
GROUSTER ALMENAK 

MCMLXXIV 



GROUSTER ALMENAK 

UTJOWN 

FAN 

TEAKE HOEKEMA 

2. PRINTINGE 

UN DER TAFORSJOCH FAN 

IT FRYSK YNSTITUT OAN DE RYKSUNIVERSITEIT TO GRINS 

1974 





IN WURD MEI OP REIS 

Yn de jierren 1964-1967 forskynden 18 jeften fan Group  in 
bledtsje Mar Grousters yn Frys op Grouster groonslach. Om 
onderskate reden like it de samler d2rfan bij eintaje-
bislut better ta en kom tonei mei mear kopij yn ien kear. 
Der is dan mei kwat hji'r foar iie leit oan foldien. Nou 
moatte de Grousters net tinke dat se de earste doarpslju 
binne mei in eigen almenak. Om mar tichte bij hûs to 
bZiuwen iie buorlju iit Akkrurn binne u's fan dat mear as 
trije ieuwen foar. Wol is kar boekje iit 1671 faeks hwat 
mear in almenak as hwer't wij hjir mei komme, mar it 
bislacht mar in sidemennich en oer Akkrum fine we der neat 
yn - spitigernôch. Nou gong it der iis net om en Zit de 
Akkrumers nei ryklik trijehondert jier nochris sjen dat 
der ek almenakken makke wurde kinne dy't gâns tsjokker en 
mear op it eigen doarp ynsteld binne, hwant Grou en de 
Grousters hawwe gjin forlet fan sa'n oantniin en binne op 
hareels nijsgjirrigernôch om der oer to skriuwen, ja, jowe 
stoffe bij de ras om der mear as ien almenak mei fol to 
rneitsjen. Oft hjir in forfolch op komt? Onthjitte dogge we 
neat. Dêrbij, it hinget ek in bytsje 9f fan de raksjes 
fan de l9zers oft dit in earsteling of in ienling wurdt. 

Dat alle Grousters, blde en nije, Grousters om utens en 
om fierrens, der hwat fan kar gading yn fine meije hopet 

Teake Boekema 

BIJ DE TWADDE PRINTINGE 

Pan dizze nije printinge fan it almenak koopje wij dat se 
like goed ûntfongen wurde sil as kar twillingsuster. It 
sprekt fansels dat de gelegenhyt to baet nommen is om hjir 
en dêr in forbettering oan to bringen. Wij halde iis ek 
fierders oanrikkemedearre foar alle op- en oanmerkingen. 

Teake Hoekema 



De groun to kennen der't men op stiet; 
to w-Cten hwat weet het, mar nou fordwoun is; 
to bifiemjen hoe't dat komd is; 
to fetejen hwat yn 't forline woarte?t 

en noch oereinstiet - 

dat is tocht ik de oanrin ta 
en it earste bitingst foar 

alle hegere ontjowing. 

A. Diesterweg (1790-1866) 



RIXT 

(Juffer Hendrika A. van Dorssen) 

