wie. Tsjinwurdich 

eddeiske Fryske pr,ezij, der higrYD 
raq-ek-  rtet- 

-ft) 	 •my en ek o sa maklik 
ta. Nou ja, sa nou en dan docht in 
wurd, in rytrne jin wul haat. Favortte 
skritiv.-ers? Dér soe ik eefkes oer tin-
ke moatte. Wrachtich, a wit it net, 
hear, SkritIW dér mar neat oer. 

Oft der ha-at foroare isop it stik 
fan it Frysk? 	 Doest ik yn 
Ljouwert op skoalle wie, soene wy it 
net yn'e holle krije en praet dé.'r Frysk 
ek net mei Friezen. De sknzna is doe 
ek tokoart sketten. Der waerd nea oer 
It Frysk praet. It bistie 	 net 
It Frysk waerd negea.rd. Mar as ik 
nou yn Ljouwert kom, praet Ik Frysk 
en wurd rounom forsllen en faken ek 
yn it Frysk biandere. Snits is al aa 
foroare, tinkt my''. 

en it Boun fan Fryske Kunstners, al 
doch ik net folie mear. Nei de fersen 
fan 1913 en dy jierren haw ik net sa'n 
soad mear skreaun, alteast net publi-
M searre. Mar sa om 1959 hinne, tocht 

i  Mt by mysels: „der foroaret safolle yn 
1,  fryslán, dat as myn generaesje der 
etoch hwat oan hawwe sil, dan moat it 
'nou wéza En jo witte it: op oanstean 
-fan de Fryske Bibleteek is yn 1962 
myn „De Gouden Ryder" átkommen, 
dy't it ta trije printingen brocht hat 

l en dér't ek wurk fan lettere jierren 
yn stiet. Oft ik noch altiten dichtsje? 

I
Och, der komt noch wolris in fers.For-
line jier hat Barchem my ynspirear-
re, doe't ik op in „Ontmoetingsweek" 
noch wer ris it bigrip fornuvere, 
forw(mdering ándergyng. Forwándering 
oer it hielal en oer de tijd. Dat is 
allegearre sa Cintsachlik, dat dér wur-
de alle lyts.e dingen by wei. De lie-
der sei, doe't ik át myn wurk hwat  

slacht it de oare kant oer. Okkerdeis 
hiene wy dér in petear oer yn in li-
terair rountsje hjir to Dimter. In lea-
raer sei: „ik laat ze alles lezen. Vroe-
ger gebeurden die dingen ook, maar toen 
in het geniep". Dat is net wier en de 
álderen fan it ploechje kamen der dan 
ek fál tsjin op. It wie froeger oars. 
Mar dérom kin ik in boek lykas fan 
Wadman, By de divel to bycht, en Rie-
mersma syn Fabryk wol wurdearje, 
al liket my it psychologysk net for-
antwurde ta, dat er it fabryk troch 
in arbeider biskriuwe lit mei it kri-
tysk each fan de man dy't hwat leard 
hat, mei it each fan de skriuwer sels. 
Biswieren tsjin inkelde einen yn gie-
mersma syn wurk? Och, ik tink soms 
wolris: hie dat nou sa wiidweidich bi-
skreaun wurde rnoatten? Mar nochris: 
de tijd is sa hiel oars as doe't wy 
jong wiene. En ik sammelje alles oer 
Riermersina en syn Wurk. Mar de 

E
n zo verstrijken de uren. Brie-
ven komen uit dozen, oude 
foto's uit de kast te voor-

schijn. Bekende figuren van vroeger 
passeren de revue, anecdotes worden 
opgedist, deels verzameld in een spe-
ciaal schrijfboek, dat men zou kun-
nen noemen: „Rixt en de lichte mu-
ze". Er staan bruiloftsliederen in, 
gelukwensen, grappen, gelegenheids-
dingetjes, Fries en Nederlands. En de 
ene herinnering volgt op de andere: 
„Hjir haw ik it tillegram, dat ik nei 
Boalsert stjárde, doe't it stèdhás 350 
jier bistien bie. It wie op in sneonto-
middei, doe't it my yn it sin kaem, 
dat ik moast it oer de tillefoan op-
jaen. Hwat hawwe dy juffer en ik in 
wille hawn. It wie Frysk en alles 
moast fansels speld wurde. Doe't it 
dien wie, hie ik 159 nammen stavere. 
Wie it net kostlik?" 

Ek dit is in kant fan Rixt har per-
soanlikheit, dy steatlike en aparte 
forskining, yn ás literatuer en ek 
mids ás minsken. Geastieh, boartlik, 
libben, fleuria, fitael. En dat „mei 
de acht lcráskes op 'e réch", lykas hja 
it sels Under wurden bringt. Soe men 
net oergunstich wurde? 



JAEP POSTMA FORSTOARN. 

It nijs fan it hastige forstjerren fan Jaep Postma wie sneon-
tomiddeis samar it doarp oer en de forsleinens wie oeral great. 
Gjin wonder, Jaep Postma wie ien fan dy minsken dy't in sterk 
mienskipsfielen ha en hy wie ré om him alhiel foar it wurk foar 
de mienskip yn to setten. Dérby gie syn niget yn 't bisánder nei 
twa organisaesjes át en wol it Reade Krás en F.F.F. Wy witte net 
krekt hoe't Postma by it Reade Kráswtirk bitrutsen wurden is. 
Mar him kennende as in tige gefoelich minske leauwe wy, dat it 
sjen fan breklike minsken him oangriisde en dat hy fan alles en 
alles dwaen soe om dizze pasjinten hwat éfwikseling en wille yn 
it libben to bisoargjen. Hoefolle foldwaning sil hy net hawn ha 
fan it Reade Kríiskamp op it rekreasjeterrein forline foarjier. 
Foar dizze minsken offere hy in wike fa‘çi syn fakánsje op. Gjin 
wurk wie him tofolle. Dérby wie hy tige krekt en naem er it him 
tige nei, as it wol allegearre goed komme .soe. Wie it dan slagge, 
roun alles goed, dan strielde hy, dan wie der gjin blierder minske. 

F.F.F. wie syn oare leafde. Hy en syn maten ha F.F.F. gt de 
nederklits weihelle doe't it net folie mear om hakken hie. Hja ha 
it nij bloed ynpompt en F.F.F. is in bigryp wurden fan doarps-
feesten en doarpsjounen hwér't it hiele doarp by bitrutsen is en 
oan meidocht. Hy wie dérby de biskieden wurker op de efter-
groun, in net to forfangen stiper fan syn sweager Ernst Wester, 
hwaens: „Ha'k ek noch hwat forgetten Jaep?" jimmer noch in 
pear punten oplevere, dy't yn de iepening dochs noch neamd 
wurde moasten. 

Hy hat noch net lang lyn fjirtich jier by Halbertsma west, dér't 
hy de sulveren earemedalje fan Oranje-Nassau krigen hat. For- 
line 	naem hy breed glimkjend fan de boargemaster op Sint 
Pitersdei op it álde Grien, in eareplakette oan. Hy wie de,earste 
„freon fan Sint Piter". 

Yn Jaep Postma hat Grou ien fan syn bate minsken forlern. 
Mei it meifielen fan ás allegearre de neibisteanden it greate leed, 
dat oer harren kommen is, hwat forséftsje. 

Tiisdeitojoun is yn de greate tsjerke de routsjinst balden, hwèr't 
doomny Groeneveld op trefiike wize de forstoarne bitocht en 
wurden fan treast spruts ta de neibisteanden. 

Der wie gjin plak leech yn 'e tsjerke, fan heinde en fier wie 
men kommen om in lêste ófskie to nimmen fan Jaep Postma. 

- - - 	 - 

DIZZE MINSKE. 

Der giet in wéklacht oer it gea, 
In klacht sa dr& en near. 
In nommel freon is hinne gien, 
Jaap Postma is net mear. 

En rounom giet dy swiere sucht, 
Hwerom moast hy hjir wei. 
Hy dy't sa froed, sa warber wie, 
En klear stie, nacht en dei. 

De grime dea sloech ta 
Fol kjeltme waerd fornommen, 
Der wie in warb're man 
De mienskip wer ántnommen. 

Hwant jimmer stie hy ré, 
En plannen, wit hé folie 
Oer dit en ek oer dat 
Dy speeg'len troch syn holle. 

As it oer wille gyng, 
Mei feesten en mei pretten 
Wist hy mei fleurich sin 
De feart der yn to setten. 

En ta syn neisten sizze wy, 
Ja ta harren it alderearst, 
Wy sille him nea forjitte. 
Mar 't is in skriele treast. 

Hwant och, dy simpele wurden, 
Sy sizze suver neat. 
Ien fan ás allerbésten, 
Is weinomt troch de dead. 

Der leit in skaed oer hiel it doarp, 
In sucht, sa swier, sa near. 
In freon is fan ás hinne gien. 
Dizze minske, hy is net mear. 

Wurk foar it Reade Krás 
Háldt tiden him oan bannen; 
Foar yn de „Leite Lju" 
Wist hy him yn to spannen. 

Der wie yn 't hiele doarp 
Net folie to bitinken 
As Jaep stie jimmer klear 
Syn krélt der oan to skinken. 

Hoe muoilik sil it gean 
In tankwurd át to sprekken. 
Mar is 't in heikrewei 
Der learing át to trekken!? 

8-1-68 	 DLB J.W. 



EAUffingEOW 

Dinsdagavond kondigde de televisie 
nadering van het Sint Pieterfeest al aan 
en de kinderen op straat zongen de Sint 
Pieterversjes al. 

„Hwerom stiet yn it álde Grou 
de flagge op'e toer" 

is hierbij wel de schlager. 
Wekenlang is men al aan het repeteren 

van „De blauwe diamanten" van P. Wal-
stra, dat ook onder zijn regie wordt op-
gevoerd. Voor dit stuk is een grote bezet- 
ting vereist. 	 _ 	r• 5 

P. WALSTRA 

By de streek 	6,!) ,Mearkes, dér kin men 
jin sa yn tlibje' - 

Piter Walstra (43) te Grouw 
schrijft Sint Pietersprookjes: _ 

bcr)  

Alle Grousters kin' him wol 
De bakfyts oan it lid ta fol 
Alle dagen siinder mis, 
fouke kaem, dat wie moai wis 
Farske bólle it syn koer 
Sutele hy de bourren oer. 

Hjir in taert en dér in koek 
Bisktit foar Geeske op 'e hoek 
In 13611e foar de man mei 't sikje 
In krintemik by Sjoerde Wikje 
In pakje koeken, marsepyn 
[n stikje brea by Fetse Tryn 
Foar Feikje trije sniende witen 
Teatske hat noch dagen iten 
Nou de bakfyts efkes draeije 
In stikje brea by álde Baeije 
Foar Kobus Ael in pakje taei 
In sítkerbrea by Germens Maei 
In krinte en twa greate witen 
Hwat taertsjes om op snein to iten 
In padfol dtimkes foar de bern 
In fjirdepartsje brea as 't kin 
En biskuten, bros en fyn 
De hiele brot foar Jitse Tryn. 

En sa gong dat lange jierren 
Yn it doarp en ek omfierren 
Mei kjeld en snie en gleone sinne 
Hy kaem to plak, al soe er rinne 
Altyd sjouwde hy syn koer 
Jouke sloech gjin dagen oer. 

Mar de tijdklok bleau net stean 
lenris moat in minske gean 
En sa komt der dan in dei 
Dan bliuwe man en bakfyts wei 
Jouke is noch soun en bést 
Mar hy jowt him ta de rat. 

En hy hat it wol fortsjinne 
By kjeld en snie en gleone sinne 
Altyd kaem hy mei syn koer 
Wier, hy sloech gjin dagen oer 
Mar nou bliuwt de bakfyts stean 
Lit him nou to kuijerjen gean. 

Grou 	 J.W.  

(Van een onzer verslaggevers) 

„Mearkes, der kin men jin sa yn 
íitlibje. Der kinne dingen yn barre, 
dy't yn wurklikheit noait foarkom-
me," zegt de heer Piter Walstra (gis-
teren vierde hij zijn 43ste verjaar-
dag) te Grouw, die voor de derde 
achtereenvolgende maal het Sint Pie-
tersprookje heeft geschreven. Deze 
keer heet het -  „Ido, de keningssoau" 
en bet Zal van 21 tot en met 23 fe-
bruari vier keer worden .opgevoerd 
door Groit-Wster onderwijzend perso-
neel. Piter Walstra,-die ook de regie 
over het stuk voert, verwarht net als 
voorafgaande 'Oren Weer volle zo-
len."'" 

Direct na nieuwjaar is men met de 
repetitie begonnen. „Der spylje 
man of fyftjin mei en mei hert en siel 
goaije se harren der op. Se studearje 
mei in fjar as wiene se 'birops," zegt de 
heer Walstra. Bijzonder veel waarde-
ring heeft hij voor de liedjes, die 
meester P. Dijkma voor het twee en een 
half uur durende stuk heeft gecompo-
neerd. „Jo wurde der stil fan", zegt hij, 
„it binne suver hits." 