Doe't Fedde Schurer yn 1942 in byld fan 'e Fryske dicht-
kunst jaen woe en dêrta it hear ns oerseach, koe er yn 
syn bondel Fiif en tweintich Fryske 
d i c h t e r s raar fan twa froulju in stikmannich fersen 
opnixmne. Soks wijst der al op, dat de eale sjongsters to 
uzes navenant mar minmachtich binne. Fan dy beide dichter-
essen is sont Simke Kloosterman har forstjerren yn 1938 
allinne Rixt oerbleaun. It uterlike libben fan dy frou, 
dy't yn 1953 de Gysbert Japicx-priis to Boalsert krige 
hat, rekket men gau oer dtpraet. Hja is yn 1887 to Grou op 
'e wrâld kommen, moast de winters fan 1910-'11 en 1911-'12 
en fierders oant juny 1913 ta yn Davos tahlde en rekke yn 
't earstoan fan febrewaris 1917 nei Snits ta as learling-
amtnerop 'e siktarij. Al mei gauwens waerd hja learling 
ôf en studearre ûnderwilens ta de akte gemeente-admini--
straesje, dy't hja op 31 maeije 1921 helle hat. Mei yngong 
fan 10 april 1919 krige hja in bineaming oan 'e Dimter 
siktarij, dêr't hja nei forrin fan tijd linkendewei heger 
op 'e amtlike trimen kaem en sels in healjier lang it wurk 
fan 'e gemeentesiktaris waernoimnen hat. Noch net earlik 60 
jier wie hja, doe't se op 1 juny 1947 mei pensioen fit 'e 
tsjinst weistapte. 
Neffens har eigen sizzen is se bigoun mei it skriuwen fan 
Hollânske fersen. Yn dy snuorje wie hja tige bifreone mei 
de ier forstoarne Hollânske dichter J. Philip van Goethem, 
dy't har wakker oanmoedige.Earst it forbliuw yn Switserin 
makke de leafde ta eigen sprake yn har towekker. Obe Post-
ma syn gedichten, de skriften fan J.J. Hof en P. Sipma syn 
lear- en lesboekjes hiene harres dêrta dien. Sa stjûrde se 
dan yn 1913 seis Fersen nei it tydskrift F o r j i t 
m y n e t, fersen, dy't der yndertiid fuortendalik al 
Citkipten troch it iepene, kleare en spontane lüd, dat hja 
dêryn hearre liet. It wie foar dy tiid mei syn stive, ün-
persoanlike, sljochtwei folkspoëzije dan ek hwat nijs, eat 
fan in blide forrassing, in ûnthjit foar de takomst. Hjir 
joech in frou op in doedestiids üngewoane wize frij en n-
biskromme utering oan har djipste fielen. It wie as striek 
der in frisse wyn oer Fryslns fjilden, as briek de sinne 
efkes troch de skiere lof ten hinne. Wylst Simke Klooster-
man it wylde hert yn har lyryk hieltyd noch bidixnme en har 
alderpersoanlikste fersen forbaernde, hldde Rixt har yn 
har leafdedichten utersté net yn, mar liet ûnbihindere ét-
streamje hwat yn har opwâlle. Hja eange net tobek foar de 
oerjefte oan de macht, dy't har libben bihearsket. Alles 
dat har siele biweegde, it opteine gefoel fan lok, de 
langstme nei leafde en de freze foar driigjend ünk kinne 
wy al fit har jonkheitslieten ôflêze.Dat sokke suvere leaf-
desangen op 'e jongerein om 1915 hinne in djippe yndruk 
makken, kin men fan tinken wol ha.Likemin docht it ds nij, 



Rist yn 1967 



dat Douwe Kalma en de Jongfriezen, dy't de bannen fan 'e 
boargerlikens ommers tobrekke woene, danige heech mei har 
wurk weirounen. De forearing foar har dichtkunst wie by de 
lêsten sa great, dat de krityk by harren alhiel net oan 
bod kaem. Rixt waerd fan 'e Jongfryske foaroanmannen wak-
ker priizge en har poëzije - al bistie dy ek noch mar fit 
in stik as acht fersen - foar in oanrin ta de fornijing 
fan as literatuer oanmurken. 
Sont dy tijd waerd it stilder om de dichteresse hinne. Wol 
koene bistjûrders fan tydskriften en gearstallers fan 
tinkbondels en blomlêzingen har earste fersen, oanfolle 
mei guon nije, ôfprintsje, lykas yn 1 t s j o n g e n d e 
Fryslân (1917), 1  Harmen - Sytstra -  - 

b 0 e k (1918), D e n ij e m o a r n (1922), F r i s i a 
(1922) en yn F i i f e n t w e i n t i c h F r y s k e 
d i c h t e r s (1942) bard is, mar yn 'e skiednis fan 
ds skriftekennisse naem se navenant mar in lyts plak 
yn. Nirrunen hie der aen fan, hoe't dat dichterskip him ûnt-
jaen soe. Foar üs allegearre wie juffer Van Dorssen suver 
in legindaryske figuer wurden. De álderein koe him har 
fersen noch to binnen bringe, it neioarlochske laech stie 
net sünder bigryp foar dat wurk fit in earder tiidrek oer. 
Doe kaem ynienen ta ds binijing en blydskip yn 1952 har 
bondel D e G 0 U d e n R i d e r üt, dêr't har hiele 
libbensgong dichterlik yn fêstlein is. Mei dy ek typogra-
fysk tige moai forsoarge samling biwiisde Rixt, dat har 
rol yn it Fryske letterkundige libben noch net dtspile 
wie. Foar eltsenien blykte de ynhld in iepenbiering to 
wêzen, hwant gun minske hie soks nei in tuskenskoft fan 
amperoan fjirtich jier mear forwachte. De ütjefte fan har 
dichtwurk foel der by har lânslju sa goed yn, dat der in 
jier letter, yn 1953, al in twadde printinge fan komme 
moast en yn 1954 sels in trêdden-ien Dat ûs folk noch sa-
folle niget oan goede pozije hat, dêr kin men allinne mar 
bliid ta wêze. 
De literaire rispinge fan har libben hat Rixt yn tiidsrige 
oardere en yn trije skiften yndield. It earste tiidrek 
rint fan 1911 oant 1921 en hat 24 gedichten opsmiten. Yn 
'e twadde perioade fan 1922-1941 binne der mar 7 fersen by 
kommen. Tusken 1942 en 1952 wie de dichteresse wer better 
op 'e gleed, doe ûntstiene de 17 sangen, dy't wol ta de 
rypste en de rykste et har hiele bondel hearre. De kunst-
neresse moat wol skifting hâlden ha, doe't se har samle 
wurk ûtjoech, hwant der steane oinmers noch twa fersen fan 
har ops. 83en84 fan I  Harmen - Sytstra -  
b o e k, dy't net opnommen binne yn D e G o u d e n 
R i d e r. Soks is foar fis in biwiis, dat se de nedige 
selskrityk opbringe koe by de gearstalling fan har 
libbenswurk, hwant beide niisneamde gedichten, to witten 
S k i m e r j o u n en F a m k e, fortsjinje nei as bi-
tinken gjin plak yn in definitive dtjefte. It bêste en 
ealste fan har skeppingen is sadwaende wol yn har bikroand 
boek gearbrocht. It jowt tagelyk in treflik oersjoch oer 
har dichterskip,dat alle kanten farite leafde forhearliket. 



Op 'e foarste side fine wy dat bikende, romantyske liet, 
dat yn t e  Jongfryske tijd sa heechset waerd, to sizzen 
o a n H i m, dat sa ynset: 

'Dou bist foar my yn 't rûzjen fan 'e winen 
en yn 'e iiv'ge sangen fan de sé.' 