Sinds de oorlog was Piter Walstra, 
die werkzaam is op de zuivelfabriek te 
Oldeboorn, al actief bezig met toneel. 
Hij regisseerde de toneelvereniging in 
Jutrijp-Hommerts toen hij nog in het 
nabijgelegen Koufurderrige woonde en 
volgt sedert jaren de toneelcursussen 
van de Fryske Folkshegeskoalle te 
Hoorn op Terschelling en lessen van 
Pyt van der Zee. Voor de Rono maakte  

hij enkele sprookjesachtige hoorspelen 
voor kinderen en drie jaar geleden 
vroeg men hem of hij het Sint Pieter-
sprookje wilde schrijven. 

Hoe komt hij aan zijn ideeën? „pat is 
in slimme fraech," zegt hij, „as ik oan it 
wurk bin, dan prakkisear ik fan al/es 
byeilcoar. Ik sjoch vn gedachten alles 
foar my barren. Ik soe sa wol 114ndert 
forhalen fortelle kinne, ik haw der gjin 
inuoite fan om h.wa,t to bitin ken. 
Meester Lake him foarhinne op skoalle 
a/ slop am myn opstellen, cly wiene de 
fantastyske kant meastai neist." 

Behalve van toneel houdt de heer 
Walstra van muziek. Als hij aan het 
schrijven is — hij is op het ogenblik 
bezig met een Fries kinderboek, dat 
waarschijnlijk dit voorjaar gereed zal 
zijn —  draait hij voortdurend muziek. 
Hij heeft een collectie van ongeveer 
tweehonderd meest klassieke platen. 
Bovendien zingt hij als tenor in het 
Grouwster koor. 

Grouw, waarheen de heer Walstra 
acht jaar geleden met zijn ouders 
verhuisde vanuit Koufurderrige, is hem 
na aan het hart komen liggen. „Ik haw 
my hjir fan de earste minát áf thás-
field. Der is gjin moaijer plak yn Frys-
lán as Grou", verklaart hij. En het St. I 
Pieterfeest vindt hij iets enorms. „It is 
op himsels hwat aparts, it mei net 
forlern gean." 



Raad Idaarderadeel 
Hieronder volgen enkele toelichtingen 

op agendapunten voor de raadsvergade-
ring op dinsdag 23 januari. 
Bij de ingekomen stukken wordt ver-

meld dat door de voorzitter van het stem-
bureau in de plaats van de heer R. War-
tena, mevrouw M. van Dijk-Oosterhof was 
benoemd, welke haar benoeming echter 
niet aanvaardde. Hierop werd de heer K. 
Schermer, stationschef te Grouw benoemd 
welke zijn benoeming aanvaardde. In de 
komende vergadering zullen de geloofs-
brieven worden onderzocht, waarna de 
installatie volgt. 

Voorstel inzake handhaving of afvoe-
ring van gebouwen van de ontwerp-
lijst van beschermde monumenten 
voor de gemeente Idaarderadeel. 
Na een uiteenzetting over de te volgen 

procedure en kritiek te hebben uitgeoe-
fend op het handhaven van oude huizen 
in het algemeen, zeggen B. en W.: 
Zodra het voor de oude kern van 

Grouw in voorbereiding zijnde bestem-
mingsplan gereed is, zal het gemeentebe-
stuur opdracht geven voor de kernen van 
Warga en Wartena een soortgelijk plan 
te ontwerpen. Zou dit niet gebeuren, dan 
zullen met name de nauwe en verouderde 
bebouwingen in verval geraken, omdat 
niemand meer bereid en in staat is, in de 
bestaande situatie nog voorzieningen te 
treffen, die aan de bestaande en toekom-
stige eisen van woongenot beantwoorden. 

Gezien ook de industriële ontwikkeling 
die in Grouw, Warga en Wartena aan de 
gang is, kunnen B. en W. er niet mee ac-
coord gaan, dat deze ontwikkeling en de 
daarmee gepaard gaande groei van het 
gemotoriseerde wegverkeer, onderge-
schikt .gemaakt zou _imam_ worden aan 
het handhaven van verouderde woonsi-
tuaties. 
Ten aanzien van de vermelding der di-

verse gebouwen e.d. op de ontwerplijst 
zij het volgende opgemerkt: 

Aegum. 
1. Weg van Warga naar Aegum. Zerk 

voor P. J. Kley, die in 1623 het Wargaster 
Meer liet indijken. 
Naar de mening van B. en W. accoord. 
2. Toren op kerkhof te Aegum met 

klokken. 
Accoord. 

Friens. 
Hervormde Kerk te Friens met klok en 

7 zerken van de fam. Haersma. 
Accoord. 

Grouw. 
1. Halbertsmaplein 4: Postkantoor. 
Accoord. 
2. Halbertsmaplein 12: Woonhuis-win-

kel van Jac. de Vries, kruidenier. 
Naar de mening van B. en W. vertoont 

dit pand geen bijzondere eigenschappen, 
die plaatsing op de monumentenlijst 
rechtvaardigen. 

Voorgesteld wordt derhalve de Minister 
te verzoeken dit pand af te voeren. 
3. Halbertsmaplein 13: Woning-winkel 

van H. B. de Jong. 
Weliswaar heeft deze woning een aar-

dige top met halsgevel, doch wij achten 
de oudheidkundige waarde niet van dien 
aard, dat plaatsing op de lijst noodzake-
lijk zou zijn. 

Voorgesteld wordt derhalve de Minister 
te verzoeken dit pand af te voeren. 
4. Halbertsmaplein: Poortgebouw te-

genover Ned. Hervormde Kerk, in ge-
bruik bij de eigenaar van perceel Hal-
bertsmaplein 12. 
Dit poortgebouw is zwaar in verval De 

eigenaar heeft geen enkel belang bij het 
onderhoud en wil de ruimte graag benut-
ten voor stalling van zijn auto. Is niet be-
reid tot bijdrage in de restauratie. Het 
poortje vormt een rem op de ontwikke-
ling van het winkelpand. 
In verband met een en ander stellen B. 

en W. voor de Minister te verzoeken, het 
gebouwtje af te voeren. 
5. Halbertsmaplein. 
Het betreft hier een woning, staande 

ten westen van voormeld poortgebouw-
tje en daarmee één geheel vormend. 
Deze woning is reeds gemoderniseerd 

en heeft volgens B. en W. onvoldoende 
oudheidkundige waarde om op de lijst te 
worden geplaatst. 

Voorgesteld wordt, de Minister te ver-
zoeken, dit pand af te voeren. 
6. Hoofdstraat 31. 

Deze woning-winkel staat ten oosten 
van voormeld poortgebouwtje en vormt 
daarmede één geheel. 
Om dezelfde reden als de westelijke 

vleugel stellen B. en W. voor, de Minis-
ter te verzoeken, ook dit pand af te voe-
ren. 

Grouw. 
1. Hoofdstraat 44: Voorbouw Doops-

gezinde Kerk. 
Accoord. 
2. Hoofdstraat 70 en 
3. Hoofdstraat 72: De tenaamstelling 

van deze percelen is onjuist. Het perceel 
van E. van der Meulen is stellig geen mo-
nument. Waarschijnlijk worden hier de 
percelen „Het luxe huis" en de melkzaak 
van S. Eizenga bedoeld. 
Beide percelen hebben hun oorspron-

kelijke bestemming van woonhuis verlo-
ren en zijn thans, wat betreft de begane 
grond tot winkel verbouwd. 
Deze percelen kunnen niet meer als 

monument worden aangemerkt, zodat B. 
en W. voorstellen, de Minister te verzoe-
ken, ze van de lijst af te voeren. 
4. Hoofdstraat 78 (bedoeld wordt 86): 

Winkel-woonhuis van slager Jellema. 
De oudheidkundige waarde van dit 

pand vermogen B. en W. niet in te zien. 
Bovendien is het perceel gesitueerd in 
een omgeving, die in de toekomst zal 
moeten worden gesaneerd. 
B. en W. stellen mitsdien voor, de Mi-

nister te verzoeken, ook dit pand -af te 
voeren. 
5. Hoofdstraat 108: Voormalig pand 

van melkboer S. Eizenga, waarin momen-
teel een antiekzaakje is gevestigd. 
Het onderhavige bouwwerk is half-

steens en zeer slecht v n constructie. De 
arcTutelztímr Is zeer gezocliT-Vregeds—cr 
vervallen staat kan het pand moeilijk 
voor bewoning worden gebruikt. 
B. en W. stellen in verband met een en 

ander voor, de Minister te verzoeken, het 
pand af te voeren. 
6. Kerkstraat 4: Nederlands Hervorm-

de Kerk. 
Accoord. 

Handen en Lippen 
ruw ?Eztir st  0 L, 

Grouw. 
1.--  Parkstraat 9: Woonhuis, staande op 

de hoek van de Parkstraat en de Mr. P. 
J. Troelstrawei, laatstelijk bewoond door 
wijlen Dr. W. B. van der Meer. 
Dit is een normaal oud huis, dat vol-

gens het bestemmingsplan te zijner tijd 
moet verdwijnen, omdat het vóór de 
rooilijn staat en bovendien het uitzicht 
belemmert op een gevaarlijke bocht ter 
plaatse. 
B. en W. stellen dan ook voor, de af-

voering bij de Minister te bevorderen. 
2. Parkstraat 18-20: Boekhandel 

Terpstra. 
Als monument heeft het pand onzes in-

ziens geen enkele waarde. Bij de uitvoe-
ring van het bestemmingsplan voor de 
bebouwde kom van Grouw, zal het pand 
in verband met de verkeersveiligheid 
moeten verdwijnen. In 1967 kwamen ter 
plaatse niet minder dan zeven aanrijdin-
gen voor. 
In overeenstemming met een ingeko-

men verzoek van de Fa. Terpstra stellen 
B. en W. dan ook voor, de afvoering van 
het pand te bevorderen. 
3. Parkstraat 22 (moet zijn 19): Voor-

malige boerderij Abbema State. 
Het gebouw behoort inderdaad tot een 

zeldzaam type. Het staat echter op een 
plaats, die in het bestemmingsplan voor 
Grouw tot „plantsoen" is bestemd, zodat 
het eerlang zal moeten worden geamo-
veerd. 

Voorgesteld wordt, de afvoering van de 
lijst te bevorderen. 
4. Raadhuisstraat — hoek Nieuwe 

Kade. 
Dit perceel, vroeger een woning, is nu 

toegevoegd aan Hotel Oostergoo en wordt 
als bar-wijnlokaal gebruikt. Her perceel 
zal een beletsel kunnen vormen voor de 
uitbreiding-verbouw van het hotel en 
dient met het oog op de hier in het ge-
ding zijnde belangen naar onze mening 
te worden afgevoerd. 
B. en W. stellen voor, een daartoe 

strekkende suggestie aan de Minister te 
doen. 
5. Raadhuisstraat 8: Winkel-woonhuis,  

in gebruik bij J. van der Schaaf. 
Het perceel is naar de mening van B. 

en W. van een heel normale architectuur. 
Bovendien biedt dit kleine pand weinig 
woonaccommodatie. Een aanwijzing als 
monument achten B. en W. overtrokken. 
Voorgesteld wordt. de afvoering van 

hrtirand 	exil d1-1-jstIr13tiroTt1men. 

Grouw. 
1. Raadhuisstraat 11: Woonhuis, be-

woond door H. Tichelaar. 
Het betreft hier een klein woninkje, 

dat niet als monument valt aan te mer-
ken. 
Voorgesteld wordt dan ook de afvoe-

ring van het pand bij de Minister te be-
vorderen. 
2. Raadhuisstraat 12: Woonhuis, be-

woond door P. Riemersma. 
Als onder 1. 
3. Raadhuisstraat 15. Voormalig ge-

meentehuis. 
Accoord. 
4. Raadhuisstraat 17: Het perceel om-

vat 2 kleine woninkjes. 
Het gaat hier om een normaal gebouw 

zonder historische betekenis. 
Voorgesteld wordt dan ook de afvoe-

ring te bevorderen. 
5. Raadhuisstraat 27: Woonhuis, be-

woond door Mevr. H. E. van der Veer-
Ferwerda. 
Accoord. 



It earste fjirdepat t 
Hie gauris ás to pakken 	<- 
Mei kálde dampen, mistich, bi...—
Mei al syn Cingemakken. 

En kwakk'lerije net to min 
Foar bern hwat sluorkjen, gliden 
It skyltsje ijs wie meast to tin 
Om feilich Ut to riden. 

De trije simmerdagen ha 
Wy jimmer noch to goede, 
It wie mei Sellemoanne sa, 
Dat der gjin sélte gloede 

Us barre mocht, gjin sprake fan, 
Skrousk wie 't meast om ás hinne 
Meast káld en huvrich waer wie 't dar 
Al skynde ek de sinne. 

De foarjiersmoanne joech ek stoarm 
En focht, it wie in -Minder 
De lêste tiden, 't die ynfoarm 
Foar hánsdeirein net ander. 

Mar foarige snein naem it in kear, 
Doe koe ek elk it hurde, 
Wy winskje sokke dagen mear, '-
Soe it nou dochs hwat wurde?! 
D.L.B. 	 26-3-'68. 

De mildste dei yn april 

siint wol htindert jie 
Hwa hat dat sa ea bilibbe 
Yn de moanne fan April 
Dat de earste snein nei Peaske 
't Alderwaermste wêze sil 
Mei in hjitte nei geraden 
Fan in foege tritich graden. 