It falt net ta om de ynhld fan dy forname oanrin to om-
skriuwen.Men hat der net in bulte hâldfêst oan, it is mear 
stimmingslyryk en meinimrnende wurdmuzyk as in kleare ute-
ring fan biskate tinzen. Hjir bisiket in faem It fielen 
dat har bihearsket, oan it wurd ta to bitrouwen. Hja is 
lokkich, om't hja leafhat; It hert tilt har op, hja leaut 
oan It "greate, goede en wiere" en fielt har dêrtroch 
tichter by God en de natür. Wy, dy't yn in slim saeklike 
tijd libje, hawwe der wol oan om har hjir nei to kommen en 
dochs ken eltse jonkheit sokke stimmingen en sil der him 
yn forealens en opteinens oan oerjaen kinne. Dêrfoaroer is 
der gjin grevel dizigens yn it fers L a n g S t m e op 
s. 11, dêr't wy in hertstochtlike rop om leafde yn bihark-
je. Noch sterker en djipper wurdt har lüd, as se har 
eangstme en twifel ütskriemt yn F r e z e (s. 14). Har 
iensumens en toloarstelling klaget se iit yn W ê s b y 
m y (s. 16), wylst de 'lang opkroppe smert' yn L e e d 
in étwei siket. Dy gedichten binne grif ûntstien yn 'e 
tiid, doe't hja fielde, dat it lok fan 'e leafde har ünt-
nomxnen wie. Mar krekt as har wyld ûntheistere hert eanget 
foar in earm, ûnnut bistean, komt hja ta it bisef, dat hja 
ta it dichterskip roppen is. Dy ûntdekking wurket min ofte 
mear as in bifrijing en jowt har libben in nije ynhâld. 
Hoe great de soargen en de smert ek wiene, hja hawwe dochs 
har hert net forbûke. Al ken se yn lange nachten noch wol 
de twivel oan harsels (T w i v e 1, s. 19), de tsjusternis 
moat einlings en to'n lêsten dochs wike foar in nije dage. 
Hja doar it libben wer oan en boppe it bistille leed ét 
hearre wy de jubel: ''k bin dichteresse, 'k bin in bern 
fan 't ljocht' (S. 18): 

'0 hert, lit nou dyn moaiste sangen klinke, 
span nou de snaren en lit wâlje it liet, 
jow ût'ring oan dy hege hill'ge fieling, 
dy't as in wijing oer myn wêzen giet.' 

Nei't se ienris fan eigen wearde en oanliz oertsjûge is, 
kin se wer moedich de paden gean, dy't it libben wiist en 
de blommen plôkje, dy't der faeks foar har noch bloeije 
sille (s. 19). Dat selsfielen en dy blide wissichheit fan 
har ropping foar de kunst oer sprekke ek dôdlik ta fis yn 
M y n L i e t (s. 26): 

'hwant ijocht en strieljend nou myn dagen binne 
yn 't witten datstou koinme sust, o liet 

Sa bringt eitse perioade syn eigen rykdom, dat is de wijs- 



heit, dy't fis dichteresse yn it earste tiidrek al woun hat 
(s.19). Tige moaije fersen steane yn dy foarste ôfdieling, 
ik neam bygelyks J o u n (s. 23) en fierders 'k S i 1 
foar d  sjonge (s. 24), dat krektas De 
L y s t e r (S. 25) yn in by dtstek sjongsume tael skreaun 
is. Dy't it lêste liet in kearmannich lêzen hat, dy sil 
him altiten it twaris weromkommende swietlûdige motyf to 
binnen bringe kinne: 

'As yn ijochte nacht 
dreamen wike 
foar ien amerij, 
is in nije dream 
mij dyn melodij.' 

Dat sokke dichten krekt de toankunstners oanlûke moasten, 
leit yn 'e reden. Net  minder as acht komponisten, to 
witten L. A. van Dokkum, H. Piebenga, P. Folkertsma, R. 
Beintema, Jac. N. D. Hoogslag, Herman de Wolff, Piet Post 
en J. P. Wiersma hawwe guon lieten fan har op muzyk set. 
Om't Rixt neat fan har wêzen binefterhâldt, lit se fis yn 
har lyryk al har stimmingen meibilibje en forskate kanten 
fan de leafde sjen. Har wurk is oeral like earlik, iepen 
en klear, hja bisiket net om harsels in hâlding to jaen, 
mar sjongt frij en dochs bihearske fanhar hope en dreamen. 
Wurdt har 'djipste sielelangstme' (s. 30) net bifredige, 
dan seit se soks dt yn in fers, dr't se L e a £ d e' 
û n £ o 1 s 1 e i n e n s (s. 30) boppe set. It dêroan 
foigjende fjouwerrigelige A d f i n e m tsjüget fan har 
aloan greater wurdende iensumens, sels yn 'e mienskip mei 
de leafste: 

'Fiel 'k djipper as ea, 
as dyn earmen me omfetsje, 
'k myn siele allinne 
nei de ivichheit draech.' 