En der waerd al gau ornearre 
't Háldt fansels sa ek gjin stán 
Der komt daelje op frij siker 
Stoarm en tinwaer op yn 't lán 
Mar dy nachts it blykte letter 
Nea gjin finwaer en gjin wetter. 

Mar de álde waerprofeten 
Krigen foar in part gelyk 
Yn de nacht fan moandei tiisdei 
Foel der focht oer hiel it ryk 
Dat foar bou en ek de greide 
Wol in átkomst wie foar beide. 

En nou is fansels it wachtsjen 
Hoe sil 't mei it waer nou gean 
Wurdt ás yn de moaije moanne 
In oannimlik skoft ek bean 
Noflik waer mei hiel hwat sinne 
Der't wy dochs sa wiis mei binne. 

Mar wij haww' it nea bilibbe 
't Yn April ea sa bisloech 
De foarbije rige jierren 
Riz sa'n snein of dei ás joech 
Der't allicht hjirnei forskate 
Lju mei alle nocht oer prate. 

D.L.B. 	 23-4-1968 
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..-:-.. 	2,:.,_arderadeet heeft al  enkele jure./ 
-...-4_ eeg gemeentevlag, maar tot voor kort E meid het aantal exemplaren beperkt 

I

tot één. Het gemeentebestuur heeft er 
ss een stuk of tien bij laten maken bij 
de Dokl.-umer Vlaggen Centrale, zodat 
er eens eentje weggeven kan worden. 
"Dist is nu gebeurd. De nieuwe kleuter-
school „Bernewrald" te Roorclahuizum 
heeft er als eerste een exemplaar 

timo

~regen. „Op  een snijpunt van het 
1-r mis is aangebracht het wapen der 
gemeente zonder  kroon, zijnde een 
Mem veld, beladen met twee paals- 

mihn  
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gewijze en ruggelings boven elkaar 
geplaatste  gele wassenaars, geplaatst 
op een in een punt uitlopend schild 
Gotische stijl)", aldus het officiële 
besluit, Op de  foto  de vlag aan de 
mast voor het gemeentehuis  te 
Grauw. 
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'Het park 
Op bijgaande foto ziet u, dat de door 

de plantsoenendienst uitgediepte vijver 
weer vol water staat. Hiermee is een eind 
gekomen aan een zwaar karwei voor de 
plantsoenendienst, welke deze vijver ge-
heel met de schop heeft uitgediept. In 
de vijver staat nu ongeveer 3 m water. 

De heer P. de Jong heeft er al enkele 
plasticzakken vol vis in uitgezet, zodat 
men t.z.t. met mooi weer de vissen wel 

, kan zien zwemmen. 
Dat men bij de plantsoenendienst zuinig 

is met bomen, werd ook bewezen. Twee 
Oost-Indische Kers, welke bij Friesma-
hiem stonden, moest verwijderd worden, 
daar ze te veel licht opkeerden. Deze 
beide bomen zijn met zorg uitgegraven 
en opnieuw geplant in het park, waar ze 
ter verfraaiïng van het huisje op de 
Hoannepólle zijn geplant. 

Van de dierenwereld in het park valt 
te melden, dat een van de ganzen een 
nest met 9 eieren heeft. 



---- -- 

De bouw van de Coöp. Raiffeisenbank is begonnen. Hier worden de 
eerste betonnen palen in de grond geheid. 	,,ivvvv( 
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Hier eens aandacht voor de reiger, 
Een stoere visser, maar een zwijger; 
Voor mensen mag hij bang dan zijn, 
Hij stoort zich niet meer aan de trein. 
Geduldig in de spoorslootswal 
Wordt daar zijn snavel palingval 
Of laatste snik voor blei of voorn, 
Want tot dit werk is hij geboren. 

Vist altijd eenzaam en alleen, 
Schuw kijkend om zich heen 
En loert dan weer met scherpe blik 
In water en in bodemslik; 
Van 't wachten niet gauw moe:  

Eens komt de prooi, dan stoot hij toe 
En zelfs de zwaarste buit 
Gaat dan met schub en huid, 
Met graat en staart en vinnen 
Verrassend snel naar binnen! 

'k Hoor dit seizoen de hengelaars klagen: 
Het vangén wil maar zelden slagen 	 
Wij hopen — hij moet er van bestaan — 
Dat de reiger 't beter af zal gaan, 
De vogel blijvend zien verschijnen 
En niet, als ooievaar en kiekendief, 

verdwijnen. 
SWALK ER. 

R édez4e-v,  
De bouw van de bank, rechts komt de kluis met wanden van onge-
veer 40 cm gewapend beton. 



Enquete 
Het zeer lezenswaardige blad van de 

Wielsmaskoalle de Klapekster heeft een 
onderzoek uitgevoerd in de zesde klasse 
over het vraagstuk Sint Pieter, voor of 
tegen. 

Vermelden wij dat deze klas 30 leerlin-
gen heeft. 

la. Wij doen alleen aan Sint-Pieter; 
thuis en bij familie (8 kind.) 

lb. Wij doen thuis alleen aan Sint-
Pieter en bij familie aan Sinterklaas 
(13 kind.) 

ic. Wij doen thuis aan Sinterklaas en 
ook aan Sint-Pieter en bij familie ook 
aan beide (6 kind.) 
id. Wij doen alleen aan Sinterklaas 

(3 kind.) 
2. Zou je er voor zijn, dat het Sint-

Pieterfeest werd afgeschaft? Waarom 
ben je vóór of tégen afschaffen? 

Voor afschaffen waren 2 kinderen, te-
gen afschaffen waren 28. 
Waarom voor? 
	 want met Sinterklaas zijn soms in 

één straat wel zeven Sinterklazen. De 
ene is groot en de andere is klein. Wij 
hebben maar 1 Sint-Pieter! 
	 want ik vind pakjes krijgen erg 

leuk. 
	 want ik vind het leuker als Sin- 

terklaas. 
	 want je kan Sint-Pieter veel beter 

zien dan in grote steden. 
	 ik vind dat het niet overal het- 

zelfde moet zijn. 
	 want het is het grootste succes in 

Grouw. 
	 want dan krijgen we veel minder 

pakjes, het sprookje gaat er dan ook uit. 
Krijgen we daarvoor dan in de plaats het 
Sinterklaasfeest??! 
	 want als je thuis aan Sint-Pieter 

doet, en bij opa en oma aan Sinterklaas, 
dan krijg je niet een boel pakjes tegelijk. 
	 want als de kleinen op Sinterklaas 

moeten overschakelen, komen ze te we-
ten hoe het zit. 
	 het is een prachtig feest voor 

kleuters en kinderen, die er nog aan ge-
loven. 
Waarom tegen? 

want anders doen de meeste men-
sen beide feesten en dat vind ik niet 
goed. 
	 want het heeft niet om hakken. 
	 één ding tegen: Sint-Pieter komt 

met de Greta. Waarom zetten ze hem 
niet op een coaster? Dat lijkt immers 
veel echter. 

3. Wat Vind je mooi met St.-Pieter? 
Antw.: Het sprookje (12); De aan-

komst (5); Dat het alleen in Grouw ge-
vierd wordt (5); Voor de kleine kinde-
ren (3); Dat Grouw in het journaal komt 
(2); Je kunt hem van dichtbij zien (2); 
Het luxe huts met het speelgoed; Het 
strooien, dan wordt m'n kleine broertje 
zo bang; Dat de kinderen niet naar de 
T.V. hoeven te kijken. 
Wat denk je, zal Sint-Pieter het kun-

nen volhouden in Grouw? 
	 ik denk van niet, want het kost 

ook geld. 
	 ik denk van niet, want er zijn 

steeds meer mensen, die zijn er tegen en 
die maken het veel te ruig, en dan schaf-
ten ze het misschien af. 
	 ik denk van niet, want je ogen 

worden er niet beter op bij de T.V. 
	 ik denk van niet, want voor radio 

en T.V. komt van Sinterklaas veel meer 
en dan geloof je steeds meer in Sinter-
klaas en dan vergeet je Sint-Pieter. 
	 ik denk van wel, want de mensen 

doen steeds meer aan Sint-Pieter. 

De redaktie van de Klapekster heeft 
geen bepaalde konklusie getrokken. Het 
feit dat zo goed als alle kinderen Sin 
Pieter houden willen, zegt toch wel iets 
van de indruk van het feest. Natuurlijk 
heeft onze oude het zwaar. Hij komt niet 
avond aan avond op de T.V.; voor hem — 
behalve dan in de Frisia — geen kranten b 
vol advertenties en artikels zoals over z'n 
broer Sinterklaas. 

Over het algemeen is het zo, dat vooral 
de jeugd op Sinterklaas geschenken krijgt 
maar dat toch met Sint Pieter de grote 
stukken gegeven worden. Grouwster fa-
milies waarvan de .kinderen niet meer op 
school zijn, vieren in de regel alleen Sint 
Pieter. Omgekeerd vieren families die hier 
van buitenaf ingekomen zijn, hun oude 
vertrouwde Sinterklaasfeest. 
De betekenis van beide feesten zouden 

wij ongeveer aan de hand van de winkel-
omzetten ongeveer op drie tegen één wil-
len zetten, met een beslist iets grotere 
toename van het Sinterklaasfeest dan het 
Sint Pieterfeest. 



Van Tiel 
naar 
Grouw 
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Ds. J. Boneschansker, de nieuwe predikant van de Her-
vormde Kerk te Grouw, zal 2 februari intrede doen in zijn 
nieuwe gemeente. Mede een rol bij het aanvaarden van het 
beroep uit Grouw heeft gespeeld het feit dat de vorige pre-
dikant, ds. Groeneveld, een goede vriend van hem was. Hij 
hoopt diens werk te kunnen voortzetten. 

Ds. Boneschansker heeft bepaalde gedachten over de kerk 
in de toekomst. Hij is zich ervan bewust dat wanneer de 
kerk niet het oog op de toekomst richt, zij verder in beteke-
nis zal achteruitgaan en nauwelijks meer een rol in de sa-
menleving zal spelen. Hij hecht een bijzondere waarde aan 
nauwe samenwerking van verschillende gemeenten, met op 
de achtergrond de gedachte dat de kerk in de komende de-
cennia tot een eenheid zal moeten komen. Wanneer deze sa-
menwerking goed is opgezet, kunnen de gemeenteleden meer 
n het werk betrokken worden en krijgen de predikanten 
ijd om zich op bepaalde onderwerpen te specialiseren. 
Hij hoopt in Grouw iets meer tijd te vinden om zijn ge-

achten op papier te zetten en er anderen ook warm voor te  

maken. Zijn huidige gemeente Tiel is driemaal zo groot als 
de Hervormde Gemeente in Grouw. In 1963 kwam ds. Bone-
schansker naar de Betuwe, daarvoor heeft hij zeven jaar in 
het Friese Jorwerd gewerkt. In die tijd heeft hij Friesland 
leren waarderen. Hij is geboren in Apeldoorn, heeft z'n jeugd 
doorgebracht in Drente en heeft gestudeerd in Groningen. 
Mevrouw Boneschansker is van Frie,se afkomst. Het gezin telt 
vier zoons, in leeftijd variërend van elf tot vier, Pieter, 
Berend Jan, Andries en Engbert. Ook de kinderen gaan vol 
enthousiasme naar Grouw. Zij zijn zeer geimponeerd door de 
„stadsbus". 

„Wat mij in Grouw ook aantrekt is het feit dat het een 
recreatiecentrurn is", vertelde de nieuwe predikant ons. „In 
de zomer denk ik kerkgangers uit het gehele land te ontmoe-
ten, het is boeiend mensen die met vakantie zijn te spreken. 
Recreatie betekent eigenlijk herschepping, een enorm gela-
den woord. Ik breng elk jaar met mijn gezin de vakantie 
door op Terschelling, een prachtig eiland, waar ik veel ga 
vissen en strandjutten. Ik hou van strancjutten." 

Sint Piter is justermiddei toer yn 
Grou arrivearre. Spitigernách net mei 
de belslide, sa't it plan wie en ek net 
mei it boet, lyk.  as oare jierren, hwant 
dérfoar lei der noch tofolte tis yn'e 
Grolt, De Sint kaem nou, mei „Apollo" 
foarop, op it hynder en waerd op 
Halbertsma's Plein wolkam hitten 
troch boargemaster K. J. Vring. Dy 
wie lijk as de bern „een vol jaar in 
verwachting geweest", mar nou wie 
Sint Piter der dan dochs wer mei syn 
Swarte Pyt. De Sint wie wer tige kruier 
yndruk fan it wolkom in Grou en ri5p 
fan „Gracia, gracia". Hy hie in great 
reed boek by him, der't alleg oer de 
Grouster berntsjes yn opskreaun wie 
en der-'t tafallich fan op it omstach 
„Ringverwarming NV" stie. Mar der 
waerd ek dit jier net ten fan de 
berntsjes oerslein. De boargemaster 
krige in tyts Spaensk heipeattsje om dér 
!nota mei to oefenlen. Kwant doe't de 
boargemaster forline lier by Halbert-
ma NV de eerste paal fan de iltwreidi:ig 
fan dit bidriuw steen soe, mistearre dat 
hwat. De Sint faun it ek spitich, dat it 
net hwat hurder einde mei de plannen 
foar in nij swimbad. Mar dér siUe de 
Grousters sets ek skuld oan ha, hwant 
hja binne it net lens oer it plak. Mar it 
wie Sint Piter tige nen sin, dat er it 
takommende jier yn Grou noch wer 
drokker kriget. Dan moet er dér de 
bern fan twa beukerskoanen opsykje. 
Op de foto helpt de boargemaster Sint 

• Piter by It podtum op, 



arnemsvoorwaarden ontstaan." 	- 

Hopledepop : 
moai mearke 
yn Grou 

1 Nu al voor de elfde keer  el 

St. Piter-mearke is het 
ware sprookje van Grouw 

Sprookje-schrijver D. Wiersma 
(staand) met de componist-bege-
leider P. Dijkma, die wel de tekst, 
maar geen „noot" op de piano heeft 

staan, 

maar tot nu toe heeft de pianist hen 
altijd weer keurig opgevangen. En 
wanneer het al eens zou dreigen te 
mislukken, dan dirigeert souffleur 
meester S. de Jong wel zo, dat de 
zangers in het goede spoor blijven. 

egen----ttedjus zdtten er hl het 
sprookje „De wjukkn fan de Boarch-
mole", dat meester Wiersma heeft 
geschreven. „Ik woe der flink hwat 
lietsjes 	yn elk bidriuw trije — yn ha. 
De bern — de álden ek — fine dat 
moai", zegt de auteur en hei voegt er 
aan toe, dat hij met die liedjes de 
meeste moeite heeft gehad. „Om it tne 
hwat makliker to meitsjen skriuw ik se 
op bisteande melodijen. Doe 't ik se 
klear hie, bin ik nei kollega Dijlana — 
hy stiet yn de tredde klasse fan de 
Hjerre Gjerritsskoalle en ik yn de 
fjirde 	gien. Dy sjoeht der dan in 
skoftke nei en yn in ere, oardelere hat 
hy alles klem*. Ik wit net hoe 't hy dat 
bat." 

„Hopledepop", 3eine de Grouster 
skoalbern juster tsjin elkoar. Dat svtird 
sil de kornmende dagen noch gaar% 
heard wurde; net allinne fan de beril. It 
is it stopwurd fan de nar yn „De 
wjukken fan de Boarehmoie", it St. 
Pitermearke, dat meter twa kear Nar 
de bent opfierd is. Fan 'e middel knie 
de álderein en de eiken it to tijen en 
takomme ulke sille twa jonnen de 
kelten en memmen mei oare bilangstel-
lenden nei de opfieringen yn „Ooster. 
goo" reisde. 

It mearke fan master D. Wiersma is 
der goed ynfallen by de bern. Dat die 
dedlik bliken et it meilibjen. Ek fan de 
libbéne mezyk fan master P. Dijkma ha 
hja wer geniete. Hja stampten sets 
ritmysk mei. „Wy binne de staf fan de 
jonker" wie suver in mei-sjong ferske. 
In jonker dus. Ja, mei minder kin it net 
ta yn in mearke en dit wie in echt 
mearke. It goede wint it fan it kweade, 
mar eardat it safier is maat der hiel 
hwat barre. De wjukken fan de bikende 
mole yn de omkriten fan Grou binne yn 
dit mearké de goede fé en de kweade 
tsjoener. De leste forliest eintsje-bislet 
en dan falt frelle Marijke de mulders-
soan -Abe yn 'e earmen, De moed en de 
leefde fan de gewoane jonge Abe 
wurde bileanne. Yn syn álderlik hes is 
de njirre fan in frelle ta in leaf famke 
e-urden. De goede wjuk hat dat alles 
bitocht, ta freugde fan de ronker en syn 
frou mei alle oeren op it slotsje. 

In tolve tmderwizers en emderwize-
ressen spylje yn dit mearke in twein-
tich rollen. Hja he dat knap dien. Guon 
makken der hiel hwat fan lyk as de 
hesfeint, de kok, de riedshear, dy't moei 
toaniel makken, ek yn de debeldrollen. 
Fierders koe de nar knap meikornn/e en 
wie Marijke in feninich nest. Der 
waerd dus aerdiele spile er dy kwalifie 
keesje fortsjinnet ek it sjongen. 

De trije bidriuwen duorren elk liker-
neet in healere; net to lang dus foet* in 
jong publyk. Der siet ek genech aksje 

allinne it twadde bigoun hwat 
stadieh. De spylders droegen kleurige 
hierde) klean en alles spilé him 6f yn 

ciekors, dy't 	hwat naturalistysk 
ekildere wiene fan Henk Planting en 
Herrn Visser. Romrnert Talmen fan 
Leouwert hie boer goed kap- en grime-
s-ark soarge. 

A. VANDAMME 

Grouw beleeft vrijdag weer het 
sprookje van de intocht van Sint Pieter 
en zijn knecht Zwarte Piet. Tot meer-
dere glorie van dit feest wordt altijd 
ook een sprookje opgevoerd. Die voor-
stellingen van het toneelspelend on-
derwijzend personeel zijn altijd een 
belevenis. Voor de kinderen en ook 
voor de volwassenen. Wat die sprookjes 
betreft voltrekt zich nu al voor de elfde 
keer een sprookje. Elk jaar immers 
gelukt het om een sprookje op te 
voeren, dat geheel van eigen makelij is. 
Ditmaal heeft meester Dirk Wierenia 
weer een sprookje geschreven en zneee-
ter Piet Dijkma heeft opnieuw voor 
buitengewoon levendige muziek ge-
zorgd. 

Het is nu maar te hopen, dat de 
componist op het allerlaatste moment 
niet ziek wordt, want dan mist het 
sprookjesgezelschap zijn begeleider, die 
alles zo levendig en mooi opvangt. Er 
zijn meer goede begeleiders, maar 
niemand zou de heer Dijkt-11a kunnen 
vervangen, omdat hij de muziek van de 
liedjes „in zijn hoofd heeft". Geen noot 
heeft hij op papier gezet.- Bij geen van 
de vijf opvoeringen, die het sprookje dit 
jaar krijgt, zal de muziek dan ook 
helemaal gelijk zijn. Bij de repetities is 
dat trouwens ook al het geval. Meester 
houdt het grondthema goed aan, maar 
hij varieert wel eens. Niet altijd zonder 
moeilijkheden voor de zingende spelers, 

narnlimeneueumututuuminenumweeneneenneenn 

De heer Dijkema (35 en afkomstig 
van Murmerwoude) weet dat zelf ook 
niet. „Ik krij de tekst; spylje hwat en 
dan ha'k it yn 'e holle". Voor negen 
sprookjes heeft hij nu reeds de muziek 
geschreven. Steeds zat hij ook achter de 
piano. Hij heeft al heel wat gespeeld, 
ook bij andere bijzondere gelegenheden 
in „Oostergooe. Zijn muzikale opleiding 
is begonnen bij het harmonium, later is 
daar de accordeon voor ;.n de plaats 
gekomen, maar nu is al jarenlang de 
piano de grote liefde van deze onder-
wijzer, die muziekonderwijzer hoopt te 
worden. Na anderhalf .jaar theorieles. 
genoten te hebben aan de muziekschool 
in Heerenveen, volgt hij nu aan de 
Leeuwarder muziekschool de opleiding 
voor piano l.o. Wat dat betreft heeft hij 
vijf jaar voor de boeg, maar wat er in 
zijn leven ook zal veranderen, hij hoopt 
als componist-begeleider actief te blij-
ven voor het St. Pieter-sprookje. 

„Ivich moei wurk en hwat in sfeer as 
mei syn allen", zegt hij. Meester Wier-
sma (34, geboren in Roordahuizum en 
getogen in Hijum) beaamt dat volmon-
dig. Negen keer speelt hij nu al mee in 
het sprookje. In 1964 schreef hij 
„Mearke fan de Wenderbearn". „Dou 
moatst ris wer" zeiden zijn collega's. 
Vorig jaar met Sint Pieter had hij één 
bedrijf klaar. Dat heeft hij toen Met 
zijn collega's besproken. Hij kreeg 
goede raad.  en zo heeft hij in de 
herfstvacantie vlot ,De wjukken fan de 
Boarchmole" geschreven. .,Dy mole 
stiet hjir flak by: der is dus hwat 
bikends foar de bern: fierders rjochtsje 
ik u r ek tige op de bern", aldus de 
heer Wiersma. die daarmee niets ten 
nadele van- de andere sprookjeschrij-
vers wil zeggen. Integendeel, hij is blij, 
dat hij „concurrenten" heeft, want dan 
hoeft hij niet ieder jaar. 
Dat hij de anderen waardeert blijkt 

duidelijk uit het feit, dat hij zijn 
sprookje heeft opgedragen aan wijlen 
ds. H. Groeneveld. .,Hwat hat dy hwat 
foar ils dien. Hy hot in mearke foei- es 
skreaun, hy hat (is wol regisearre en 
forline jier spile hy ekn och mei. Hwat 
wie dy man enthousiast. Wij misse 
hint!" Meester G. H. Vledder heeft eerst 
vier keer een sprookje geschreven, toen 
ds. Groeneveld en vervolgens de heer 
Wiersma. Daarop volgde de heer Eisen-
ga c.s. en daarna schreef de zuivelbe-
reider Piter Walstra drie keer een 
„mearke", dat aan zijn fantasierijk 
brein ontsproot. Nu dus weer een 
sprookje van meester Wiersma, terwijl 
zich nu al een opvolger voor volgend 
jaar heeft aangemeld. Werkelijk, een 
waar sprookje daar in Grauw! 



Foto's Foto Friso 

de 
wjukken 
fan de 

boarch- 
mole 

in moai 
St. Piter 
mearke 

It persoaniel fan de skoallen yn Grou is der wer yn slagge in mearke op 
de planken to bringen dat der wêze mei. Dizze kear wie de skriuwer Durk 
Wiersma en de musyk sa as altyd fan Pyt Dijkma. 
It is in Grouster tradysje wurden dat de masters en juffers fan de Grou-

ster skoallen in mearke opfiere , net allinne foar de bern mar ek foar de 
álderen en sa as dit jier foar de álden fan dagen en chronische patiënten. 



Foto's fan it St. Piter mearke 
'De wjukken fan 'e boarchmole' 

Master De%Jong hat de lieding 
by it sjongen 
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Winter 
Hoewel we, gezien de kalender, het 

voorjaar naderen, was hier vorige week 
niet veel van te zien. 
Zaterdag voor een week plotseling he-

vige koude, harde wind en ijsregen. Zon-
dag een soort van sneeuw-ijs-regenstorm, 
waarbij enorm veel vuil door de lucht ver-
vóerd werd. Volgens deskundigen „wáld-
sán". 
Op het Pikmeer en ook op andere me-

ren vormde zich veel grondijs, hetwelk de 
scheepvaart veel last bezorgde. 
Vele schepen hadden meer dan enkele 

uren nodig om over het Pikmeer te ko-
men. 
De vogels hadden het ook slecht te ver-

duren. 
Ook hier waren koppels kieviten te 

zien, die weer op weg naar het zuiden 
waren. Andere zochten de warmte van 
het dorp op, zo, dat er zelfs kieviten in 
de Hoofdstraat vlogen. 

Ook op het terrein van de speeltuin aan 
de Kievitstraat waren kievitten en andere 
weidevogels. 

zrA (29 

BIJ DE FOTO'S. 

Zo begon het: stormachtige wind, tempe-
ratuur onder nul en ijsregen. 

Zo was het de laatste dag van de winter: 
20 maart. 
Moeizaam banen de Hildy en de Damco 
299 zich een weg door het ijs. 



te Grouw 
„Een predikant is een souffleur en de gemeenteleden zijn de spelers op de 

planken", zo kenschetst dominee J. Boneschansker zijn ambt zelf tijdens de dienst 
waarin hij bevestigd werd. 

Deze bevestiging vond zondagmiddag plaats tijdens een twee uur durende dienst 
in de Grote Kerk te Grouw, waar geen plaats onbezet was gebleven. 

Hij werd door dominee G. J. Dijkstra uit Wartena in zijn ambt van voorganger 
van de gemeente Grouw bevestigd. 

toe 	 DONDERDAG 6 MAART 1969 

N 

jaargang 	 DONDERDAG 
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Intrede dominee Boneschansker 

Deze vroeg zich in zijn preek af wat de 
functie en taak van een kerkelijke ge-
meente is. „Is het nodig dat er een pre-
dikant naar Grouw komt", was een van 
de vragen die hij stelde. Er zijn veel meer 
vragen, die op het ogenblik in de kerken 
gesteld worden. Overal kan men situaties 
in de kerken en niet alleen in de Protes-
tantse maar met name in de R.K. Kerk 
vinden, die er op duiden dat men niet 
meer zo maar gelooft in dingen die vroe-
ger voetstoots werden aangenomen. 

Het antwoord op de vraag of er dan in 
de Ned. Herv. Gemeente Grouw een pre-
dikant nodig is en een gemeente van God 
moet bestaan, vond dominee Dijkstra in 
de eerste brief van Petrus, waar staat: 
„Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een heilige 
natie, een volk (Gods) ten eigendom, om 
de grote daden te verkondigen van Hem, 
die uit de duisternis geroepen heeft." 