Is de leafde ienris yn freonskip oergien, dan makket se yn 
it lêste fers fan it earste skift de rekken fan har libben 
oant dy tijd ta op en yn in smertlik forlet fan seisfor-
antwurding komt hja dan ta dit bislüt (s. 32): 

'Is 't rykdom net dat sá we elkoar bistean: 
twa dy't har eigen frije paden gean. 
Jow my dyn hân, foar altyd bist myn freon.' 

Ofdieling II, dy't yn har bondel mar acht siden bislacht, 
draecht net mear as sawn gedichten by, de rispinge fan 
skraechwurk tweintich jier. Trochstrings binne dat net de 
sterkste fersen fit 'e samling. Har dichtfjûr rekke doe, 
salt it liket, 'oan 't forkâldzjen', om it ns mei Gysbert 
to sizzen. Lit men de uteringen it dy snuorje op jin yn-
wurkje, dan fielt men, dat de dichteresse doe ta harsels 
ynkearde en har bisinde. De wémoed is bleaun, lyk as it 
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foarste fers fan dy rige R e i n, in echt stimmingsliet, 
biwiist. It forstjerren fan har helt joech har It yn 
frije ritmen skreaune E 1 n d i e 1 i n g yn 'e pinne, 
in gedicht, dat i.is Obe Postma syn styl yn it sin bringt, 
mar dat It yn foarmbihearsking net tsjin dy alde master 
bisette kin. Dat Rixt de persoan en it wurk fan Obe Postma 
heechhie, docht binammen bliken oan it fuort dêrnei 
kommende Wyk - ein y  Frysln, dêr't hja 
himsels op 't aljemint bringt mei in stikmannich rigels tit 
syn pozije, dy't yn frije biwurking yn har fers opnommen 
binne. Dat brokstik fornirnme wy ek oan, hoe'n deugd it har 
dien hat, om wer ns thtis, yn eigen 1n, west to hawwen. 
Mei It âlderwurden fielt dizze Fryske frou om utens djip-
per har forbounens oan 'e heitelânske groun (s. 39) en de 
krêft fan 'e sibbebân. Mar It is net allinne 'in sang fan 
wémoed' (s. 42), dy't tit dat dichterlike yntermezzo ta 
as opklinkt, hjir komt ek op 'en dédliksten at, dat hja 
mei hij bïtrouwen de takomst yn 'e mjitte gean wol. Hja 
hoedet har dream en leaut dochs yn It libben, dêr't hja 
har siele foar iepenset, lyk as dizze prachtige selsbiwus-
te rigels titwize (s. 42): 

'Nou binne alle stille wegen minen, 
en Ik driuw lâns bosk en fiere heide, 
't gouden hjerstljocht om myn greatske lea.' 

Hja ken de aren fan genede, dy't hja ût'e wide siinmerhimel 
heint (S. 37);der libbet yn har in driuw om troch de wr1d 
to swalkjen, it aventür to gripen en har fan in lokjende 
takomst regearje to litten, forlykje mar de oanrin fan 
S w a 1 k e r S op s. 36 en de eiri fan it opteine, 
jubeljende Buenos Air es(s.41): 