Dit verkondigen van de grote daden van 
God achtte hij het belangrijkste wat een 
christen kan doen. 

„Een slimmerik", zo zei ds. Dijkstra, 
„kan nu zeggen dat de gemeente voor dit 
prijzen van God immers de predikant 
heeft om dit namens de gemeente te 
doen." 

Dominee Dijkstra haalde, om dit te be- 
' .ei 	ther aan. Deze heeft het  •  ries- 

terschap van a te ge ovigen ver on ig 
Ieder is priester en niet alleen op zondag 
maar de gehele week door, waar men zich 
ook bevindt. 

De predikant heeft in dit alles een be-
langrijke functie, maar de gemeenteleden 
niet minder. 

De opdracht aan de mens is te getuigen 
van Gods Erootheid; de taak van de pre-
&kimt daarbij is meer die van de specia-
list 

Bevestiging 
Na zijn preek las dominee Dijkstra de 

formulieren voor die gebruikelijk zijn bij 
een dergelijke plechtigheid en waarmee 
dominee Boneschansker, door op de aan 
hem gestelde vragen met een krachtig 
„ja" te antwoorden, zijn ambt aanvaard-
de. Nadat hij voor het eerst de Grouw-
ster kansel had bestegen, memoreerde hij 
zijn vriendschap met dominee Groene-
veld. Toen hij zes jaar geleden vanuit 
Jorwerd vertrok naar Tiel, had dominee 
Groeneveld bij zijn afscheid gezegd: „Jo 
komnie werom". Daarom was deze dag 
van intrede in de gemeente Grouw voor 
hem tevens een dag waarbij hij met een 
zekere weemoed hieraan terug dacht. 

Het leek hem buitengewoon moeilijk 
een begeesterde man als dominee Groe-
neveld op te volgen. Deze rusteloze ver-
kondiger van het evangelie. Hij voelde 
een diepe verbondenheid met zijn voor-
ganger, ook al omdat hun gedachten over 
verschillende zaken parallel liepen, zoals 
hem gebleken was uit de gesprekken die 
hij met hem gevoerd had. 

Het uitgangspunt van zijn predikatie 
was Matteus 16: 13-20, met als tekst-
woord: „Simon Petrus antwoordde en 
zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van 
de levende God. Jezus antwoordde en zei-
de: Zalig zijt gij Simon Barjona want 
vlees en bloed heeft u dat niet geopen-
baard, maar mijn Vader die in de Heme-
len is. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en 
op deze Petra zal Ik mijn gemeente bou-
wen." 

Sint Pieter 
Dominee Boneschansker wees er op dat 

het hier om Petrus gaat, de apostel waar-
aan de kerk zijn naam ontleent: Sint 
Pieter. 

Deze Petrus was een impulsief mens. 
Hij durfde daarom ook de vraag van 
Jezus te beantwoorden, toen die zijn dis-
cipelen vroeg wie zij dachten dat hij was. 

• i -le  e t •  emden  allerlei na-
men, maar alleen Petru•-k_durfde zonder 
meer te zeggen wat hij daElit.__ 

Ds. Boneschansker vergeleek dit met de 
zo vaak voorkomende situatie waarin men 
liever zegt wat anderen zeggen en men 
niet voor zijn eigen mening durft uit te 
komen. 

De komst van Jezus is de grootste daad 
van God geweest. Het verkondigen vr- 

het geloof houdt het verkondigen in van 
diens daden. 

De gemeente die deze daden moet ver-
kondigen is vaak verstard of gaat gebukt 
onder de last van verdeeldheid. Vooral 
deze verdeeldheid werkt belemmerend om 
een echte gemeente Gods te zijn. 

Toespraken 
Na de dienst waren er de sprekers. De 

heer S. de Jong opende. Hij sprak namens 
de hervormde gemeente Grouw. 

Ds. Caron was door de classis áfgevaar-
digd en ds. H. Broer sprak namens de ge-
zamenlijke kerken een welkomswoord. 

„Wij zijn broeders uit hetzelfde huis", 
zei de heer B. Hannema, die namens de 
Kapel sprak 

Burgemeester K. J. Vrijling heette do-
minee Boneschansker en diens vrouw en 
kinderen welkom namens de burgerlijke 
gemeente. 

Dominee G. J. Dijkstra besloot tenslotte 
de rij sprekers. Hij nam tevens als con-
sulent afscheid van de gemeente Grouw. 

Dominee Boneschansker dankte alle 
sprekers voor alles wat gezegd was. 

De nieuwe voorganger duidde er in zijn 
dankwoord op dat de verdeeldheid in deze 
tijd niet langer verantwoord is. 

Daarna was er gelegenheid de nieuwe 
voorganger en zijn vrouw de hand te 
drukken. 



Hoe het begon 
In die honderd jaar dat de Bouma's in 

het pand aan de Parkstraat woonden zul-
len zij het zeker niet altijd even gemak-
kelijk gehad hebben. Er was veel con-
currentie. Hoeveel bakkers er omstreeks 
1869 in Grouw waren weten wij niet. Op 
het gemeentehuis heeft men een onder-
zoek in de archieven ingesteld, maar het 
was niet mogelijk hier enige gegevens te 
vinden. Wel is het bekend dat in de jaren 
20-30 van deze eeuw, het aantal bakkers 
in Grouw dertien bedroeg. Het is aanne-
melijk dat in de jaren rond 1869 eenzelfde 
aantal bakkers werkzaam was. Het dorp 
heeft zich in de tussenliggende periode 
niet noemenswaard uitgebreid. Maar toch 
dertien bakkers op een betrekkelijk ge-
ringe bevolking. Een bestaan » hadden zij 
zeker gehad, maar gemakkelijk zullen zij 
het niet hebben gehad. En nog niet. Want 
de bakker staat, nog steeds, 's morgens 
vier uur in de bakkerij. In deze traditie 
is nog niet veel verandering gekomen. 

Bartele Jentje Bouma is de eerste Bou-
ma, die dan in 1869 begint te bakken. 
Over zijn persoon is ons niet zoveel be-
kend. Uit een koopakte van 1868 blijkt 
dat in december van dat jaar Klaas Pier 
Sipma koper is van „eene huizinge en 
erve met bleekveld, staande en gelegen 
bij de nieuwe draaibrug te Grouw". Hij 

Dagelijks versch: 
Duitsche Broodjes, 6 â 10 cents. 

Duitsch Brood â 10 cent 
en hooger. 

Alleen Woensdags en Zaterdags: 
Pain de Luxe, 6 â 10 cents. 

Aanbevelend, 

B. J BOUMA, Grouw 

Hofleverancier 

Advertentie uit de Frisia van 14 aug. 1897 met predikaat Hofleverancier 

Honderd jaar 1869 

Bakkerij Bouma 1969 

B. J. Bouma 
oprichter 

van de bakkerij 

Bakkerij Bouma bestaat honderd jaar. 

Aan deze gebeurtenis werd bijzondere 
aandacht geschonken. Woensdagmiddag 
opent de nieuw verbouwde winkel, don-
derdag krijgt elke klant een honingkoek 
aangeboden. 

Deze zaak is met een leeftijd van hon 
derd jaar wel de oudste van Grouw. Waar 
nog bij komt dat het hier een familiebe 
drijf betreft. Vier generaties Bouma heb-
ben van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat brood, koek en banket gebakken in 
hetzelfde pand aan de Parkstraat. 

In die honderd jaar is er natuurlijk veel 
veranderd. Het bakkersbedrijf moderni-
seerde, nieuwe machines en methodes 
deden hun intrede. 

Toch is dit eigenlijk nog niet zo lang 
geleden. In 1955 werd een grote verbou-
wing uitgevoerd, waarbij een moderne 
oven aangeschaft werd. Daarvoor was er 
een oven waarin turf en hout gestookt 
werden. Romantisch is zo'n bakkerij ze-
ker, maar degene die er werken moest 
kal daar wel andere gedachten over heb-
ben gehad. 

Na deze verbouwing was het voorgoed 
afgelopen met de komst van vrachtwa-
gens met takkenbossen; voltooid verleden 
tijd. 

Behalve de bakkerij veranderde ook de 
omgeving. Nog niet--  zo lang geleden werd 
de Groundaem gedempt, de vaart die 
dwars door Grouw liep. Alleen de brug 
bij de bakkerij herinnert nog aan deze 
periode. De bakker benutte dit water op 
zijn manier. Met de „wisker", een lange 
stok met daaraan een dweil, liep-  hij 
vánuit de bakkerij door de toen nog dub-
deldeur naar de vaart waar de wisker in 
het water werd gedompeld om zo de oven 
schoon te maken. De platen waarop ge-
bakken werd gingen ook voor schoon-
maak in ditzelfde vaarwater. 

Vanuit die Groundaem vertrok ook ge-
regeld de schouw met bakkerswaren om 
die bij de boeren te „suteljen". 

Geen bakker die tegenwoordig nog met 
een boot het water over gaat. 

De schouw die daarvoor gebruikt werd 
is nog steeds in het bezit van de familie 
Bouma en voer en vaart nog steeds dik-
wijls mee in wedstrijden van Lyts Bigjin.  

doet dit als voogd voor de minderjarige 
Atje Geerts de Jong, de latere vrouw van 
Bartele Jentje Bouma. 
Bakkersbaas. 

In 1869 wordt er begonnen met bakken. 
Na 22 jaar werkzaam te zijn geweest 

blijkt dat deze Bartele Jentje een man 
van aanzien is geworden, niet in het minst 
tussen zijn collega's. In 1891 wordt hij 
benoemd tot voorzitter van een commis-
sie waarin de bakkers uit vier gemeenten 
vertegenwoordigd zijn. De taak van deze 
commissie is de prijs van liet roggebrood 
gelijk te maken. Het werk in deze com-
missie met andere bakkers tezamen mist 
zijn invloed niet. In 1893 wordt de Pro-
vinciale Bakkersbond opgericht door acht 
bakkers, Bouma \\ ,rdt voorzitter en blijft 
dit tot 1895; daarna wordt hij gewoon be-
stuurslid. Hij heeft veel en belangrijk 
werk gedaan bij het samenbrengen van 
de bakkers in één bond. De waardering 
voor al dit werk uitte zich in 1897 op of-
ficiële \vijze. In 1897 werd hij gerechtigd 
zich hofleverancier te noemen. 

De „Frisia", toen pas twee jaar oud, 
maakte dit in haar rubriek „Van hier en 
uit de omtrek" bekend: 

„Grouw, Aug. '97. Na 't afdrukken ons 
vorig nummer ontving de heer B. J. Bou-
ma, brood-, koek- en banketbakker al-
hier, een diploma, houdende vergunning 
tot het voeren van het wapen van H.M. 
de Koningin-Weduwe, als hofleverancier. 
Wij hebben deze hooge onderscheiding 
direct per bulletin aan onze dorPsgenoo-
ten bekend gemaakt doch wenschen ook 
dit in ruimer kring te doen, waarom wij 
er hier nog eens op terug komen." 

In 1900 sterft zijn vrouw, hij blijft tot 
1917 doorwerken. 

In dat jaar gaat de zaak over op zijn 
zoon Rintje, die op zijn beurt weer opge-
volgd werd door de tweede Bartele Jentje. 
Deze was, evenals zijn naamgenoot, actief 
in de Provinciale Bakkersbond. Vijftien 
jaar maakte hij deel uit van dit bestuur 
en van het bestuur van de algemene Ne-
derlandse Bakkersbond was dat tien jaar. 
Behalve vele andere functies die hij be-
kleedde was hij tot zijn dood in 1967 wet-
houder van de gemeente Idaarderadeel. 

Zijn zoon Reinder volgde hem op. De 
vierde generatie dus. 

Donderdag wordt dit jubileum op fees-
telijke wijze herdacht, terwijl woensdag-
middag een geheel verbouwde winkel ge-
opend wordt. 



3 
jacrst Halbertsma bc) 
Prof. J. H. Brouwer schrijft over onze 
Doomny Joast o.a. het volgende: 

Hij schiep het voortreffelijk begin van 
een nieuwe Friese literatuur, de naar in-
houd, vorm en spelling onvolprezen „Ri-
men en Teltsjes", die ontzaglijk veel tot 
de verheffing van het Friese volk hebben 
bijgedragen; hij opende met de vertaling 
van het Mattheus-evangelie wijde perspec-
tieven. Hij werkt bezielend op zijn broers, 
hij staat in contact met anderen: Wind-
sma, Salverda; jonge intellectuelen zet hij 
aan het uitgeven van oudfriese teksten. 
Geschiedenis, volkskunde, sagen en le-
genden, kleding en gebruiken, alles had 
zijn belangstelling. Hij bestudeerde de 
taal: het oudfries, het middelfries, het 
nieuwfries. Hij kende het landfries in zijn 
verschillende dialecten en de taal van de 
steden door jarenlang nauwkeurig onder-
zoek; hij trok naar Hindelopen, Molkwe-
rum, Warns, Workum, tekende op uit de 
mond van de bevolking, vergeleek de ge-
gevens van Jan met die van Piet, verza-
melde dialectteksten; hij stak over naar 
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog; 
het Gronings had zijn belangstelling, het 
oostfries (hij bestudeert het Saterlands 
en maakt plannen met Ehrentraut) om 
persoonlijk onderzoek te doen op de oost-
friese eilanden; het noordfries vergeet hij 
niet. 