'Oer fiere, wide séen sili' wy tsjen, 
wy sille Buenos Aires' gloarje sjen 

Sa is dat lange tuskenskoft fan omtrint tweintich jier yn 
'e üntjowing fan 'e dichteresse yn allen in tiid fan ta-
rieding en forwachting. Tagelyk liedt dat oer nei it hich-
tepunt fan 'e hiele bondel, dat wy yn 'e trêdde ôfdieling 
fine. 
It trêdde en lêste skift iepenet mei It fers, dêr't Rixt 
har samling nei bineamd hat: D e g o u d e n r i d e r. 
It is in gedicht, dêr't foarm en ynhâld op treflike wize 
yn forboun binne. Lyk as bikend wêze sil, wie in rider by 
âlds in munt, dêr't in ruter, in hynsterider, op ôfbylde 
stie. Yn 'e byldspraek fan Cis dichteresse is dy gouden ri-
der, dy't hja as in kostbere jefte oan in siden bân op it 
herte draecht, it symboal fan 'e leafde, dy't hja mar in 
lyts setsje fan har earste hertsfreon ûnderfine mocht (sj. 
s. 40). De tael fan dat titelfers en fan 'e neikommende 
dichten bliuwt oan 'e ein ta kein en klear, iepen en wier, 
titsein dan yn Cordilleras delos Andes 
(s. 47), dat de eale ienfâld mist en dértroch net oertsjti- 



get.Mar oars binne de sangen,dy't hja mei it kliuwen fan'e 
jierren dichte hat, stik foar stik sterk, bihearske en 
oangripend. As in stille ûnderstream rint ek troch dat 
diel it lok en leed fan har jonkheitsleafde, dy't yn ien-
suniens en forlittenheit dochs de greate ynderlike krêft 
blykt to wzen, dy't har oereinhâldt. In swiere slach moat 
foar har yn dy tijd de dea fan har mem west ha. Mei greate 
ynlikens biskriuwt hja op s.51 de lêste aren fan har, dy't 
altyd har it neiste wie.Alles liket har doelleas en dea ta, 
as se gjin thLts mear hat en lykme-allinne fierder troch 
it libben gean moat. Yn it fers A 1 1 i n n e (5. 52 en 
53) jowt hja utering oan har fortriet en de djippe langst 
nei gemienskip: 'gjin ien forwachtet my', 'hwa kin 't hwat 
skele, oft 'k yn Karadzji sit of op it Fean?Dêrby komt de 
bange fraech nei de sin fan har libben yn har op. Hja for-
liket harsels mei in lege flesse, dêr't de wyn at weigêste 
(L e e c h, s. 49), en bidt, dat God har hollens mei Syn 
libben wetter folje mei. Stiet hja 'foar de spegel' (s.64) 
dy't har griizjend hier net forswijt, dan bigjint hja twi-
velriedich to wurden, oft hja net allinne mar hwat boarte 
hat. Deselde tinzen pakt se mei om, hwannear't se in áld 
skoalportret yn 'e hannen kriget en mimeret oer 'forsille 
leafde' en in libben, dat net droegen en jown hat. Dan 
flimet har ynienen troch it herte, dat hja mar fan ien, 
fan harsels allinne, hlden hat(s.62: P 0 r t r e t t e n). 
Sa jowt se har allegeduerigen rekkenskip fan eigen fielen 
en tinken en knypt de eagen net ticht foar it feit, dat 
hja bern noch wiisheit winne mocht (s. 65). Mar al rint 
har libben stadichoan nei de ein, hja wurdt dochs net bit-
ter en opstannich, as se sjocht, hoe'n bytsje hja yn dy 
lange jierren bidijd hat. Né, it is krekt oarsom, hja nimt 
tankber oan hwat it lot har biskern hat en hja stiet noch 
altiten iepen foar alles, dat it libben har faeks noch 
bringe sil. As in wrinder komt oer har de lette oktober-
leafde, dy't yn in prachtige rige fan fiif fersen bisongen 
wurdt (s. 56-60). Frijrnoedich en ünbiskromme leit hja har 
leafdelibben iepen, sflnder dat hja dêrby har froulike 
sedigens forliest. Yn it foarste fan dat string fersen 
(S. 56) fielt hja har as locaste, dy't neffens it forhael 
ét 'e aldheit har mei har soan foriene hat, fori.: 

'Dyn jonge mûle my dyn langstme seit, 
dyn jonge holle tusken myn boarsten leit. 
Ik bin locaste en dou bist myn soan, 
mar ek yn dizze leafde is ivichheit.' 