Zijn werkzaamheid reikt verder: over 
het Nederlands, van de Wachtendonckse 

lexicographen van de 16de eeuw tot de 
verscheidenheid der moderne dialecten. 
Zijn belangstelling richt zich naar het 
oosten: hij kent Notker, publiceert een 
fragment van Parcival, schrijft over een 
Nederlandse bewerking van de Nibelun-
gen en toont in zijn noten, op de Ferguut 
b.v., zijn belezenheid op dit gebied. Zijn 
oog gaat, en bij voorkeur, over zee: hij 
werkt zich in het oudengels en middel-
engels in, zó goed, dat niet lang geleden 
een bekend anglist zijn verbazing te ken-
nen gaf over Halbertsma's belezenheid 
ook in het moeilijkste dialect; de dialec-
ten van Engeland, Schotland, Ierland 
hebben zijn belangstelling, naar uit zijn 
rijke bibliotheek overduidelijk blijkt. Hij 
betrekt het oudnoors in zijn studie, het 
gotisch: hij correspondeert met Grimm 
over etymologieën, met Castiglioni over 

nieuwe handschriftvondsten, hij recen-
seert het woordenboek van Diefenbach, 
publiceert een artikel over „De overblijf-
selen der Gothische taal", tracht het Go-
tisch te gebruiken voor het vaststellen 
van de uitspraken van het oudengels en 
zet een theorie op over de trek der Go-
ten. Wij laten zijn studie van romaanse 
talen buiten beschouding; het medege-
deelde is ruim voldoende om duidelijk te 
maken, dat Halbertsma, hoezeer ook het 
Fries het voorwerp van zijn liefdevolle 
aandacht was en bleef, toch nooit het be-
sef van de samenhang verloor. Als men 
hem iets verwijten kan, is het eer dat hij 
zijn stramien voor het bereiken van grote 
resultaten te ruim spande dan dat zijn 
kijk te eng was. Evenmin getuigt het van 
engheid, dat hij afwisselend in het Fries, 
Nederlands, Frans, Engels en Latijn pu-
bliceerde en correspondeerde. Die corres-
pondentie, waardoor hij het levend mid-
delpunt van het wetenschappelijk verkeer 
uit zijn tijd werd, was een taak op zich-
zelf; de Provinciale Bibliotheek te Leeu-
warden bewaart in drie portefeuilles al-
leen al 735 aan hem gerichte brieven — 
deze collectie verdient nader onderzoek, 
ook na de publicaties van Sijmons en 
Braun. 

De goede hoedanigheden, ook de be-
zwaren van Halbertsma's werkmethode, 

• on_rhlidelijk-naar-voren,  21s  wij en-
kele onderwerpen wat nader beschouwen. 

De Provinciale Bibliotheek van Fries-
land bevat een aantal handschriftelijke 
stukken, die betrekking hebben op Hinde-
lopen, aantekeningen „door mij op die 
plaats zelve verzameld" om in de stijl 
van Halbertsma te blijven. Er blijkt Uit, 
dat Halbertsma in verschillende perioden 
van zijn leven er aan heeft gewerkt: ik 
vond de jaartallen 1820, 1821, 1848, 1954. 
Halbertsma laat moeilijk een onderwerp 
los: Bilderdij k, de Van Harens vergezel-
len hem gedurende een hele reeks van ja-
ren en is de stof gepubliceerd, dan nog 
schrijft hij in doorschoten exemplaren 
verbeteringen en aanvullingen bij. In 
deze aantekeningen over Hindelopen 
noemt hij de uitgave van Lex Frisionum 
van Wiarda, de Rechtsá1tertmer van 
Grimm, de Germania van Tacitus; voor  

de rest is het materiaal, dat hij 2,1f bij-
eenbracht. Dat moet niet gemakkelik ge-
weest zijn; hij wijst uitdrukkelijk o, de 
schuwheid der inwoners tegenover vragi.-
delingen: een Amsterdamse vrouw, 
met een Hindeloper getrouwd was en zich 
geheel, ook in de kleding, bij de Hindelo-
pers had aangesloten werd nog na 25 jaar 
het „fremd wiif" genoemd. Wat interes-
seert Halbertsma? Alles. Hun lichaams-
bouw, karakter, zeden en gewoonten, be-
drijf en handwerk; de bouw van de stad, 
de vorm van huis en hof, de meubels, het 
porcelein, het houtsnijwerk, de kleding, 
de datum waarop men begint te stoken, 
de stof waar men mee stookt, de naam-
geving, gevelstenen, spookverhalen, reis-
beschrijvingen. Hij schrijft het op uit de 
mond van Hindelopers (hij zou Halbert-
sma niet zijn, als hij de naam er niet bij 
vermeldde en een stuk van de stamboom 
bovendien), hij tekent zonodig schetsma-
tig wat opheldering behoeft en hij ver-
geet niet de woorden en uitdrukkingen 
ervoor te noteren: zo blijken er 99 namen 
te bestaan voor de verschillende soorten 
stof voor vrouwenkleding. Natuurlijk legt 
hij een verzameling aan van Hindeloper 
dialectteksten, zoals hij altijd en overal 
teksten verzamelt en uitgeeft. Het blijft 
voornamelijk materiaal verzamelen, maar 
als zodanig van grote waarde en opmer-
kingen, die verband en verklaring sugge-
reren, zijn er ook. 

Een ander voorbeeld: de hulde aan 
Gysbert Japix. Halbertsma is de ziel van 
de herdenking geweest. Hij vooral heeft 
er voor gezorgd, dat het geen zinloze ver-
toning werd, zoals maar al te dikwijls en 
zeker in de 19de eeuw met herdenkings-
feesten het geval was. De dichter èn de 
mens interesseren hem; zo is het steeds, 
ook in zijn studies over Bilderdijk, de 
Van Harens, Posthumus, Salverda. Hij 
begint van de grond af aan, begraaft zich 
dagenlang in de Bolswarder erchieven en 
laat zich volstrekt niet ontmoedigen als 
zijn onderzoek aanvankelijk geen resul-
taat oplevert; steen voor steen trekt hij 
het gebouw op, besteedt aandacht aan 
de kleinste details, vormt uit de gege-
vens van archieven, dichtwerk en over-
leveringen een beeld van de auteur. Hij 
verzamelt gegevens over de familie van 
Gysbert Japix, over diens tijdgenoten en 
kennissen; de achtergrond wordt, zij het 
nog schemerig, zichtbaar. Hij verdiept 
zich in de literaire waarde van Gysberts 
werk, hij speurt met zijn gevoelige zin-
tuigen naar de geheimen van diens taal-
gebruik. Deze huldiging van Gysbert Ja-
pix betekende meer dan de onthulling 
van een gedenkteken, meer • dan een 
schoon en waardig feest, dat inspirerend 
werkte op de Friese schrijversbent, meer 
dan een kloeke redevoering. Door de per-
soonlijkheid van Halbertsma werd bo-
vendien, in verband met en als. 
van deze herdenking, de grondslag ge-
legd voor een brede bestudering van foet 
Fries in het algemeen. 
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De Doopsgezinden te Grouw 
Ds F. H. Pasma, die bij zijn afscheids-

preek door een der sprekers als personi-
ficatie van. 't doopsgezind geloof werd ge-
zien, heeft in 1930 een boekje doen ver-
schijnen ter gelegenheid van het eeuw-
feest der vereniging van de Waterlandse 
en Vlaamse gemeenten, dat in 1829 plaats 
vond. Dit boekje is thans herdrukt en 
aangevuld met de belevenissen van de ge-
meente van 1929 tot en met de benoeming 
van ds Broer. 

Het is voor de geschiedenis van de 
Doopsgezinde Gemeente en ook van die 
van het dorp Grouw van grote betekenis. 
Ds Pasma is een man die veel studie van 
het verleden gemaakt heeft en veel wat 
hij in dit boekje vermeldt, zou anders zijn 
vergeten. Daarbij heeft hij veel gevoel 
voor humor en weet daarvan kostelijke 
staaltjes te vertellen. 

Bij het lezen van het hoofdstuk over de 
bezetting worden we weer gekonfronteerd 
met die ellendige tijd. Veel wat hier ver-
meld is hebben we met eigen ogen gezien. 
Nog staat ons het beeld voor ogen van 
ds Pasma zelf, die op een vroege morgen 
tussen twee groenen in langs de Stations-
weg gevoerd werd en enkele dagen ge- 

vangen is gehouden. 
De onkerkelijkheid van Grouw, de toe-

nemende invloed van sport en radio op 
het kerkbezoek, het Gemengd Koor, de 
Jongerenkringen, de legaten in de loop der 
tijden ontvangen, de jaarwedden der le-
raren; een brok belangrijk leven uit de 
dorpsgemeenschap wordt even scherp be-
licht. Interessant is ook, wat ds Pasma 
van zijn voorgangers weet te vertellen, 
waarvoor hij ongetwijfeld heel wat heeft 
moeten nagaan. Doordat hij in 1921 in 
Grouw kwam, heeft hij nog heel wat van 
oude mensen kunnen vernemen. 

In het boek(je), dat toch nog een 96 pa-
gina's telt, zijn vele foto's opgenomen. 
Van de eerste druk waren de kliché's nos; 
bewaard gebleven; de tekeningen of foto's 
waar ze naar gemaakt werden, echter niet 
meer. Dit boekje is een uitgave van de 
uitgavecommissie van de Doopsgezinde 
Gemeente. Deze commissie is veel 
verschuldigd aan de heer T. Hoekema te 
Zuidhorn, die ook het initiatief voor deze 
uitgave heeft genomen. Wij zijn blij, 
evenals de uitgave van 1930, ook dit ge 
denkwerk op onze drukkerij vervaar-
digd is. 
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Oude klok weer in gebruik 
Dinsdagmiddag keken velen verbaasd 

naar de kerk, toen daar in plaats van het 
zo welbekende geluid van de zware klok-
ken, nu opeens een veel lichter geluid 
weerklonk. Dit kwam van de klok, ;wel-
ke in het koepeltje hangt, achter de kerk. 

Ds Boneschansker en koster Dongstra 
hebben dit klokje in goede staat gebracht, 
opdat het weer geluid kan worden. Op 
het klokje staan ook enkele regels tekst. 
Op de bovenrand staat: Jurjen Baltasar 
mi fecit 1653. Hetgeen betekent, dat Jur-
jen Baltasar mij ,gemaakt heeft in 1653. 
De tweede regel luidt: C. van Roorda 
Grytman van Idaerd suum cuio, waarvan 
We nog geen vertaling weten. C. van Roor-
da was echter de toenmalige grietman, 
welke woonde op de Roordaplaats. 

Waarvoor het klokje vroeger gebruikt 
werd weten we niet. Misschien zijn er 
Grouwsters die dit weten. Graag even be-
richt. 

Naar ds Boneschansker ons vertelde, 
ligt het in de bedoeling het klokje te ge-
bruiken bij kerkelijke huwelijken. 

Naderhand vernamen we van ds Bone-
schansker, dat zijn zoon, die een enthou-
siast sneuper is, in een Leeuwarder Cou-
rant van 1924 een artikel gevonden had 
over bovengenoemde koepel en klok. In 
dit artikel staat, dat de huidige koepel 
vroeger een eenvoudige spits of dakruiter 
geweest moet zijn. 

Op een tekening van Bulthuis, welke 
gemaakt is in 1780, staat echter duidelijk 
een koepel afgebeeld. Mogelijk is er na 
een verbouwing een spits opgezet, welke 
later is vervangen door de huidige koepel. 

Verder in dit artikel uit 1924 staat, dat 
voor een veertig jaren, na de kerkdienst 
het klokje geluid werd, waarop alle 
Grouwsters naar het gemeentehuis gingen 
om daar van een „eksteur" de namen te 
horen van de paren welke zich in onder-
trouw hadden aangegeven. 

Wie kan ons hierover nog meer ver-
tellen? 

Dit week-end: 

Dr. van Stapele 	05662-328 
Bij geen gehoor 	 008 

Hier nog twee foto's van de nieuwe loods 
van Halbertsma, welke vanaf 

de rijksstraatweg gezien als een witte 
streep tegen Grouw aangeplakt ligt. 

 

VERBOUWING BAKKERIJ BOUMA 
Door verkleining van een woonkamer 

werd de winkel bij bakkerij Bouma aan-
merkelijk vergroot. Er kan nu van een 
winkel gesproken worden. Een aantrek-
kelijke betimmering maakt dat het ge-
heel prettig aandoet. Op de openingsdag 
kwam de meerdere ruimte wel van pas, 
want er was veel bezoek; zelfs het ge-
meentebestuur kwam een kijkje nemen. 

Fa_ Gebr. de Jong hebben ,de verbou-
wing in een snel tempo volbracht. Hoe 
de bakkerij er in 2069 zal uitzien? 

 



Joast Halbertsma bitinking 
Freed en sneon ha foar Grou in pear 

drokke dagen west. It bigoun freed om 
trije iire op it gemeentehás. Dér wie de 
iliatfangst fan leden fan de Halbertsma-
stifting, prov. bistjár, titjowers, skriuwers, 
fortalers, kommisjeleden, krantelju en 
hwat al net. 
Ds J. J. Kalma joech in koarte biskriu-

wing fan ds Joast; de hear J. Halbertsma 
fan Snits spruts foar de famyljestifting, 
om't de initiatyfnimmer, de hear H. Hal-
bertsma fan Doarn slim siik is. De hear 
S. K. de Jong joech in oersjoch fan hwat 
der de sneons barre soe. Der waerden ek 
nije boeken oanbean en wol „Kent gij 
Halbertsma van Deventer" en „J. H. Hal-
bertsma, bouwer en brekker", wylst ek 
de achtste printinge fan de Rimen en Tel-
tsjes troch de hear Osinga fan Boalsert 
oanbean waerd. Lykwols wol hwat foar-
barich, hwant fierders is der noch gjin 
Rimen én Teltsjes to bisetten. Boarge-
master Vrijling en deputearre Van der 
Mark wiene de lokkigen. De hear Van 
der Mark joech noch wol hwat in aparte 
draei oan syn taspraek, troch op it gefaer 
fan in elitefoarming to wizen, dy't gjin 
forbining mei it folk hie. De boargemas-
ter bitanke al dyjingen, dy't oan de hul-
diging fan dizze dei meiwurke hiene en 
gie ek yn op de bitsjutting fan ds Joast 
en syn wurk. 
Der wie in hiel aerdige kofjetafel, om 

it sa mar to neamen, yn de hal boppe 
opsteld, hweit eptige fryske famkes bi-
tsjinnen. De átstalling -ander yn it ge-
meentemuseum roun bitiden alhiel fol. 
Ynlaet troch de hear K. de Vries, di-

rekteur fan de Akademy, hat ds Kalma 
jouns syn greate rede oer Joast Hiddes 
hálden, hwerbv er w91 alle fasetten fan 
de geniale wondere figuer werjown hat. 
Dérnei waerd der troch it Mingd Koar 
songen, sa, dat men der stil fan waerd. 
Der wiene foar dizze joun twa lieten fan 
ds Joast komponearre en wol „Nacht" en 
„Sibbel op 'e Ryp". P. Folkertsma en J. 
Slofstra wiene de komponisten; hja wie-
ne der dy jouns ek. N. Brolsma draeide 
dérnei in searje ljochtbylden mei sprut- 

sen tekst fan D. A. Tamminga oer ds Joast, 
syn wurk en syn samlingen. Dérnel dekla-
maesje troch Tamminga en de joun waerd 
bisluten mei twa koupletten fan it Frysk 
grAlcaiict 

De sneontojouns is itselde programma 
dien, allinne hie ds Kalma syn taespraek 
doe mear op 'e Grousters Cdstimd. Hy 
hat ás syn lézing foar de Frisia ófstien en 
wy sille dy yn syn gehiel publisearje. 
De Sneons koe men al gau de kommisje-

leden, forsterke fan FFF en gemeente-
mannen, drok yn 't spier sjen. It wie de  

moarns aldersierlikst waer, dat letter op 
de dei minder waerd om tsjin healwei 
fiven yn in béste bui to eindigjen. Gelok-
kich bie men doe de foarnaemste evene-
minten al hawn. 
De forrsassing wie wol de skotsploech. 

Sa'n greate groep, sa bysánder yn de 
klean en dy't bihalve de Skotse Trije ek 
noch forskate oare dounsen diene. It wie 
in lust om dernei to sjen, sels de bige-
lieding wie yn in moai habyt. It dounsjen 
gie goed flot, men koe net fan planke-
frees sprekke, mar wol fan plankier-frees. 
Hwant dy leine Dubai hwat ánsljocht. 
Dounsmaster Feitse van der Zwaag hie 
de lieding en die dat treflik. Wy hoopje, 
dat dizze ploech foar ds doarp bistean 
bliuwt; it soe seinde \véze, as wy harren 
noch netris to sjen krigen. Ek foar de 
frjemden is soks wol in attraksje. Dan 
wiene dér wer de Weachmasters, bikende 
figuren foar de lézers fan de Rimen en 
Teltsjes. Nou, men bie yn de masters De 
Vries en Planting gjin bettere krije kin-
nen. Der is hwat Ciflake by de weagerij 
fan seilmakker De Vries, dy't op in hoeke 
fan it Grien oan in pear peallen ophongen 
wie. Men krige noch in hiel forhael op 'e 
keap ta yn „In wurdmannich fan de 
weachmasters". 
De diskemerk mei I ryske boeken wie 

hwat nijs foar Grou. Tsien fryske skriu-
wers en skriuwsters forkoften hjir fryske 
boeken. Hánderten b(ieken wiene troch 
de beide Grouster boe khannelers átstald 
en in diel der fan is roppende en pratende 
oan de man brocht. Jo Smit fan Hilver-
sum wie wol de primus, tocht ás, mar ek 
de oaren joechen fiks lád. De hurdrin-
ners yn de forkeap wiene wol it Skriu-
wersprinteboek oer ds Joast en it boekje 
tan -Tamari ran Tartiminga, ~I elk sa'n 
tritich fan forkoft binne. Ek dichtbon-
dels, oars nea to f,orkeapjen yn Grou, 
waerden nou einliks is forkoft. Meielkoar 
is der foar sa'n táze* goune forkoft. 

De ringriderij foroun ek flot. In tsien 
sjeazen mei prachtige fryske hynders der 
foar en ek wer yn trysk kostuum stutsen 
riders en rydsters, diene it treflik; it wie  

in skilderij gelyk. Fol spanning seach men 
hoe't de ring al of net stutsen waerd. 
By de diskes koe men ek noch it wurk 

sjen fan ás Grouster houtfiker Fokke v. d. 
Berg; de dames Hofstra, dy't it opmeitsjen 
fan floddermátsen demonstrearren en 
de man dy't einekuorren makke. Musyk  

fan de Gouwe; it draeiend ral mei syn 
fikse helpsters, koartom de middei wie om 
foardat men it wist. 

In gesellich kofjemiel by Oostergoo 
foar de meiwurkers wie it bislát. Dér is 
noch mannich geastich wurd sein en hat 
men noch efkes gesellich gear west. 



Laatste mutsenbreisters 
toonden kunst in Sneek 
Plattelandsvrouwen dromden in 
„Amicitia" om gezusters Hof stro 

Demonstratie van „mittsebreidzjen" 
en kantklossen voor de Plattelands-
vrouwen in Sneek. Links de dames 
Klare en Tine Hofstra (Grouw), 
rechts mevrouw W. van der Wal—
Liezenga (Grouw). In Fries kos-
tuum mevrouw S. de Vries—Wind 

uit H askerdijken. 

oars bie ik it feeks ek net dien, hwánt 
der wiene doe yn Grou noch wol 
fjouwer froulju dy't mdtsebreiden. En 
nou haw ik sa njonkelytsen fier oer de 
htuidert matsen breide. Ik bin de tel 
kwyt." Ook haar zuster is bedreven.  In 
dit zeldzaam stuk handwerken, „Mar 
zij kin se wol telle". Beiden hebben 
echter bestellingen genoeg. Skotsploae 
gen, boerinnen op de sjees en ook twee 
bejaarde draagsters van de kap 'te 
"Katlijk en in Lemmer horen tol 'hun 
klandizie. Een van de redenen is, "dat 
er geen Kant meer te krijgen :is. 
Vroeger waren er vier,soorten, ~-
den de dames H_ofstra ons:k. 
kant" (pntkant on voor  dat 
motief),. binaeide kant" of tule,Ier0-
dene" (fear de mdtse) en „fabrYks-
kant" (imitatie). En nu zijn zij • hitt 
neg alleen, die er de lust en de-tijd 
voor hebben om een muts van kant te 
vervaardigen. En zoiets kost veel tijd: 
„ien mdtse nimt trije, fjouwer wiken 
en dan alle dagen sa'n fjouwer dren 
breidzje." Graag zouden ze hun vaar-
digheid willen overdragen aan jongere 
krachten, maar wie wil er nu nog 
„mdtsebreidzje"? En zo zal het op den 
duur een toer worden om mutsen te 
krijgen bij de Friese kostuums, die bij 
gelegenheden nog vaak gedragen wor-
den. Goed, er moeten nog heel wet 
oude mutsen her en der „yn it kam-
menet" liggen, maar waar afgaat én 
niet bijkomt.... Misschien was daarom 
de belangstelling voor Klare dié de 
naald en Tine die ,.it ramtzje" han-
teerde, zo groot. 

In die belangstelling deelde naast 
mevrouw Van der Wal (die na Vijf 
jaar een uitstekende demonstratrice in 
het moeilijke kantklossen in de kringen 
van de Bond is geworden) ,,mevro~ 
J. de Jong-Brouwer, uit Sneek, 'de 
vaardige en smaakvolle knipkunstena-
res. Zij heeft onlangs een uitnodiging 
ontvangen om volgend jaar te kornbn 
knippen in het Openluchtmuseum Bok-
rijk in België en leidt in Leeuwarden 
sinds kort met veel succes een cursus 
van twintig kniplustige dames. 

Ongeveer 350 leden van twee regio-
nale kringen van de Bond waren naar 
Sneek gekomen. Zij luisterden eerst 
naar de voorzitster van kring I, Me-
vrouw H. Boersrna-Landman, te Oude-
ga (H.0.), en daarna naar de provinci-
aal-voorzitster, mevrouw R. Terpstra-
Wiersma. Deze lichtte toe, dat in plaats 
van de oorspronkelijke algemene -na-
jaarsvergadering nu min of meer fees-
telijke regionale vergaderingen in 
kringverband worden gehouden. Pro-
blemen op afdelings- en provinciaal 
nivo horen hier niet thuis en gebleken 
is in Drachten en Wolvega., dat derge-
lijke streekbijeenkomsten .zeer in de 
smaak vallen. Deze spreekster stelde 
ook de nieuwe jeugdcommissie voor 
alsmede de nieuwe consulente, Me-
vrouw Boelstra-Annerna, die het pro-
vinciaal bestuur is-komen versterken, 
Zij herdacht voorts de dames Martha 
Tihna-Braam, oprichster van de afde-
ling Sneek, en Saakje Miedema-Bierma 
(die een groot aandeel had in de 
artistieke vormgeving van het jubi-
leum); beiden zijn onlangs overleden. 

Tenslotte vroeg mevrouw Terpstra 
aandacht voor het discussie onderwerp 
van deze winter: „samenleving in be-
weging", dat volledig aansluit bij deze 
tijd. In de morgenbijeenkomst hebben 
voorts in het ,geheel vijftig dames 
ander leiding van mevrouw Tasma-
Pasma, 'uit Joure, het werk belicht van 
acht provinciale commissies: in woord, 
maar ook in beeld (en vaak heel 
humoristisch). Het succes was groot. 
Dat kon ook worden gezegd van het 
optreden van Dorien Mijksenaar met 
begeleiding van de eminente pianist Jo 
Spier (die wij in lang niet gehoord 
hebben) Zij zong en „zingzegde" eeh 
reeks van liedjes van, voor en over 
vrouwen, met weinig pretentie en even- 
eens weinig diepgang, maar wel. amu-
sant en tot een breed damespubliek 
sprekend. Jo Spier vulde met soli 
bekwaam de pauzetjes. 

De bejaarde gezusters Klare en Tine 
Hofstra uit Grouw hadden gisteren niet 
over gebrek aan belangstelling te kin.. 
gen evenmin als hun dorpsgenote me-
vrouw W. van der Wal-Liezenga. Gaf 
laatstgenoemde in de pauze van de 
regionale vergadering van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen 
in „Amieitia" te Sneek een demonstra-
tie van kantklossen, de dames Ilofstra 
trokken veel bekijk met hun „mhtse-
breidzjen". Zij wij goed ingelicht, dan 
zijn zij de laatste beoefenaarsters van 
dit oude „handwerk-werk". Een muts 
„opmeitsje" doen zij ook en voor dat 
werkje hebben zij nog wel opvolgsters 
gevonden, zoals de in een smetteloos 
Fries kostuum gestoken mevrouw S. de 
Vries-Wind, uit Haskerdijken, die een 
muts droeg ,anade in Grouw". 

2i/Lejnkeenw C. Hoisti a i) 2.ei dr- -in 
192.1 kaar eerste kante-Iets. „Foar mem; 



Kfandaag opent de Raiffe isenbank 
pockets 

Boekhandel FRISO 

Vanmiddag om half twee opende burgemeester K. J. Vrijling het nieuwe bankge-
bouw van de Raiffeisenbank „Roordahuizum-Grouw." 
Het gebouw staat aan de Hooftloitraat op de plaats waar tientallen jaren een boer-
derij stond, die het laatste in bet bezit was van de Jam, jonker. Dit nieuwe gebouw 
is bedoeld om de administratie van de hwI, die zich tot nu toe in Roordahuizum 
bevond, geheel over te nemen. 
Voor belangstellenden is de bank va !ia voild van zeven tot negen uur te bezichtigen. 