Sokke erotyske lyryk, dichte fan in frou, wie doe hwat 
nijs yn Frysln, dat by frjemd en eigen altiten as 
ynbannich gou. Lyk as alle echte en wiere pozije in 
selsbifrijing, in bilidenis en in bycht fan 'e skriuwer of 
skriuwster neamd wurde kin, sa is dat ek it gefal by Rixt, 
dy't har gefoeislibben foredele hat ta kunst. Sels hat se 
dat oanfield, doe't se nei de stoarmen en floeden fan it 
libben tsjin it jounskoft yn L e t t e r i s p i n g e 



(S. 61) dizze dtspraek die: 

'Meteoar troch myn rst, 
dyn gloed is dwêst, 
mar dyn baen leit yn myn sangen fst. 

Yndied, yn dat 'hânfol fersen' - sa't se sels seit (s. 66) 
- is har libbensrin optekene. Dat dy delslach fan fjirtich 
'lange jierren' (S. 66) sa klear en suver, sa geef en ryp 
blykt to wêzen,is de genede fan har dichterskip, dat troch 
leafde en leed lottere waerd. Der steane yn dy laste ôf-
dieling fan har bondel forskate uteringen, dy't jin yn it 
moed taeste fanwegen it djip-minsklike, dat der rit sprekt. 
Tink bygelyks oan Berne - eagen (s.63), Nei 
d e e i n (s. 65), it niis al effen oanhelle L e t t e 
r 1 s p i n g e (s.61) en P o r t r e t t e n (s.62), mar 
binammen oan dat treffende slttstik fan har samling, dat 
machtige slot, dêr't hja har libbenswiisheit, woun yn 
striid en smerte, mei in suver klassike, serene ienfld sa 
flnder wurden bringt (s. 66): 

'Eltsenien is roppen ta syn eigen wêzen, 
troch alle ieuwen ienich yn 't hielal 
mei eigen doel en foarm; sa moat ik wurde: 
mysels, edelste kearn en klearst kristal.' 

Dy't eigen aerd en wurk yn sa'n foarm gearfetsje kin, for-. 
tsjinnet wol in eareplak yn ds skriftekennisse. It wie in 
strofe fit in fers, dat ta titel hat: 't 1 s 1 e t t e r 
a s m e n t i n k t. Yn de ynhâldsopjefte wurdt ds 
fornijd, dat wy hjir mei in áld Sineesk sprekwurd to dwaen 
hawwe. Dy lytse oantekening efteryn lit ris sjen, hoe krekl 
it by har yn sokke dingen komt. It bidoelde liet, dat mei 
de Oktober - rigeenittitelfers De gouden 
r i d e r ta de hichtepunten fan har dichtwurk heart, 
bisltt mei de winsk: 

'It is al let, 't is letter as men tinkt. 
Wyn, waei my suver, de eagen doch ik ta, 
'k hz op 'e Aster, mocht yri dizze nünder 
myn hibbens greate rûzjen wjerklank ha.' 

Op 'e alderlêste side fan har handel fine wy dan noch 
fjouwer K w a t r i n e n, dêr't ik alhinne it trêdde fan 
oanhelje sil, om't dêr wer bliken oan docht, dt hokker 
oandriuw har skeppingen winlik fuortkommen binne: 