Het nieuwe kantoor aan de Hoofdstraat is 
ruim opgezet. De tien man personeel die hier 
werkzaam zijn hoeven niet als een kluitje 
op elkaar zitten te werken. 
De ruimten voor het kantoorpersoneel be-
staan uit een grote kantoorzaal, waaraan acht 
loketten en nog een speciale kamer voor de 
machinale boekhouding, die geluiddicht van 
de rest is afgesloten. 
Alles is echter berekend op uitbreiding. In 
de naaste toekomst denkt men dat er hier 
vijftien man kantoorpersoneel werkzaam zul-
len zijn, terwijl rekening is gehouden met 
een uitbreiding tot twintig. 

bouw die niet zo maar opgetrokken zijn van 
rode baksteen die meestal gebruikt wordt, 
maar van groen-grijs geglazuurde stenen. 
De architecten hebben bij het ontwerpen 
van dit gebouw niet alleen gedacht hoe zij 
een zo doelmatig mogelijk gebouw konden 
maken, maar zij hebben daarbij ook oog ge-
had voor het niet direct zakelijke. Aan enkele 
kunstenaars werden opdrachten verleend. A. 
S. Smith uit Groningen ontwierp een muur-
mozaiek. Aan de achterkant van de bank 
bevindt zich een klein binnenplaatsje met 
vijver, daarboven hangen drie bronzen vo-
gels ontworpen door C. W. Fockma uit Leeu-
warden. Deze kunstenaar is ook de maker van 
het vissenbeeld tussen de twee openbare la-
gere scholen. 
Deze binnenplaats met vijver kan zonodig 
overdekt worden en bij het bestaande kan-
toor gevoegd. 

Kluis 
Op de begane grond bevindt zich behalve 
directeurskamer en spreekkamer, ook nog de 
kluis. Inbraakvrij en brandvrij. Een massieve 
deur van meer dan dertig centimeter sluit de 
grote ruimte af waar de kapitalen van de 
Raiffeisenbank bewaard worden. De dikte van 
de kluismuren liegen er niet om, 45 centime-
ter. Zo geconstrueerd dat ze bestand zijn 
tegen eventuele pogingen de muur door mid-
del van dynamiet of iets dergelijks op te bla-
zen. Het enigste werktuig dat bij deze kluis 
succesvol kan worden aangewend is de laser-
straal. 
In deze kluis bevinden zich ook safeloketten, 
waar ieder die dat wil zijn waardepapieren 
en/of kostbaarheden op kan bergen. 
Nog een nieuwigheid is de nachtkluis, waar 

winkeliers na sluitingstijd hun dagontvangs-
ten veilig kunnen stellen. Op de eerste ver-
dieping bevindt zich nog een tweede kluis, 
die gebruikt wordt voor het archief. Daar-
naast is er nog de bestuurskamer met air 
conditioning, zodat de bestuursleden zonder 
koud of warm te worden kunnen vergaderen. 

Groei 
Het gaat 	de boerenleenbank goed, dat is 
met de bouw van dit gebouw wel duidelijk 
geworden. Uit de cijfers blijkt nog eens te 
meer hoe goed. Tien jaar geleden in 1959 be-
droeg het spaartegoed drie en een half mil-
joen gulden. In 1968 was dat drie keer zo-
veel, bijna elf miljoen gulden. 
Uit de ontwikkeling van de laatste tijd is 
ook wel gebleken dat Roordahuizum niet 
meer het belangrijkste werkterrein voor de 
Raiffeisenbank is. Er worden steeds meer za-
ken in Grouw gedaan. Voor de toekomst 
voorziet de leiding van de Raiffeisenbank dat 
de toekomst van Grouw er ook rooskleuriger 
uitziet dan die van Roordahuizum. Dit heeft 
ook meegespeeld bij het nemen van deze be-
langrijke beslissing de bank te verplaatsen 
naar Grouw. 

Fotozoekwedstrijd 
Ter gelegenheid van de opening heeft de 
bank ook een wedstrijd georganiseerd. Eigen-
lijk twee wedstrijden. Een voor volwsasenen 
en een voor kinderen. Voor kinderen be-
staat deze wedstrijd uit het kleuren van een 
kleurplaat. 
Voor de ouderen is er een fotopuzzelwed-
strijd, waarbij vele prijzen gewonnen kun-
nen worden. 

Piet Hein 
ook in Grouw 
Dinsdagavond half negen arriveerde de Piet 
Hein met aan boord Hare Koninklijke Hoog-
heid Prinses Beatrix en haar beide zoontjes 
op het Pikmeer. 
Piet Hein kwam uit richting Eemewoude en 
zette op het Pikmeer meteen koers naar de 
Wijde Ee, waar de nacht werd doorgebracht. 
Bij aankomst op het Pikmeer werdt het schip 
spoedig herkend. De heer Tempel was de 
eerste die ter begroeting op de claxon druk-
te van zijn motorboot. Na dit begin volgde 
aanvankelijk enige ogenblikken stilte waar-
na nog enigen zijn voorbeeld volgde. 
Verschillende politieboten brachten ook de 
nacht door op de Wijde Ee. Woensdagmorgen 

Kosten noch moeiten 
Het gebouw werd ontworpen door het ar-
chitectenbureau Groenewoud 81, Sipma. Het 
aannemingsbedrijf N.V. Stelwagen en Van 
Gorkum. te Roordahuizum droeg zorg voor 
de uitvoering van deze plannen. 
Er zijn kosten noch moeiten gespaard om 
deze bank zo volledig mogelijk te voorzien 
van alles waaraan een bank behoefte heeft. 
De materialen die bij de bouw gebruikt wer-
den zijn van de beste kwaliteit. Wat ook al 
direct te zien is aan de muren van het ge- 



JITRIS DE HAECHJES BY IT 

STASJON. 

Yn oansluting op ás stikje oer de álde 
situaesje by „It Spoar" (Frisia 11-9-69), 
hjir noch in kykje fan 'e álde wei (sjoen 
fan it perron 6f, Jirnsumerkant), hwêrop 
it forrin en de hagen moai skerp to sjen  

i

binne, ek fanwege de snie. 
De pleats op 'e eftergroun is „Jongema" 

foarhinne biwenne troch fam. Castelein, 
dy't de foto ek biskikber stelde. 

Fierder: it jier 1954, dat neamd waerd 
as it áfbraekjier fan it kofjehás, klopt 
net; dat wie nml, 1959. De dykomlizzing 
barde yn 1951, sa fortelde de hear A. 
Castelein ás. 	 Sw. 

Nog enkele fotos van 
het matinee in de luif 
wat vorige week dins-
dag plaats vond. 

Matinee in de luif 

Prof. Bergini aan het 
werk. 

Brandweer redt kerk 	.lepfr 69 
Omstreeks 8 uur ging dinsdagavond de 

brandsirene, ditmaal voor een brand die 
uitermate gevaarlijk had kunnen worden. 
Er was n.l. brand uitgebroken in het be-
kende koepeltje van de N.H. Kerk. 

Des morgens was daar een loodgieter 
aan het werk geweest, hetgeen vermoede-
lijk wel de oorzaak van deze brand is. 

De brandweer was er direct, maar werd 
bij het werk ernstig belemmerd door het 
publiek, dat, zoals bij alle branden, in 
grote getale was opgekomen. Toen de po-
litie kwam, werd dit beter. 

Het vuur was reeds over een lengte van 
twee meter van de naald van de kerk ge-
vorderd. De brand werd geblust, maar de 
waterschade is groot. De brandweer is de 
hele nacht bij de kerk gebleven, die ge-
lukkig voor ons dorp is behouden. 
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LEE 

IE van der Veen, Gromt: 

Busdiensten naar station 
helemaal niet eentonig 

De heer W. van der Veen over zijn 
bejaarde Bedford: „In „onverwoest-
bare", taeije rakkert. As men him 
sa fan siden bisjocht dan rit der 
„lijn" yn, hen. In diderwetse bus, 
mar mooi en goed makke. Set der 
mar by: fabrikaet Hainje 't Hearre- 

Jean". 

De uit 1949 stammende 28-per-
soons Bedford-autobus van de heer 
W. van der Veen uit Grouw, die in-
middels ongeveer vierhonderddui-
zend kilometer onder de wielen door 
heeft, is afgekeurd. Voor de eigenaar 
is dat reden om zijn punt te zetten 
achter de lijn Grouw-station v.v. Niet 
omdat hij boos is, dat de bus niet 
meer geschikt voor personenvervoer 
geacht wordt, „maar om't ik altyd 
sein ha: as ik sa'n sechstich jier bin, 
báld ik dermei op. Ik bin nou njog-
genenfyftich en ik ha dit wurk mei 
nacht dien, mar op it lést bigoun it 
my hwat to biswieren. Dat sil wol 
komme om't ik álder wurd, tink ik". 

De heer Van der Veen, die de dienst 
34 jaar heeft onderhouden heeft nog 
geen opvolger (wel voor een poosje een 
andere bus) en de gemeente stelt daar-
om alles in het werk daar verandering 
in te brengen. Het zou ook bijzonder 
jammer zijn, wanneer het lijntje werd 
opgeheven. want alleen al door de sfeer 
wordt het langzamerhand een klein 
monument. Vijftien keer per dag rijdt 
de bus haar route en tussen de ritten 
door staat het voertuig bij de halte in 
Grauw geparkeerd. „De deer is altyd 
los, dat dy't der yn wol, kin mar yn-
etappe. Der lett altyd hwat lytsjild op 
de motorkap. Né, dat wurdt net stellen. 
As jo bigjinne de minsken to fortrou-
wen, dan wurdt dat fortrouwen net 
faek ,biskamme makke. Fral net as it — 
lykas by my — om kwartsjes giet. Dat 
de heer Van der Veen vertrouwen in de 
mensen heeft blijkt oOk bij het station, 
-ab hij zijn passagiers aflevert voor dc 
trein zonder dat ze het kwartje voor de 
enkele reis (retourtjes zijn niet ver-
krijgbaar) hebben betaald. „Wy komme 
eenst wol wer. heer," „Je, ynoarder." 
En tegen ons: ..1k kin bast al myn klan-
ten persoanlik." 

Voor een buitenstaander is het vak 
van kleine busondernemer moeilijk te 
combineren met de opleiding, die de 
heer Van der Veen heeft gehad. Im-
mers, in 1930 slaagde hij voor het eind-
examen mts in Leeuwarden. „Ik wurd 
in psychologysk gelal, ha'k vn 'e gaten. 
Nou, it rit sa: ik bin op 'e range berne. 
Us heit wie boer. Ik mocht graech yn 'e 
natuer weze. Earst keent ik op in te-
kenkeamer. mar dat wie myn wereld 
net. Ik mei graech hwat meitsje. mar 
net op sa'n tekenburo. Dan riet ik noch 
kever yn it fabryk. Der komt by, dot ik 
tige fést aan Grouw hing je. In echte 
Grouwster, sizze de lju kin net fierder 
komme as de spoarbomen en der s-it wol 
hwat yn, frul as it giet om mineken, dy't 
sa dld as mi; binme. Ik wol torainsten 
net iit Grouw wei, och heden né." 

Verhalen 
In 1935 nam de heer Van der Veen de 

busdienst over van Johannes Tasma en 
spijt heeft hij er niet van gehad. Menig-
een mag het dan een eentonig irtje 
vinden, voor hem is er afwisseling ge-
noeg in de passagiens. „Ik ha forsels 
wolris immen írtskoldien, hwant der 
binne seurpotben by, mar de meeste lu 
binne aerdich. De rninsken ha my wol-
ris frege as ik it net forfelerx1 foun sa 
elke dei net it stasjon op en del. Sa wie 
der ris in meneer, dy't breeditt op 'e 
foarsbe bank sitten gie en sei: verdorie, 
man, wat toch een eentonig karwei-
tje." Fly wie noch mar krekt iitpmet, of 
der komt in bem op 'e fyts een en stekt 
sa foar de bus die wei oar. Ik skopte op 
'e rem en de man klapte foaroer fan 'e 
bank hjir in dit hoekje. „Wat zei me-
neer?" sel ik doe. Verhalen zijn er ge-
noeg. Over de Leeuwarder jongens, die 
voor de oorlog boven op de bus mee 
naar het station reden, over „it stomme 
rninsdom. dat somtiden de daar net ie-
pen knie kin, wylst der kiekt sa'n kruk 
oansit as thts aan de keamersdoar," 
over de inkrimping van de diensten 
twee jaar geleden en natuurlijk over 
het bestaan. „lit lint wol goed west, mar 

ik moest der seis bywéze. Jo koene net 
siik wurde, hwant as der in oar opsiet 
kamen de kosten fierstento heech. 
Simmerdei raat dy takánsjegongers gie 
it d-ábeld op, mar dat duorret heechát in 
wike as tsien, heechát". 

De heer Van der Veen is wel tevre-
den. Hij had, ondanks het feit, dat hij 
aan het horloge gebonden was en tus-
sen de ritten door weinig vrije tijd had, 
ergens toch een vrij leven. Hij was en is 
eigen baas „en ha mei gjin mins hwat 
nedich. Allinne de man, dy dit nou 
aenst oernimt, moat der wol wis fan 
weze. dat hy buschauffeur, smid en 
timmerman. ja alles tagelyk is, hwant 
oars redt hy it net." 



Dit fraaie bord trol de heer R. Verhoeff no. 18 te Brantgum aan in c:e 
bus van het dorp Gromt, naar het station. Hij maakte deze foto en zaad 
hem ons, keurig met naam, adres en plaats van fotograferen achteras 

geschreven. Hij ontvangt een tientje. 