'Hwat frjemd: fan kleur, 't markante fan dyn wzen, 
- sa seit in freon - is neat yn 't fers to lêzen'. 
Lok part 'k mei ien, bhidens mei allegear, 
gemis, striid, twivel, lizze hjir biferzen.' 
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It liket wol, of t party dichters en dichteressen op har 
âlde dei in swak op 'e fjouwerrigei hawwe. Dat forskynsel 
die him foar by Obe Postma, dy't It wêzen fan dy Easterske 
fersfoarm skerp oanfielde en trochgroune, datselde sjogge 
wy ek by Rixt, dy't har yn 't lêstoan noch op dat genre 
fttieit en bisiket om yn har djipste ik to lêzen. Wis, de 
literaire moade fan fis dagen spilet hjir net swak by, hwat 
ek drtroch biwiisd wurdt, dat in bulte jongere skriuwers 
lyk as Freark Dam, Geart Jonkman, Sjoerd Spanninga, Anne 
Wadman en Inne de Jong har oan de bisletten foarm fan dat 
fjouwerrigelige gedicht weage hawwe. Dochs past it Perzys-
ke kwatryn mei syn wiisgearige tinzen en syn eigen sfear 
better by de jeld as by de jonkheit, soe men sa sizze. Yn 
alle gefallen: by Rixt foarmje de fjouwer priuwkes fan 
Fryske kwatrinen de ûtsetter fan har bondel. Mei alle wur-
dearring foar it sa krekt oanhelle trêdde foarbyld moat my 
dochs fan't hert, dat har oar dichtwurk my better foldocht 
as de stikmannich fjouwerrigels oan 'e em. Mar oan 'e oa-
re kant biwize dy lsten ek wer, dat de skriuwster yn har 
ferstechnyk utersté net biheind is. Dêr hoecht men oars de 
lêste blêdkant fan D e g o u d en r i d e r net foar 
op to slaen om dat to witten. Hwa't mar efkes har samie 
fersen trochblêddet, sjocht dêr fuort in forskaet fan 
strofebou en rymskema's yn. Meastentiids makket hja brükme 
fan rym en ritme, mar inkeidris komme frijere, rymleaze 
gedichten foar, dy't nei myn sin net sa tige binne.De tael 
fan har lyryk is ornaris suver en klear as spegelich glês, 
sjongsum en ryk by it oerdedige om't ôf. Opfallend great 
is bytiden It tal eigenskipswurden en bywurden yn har san-
gen, forlykje T e i w a e r (s. 21), dat yn in bistek fan 
12 rigels net minder as 22 adjektiva en adverbia bifettet. 
In emosionele ladenens krije har lieten ek troch it werop-
nimmen fan in biskate rigel of strofe. Foarbylden fan it 
earste binne to finen op s. 10, 12, 14, 16, 20, 22 en 49, 
fan it lêste op s. 18, 25 en 38. 

Hwat Rixt har libbenshâlding en wrâldskôging oanbiianget, 
is der in greate oerienkomst mei de dichter Obe Postma, oan 
hwa't hja yn folie ding bisibbe is en hwaens ynfloed hja 
fan en ta ûndergien hat, lyk as al earder sein waerd. Bei-
de binne hja yn djipste wêzen optimist en nimme It iibben, 
salt it falt. Hja hingje oan dizze ierde en hâlde fan de 
wrâid mei al syn goed en tsjoed. Fan gefolgen hearre wy 
neat yn har dichtwurk fan bigripen as skuld en sûnde, for -
lossing en genede yn kristiike sin. Gjin niget, dat Postma 
himseis tjfl bern fan d' ierde' (II, 120) neamt en Rixt yn 
har opteinens dtropt, dat se 'in bern fan 't ljocht' is 
(s.18), ré om har libben oan de leafde en it liet to wijen. 
It is opmerklik, dat Obe Postma seis ns oer de literaire 
wearde fan har en syn dichtwurk it neikommende oan'e dich-
teresse skreaun hat: 'Ik haw sa'n idé, dat wy, al kriget 
men by ds poëzij miskien net by It earste gesicht in yn-
druk fan bisibbens, dochs wol yn it'aldergreatst ûnthâlden' 
net fier faninoar of fis plak krije sille. Wy meije dochs 



wol oannimme, dat dêrre hwat oarder en regel wêze sil''. 
Op 30 oktober 1953 hat Rixt de Gysbert Japicx-priis foar 
pozije krige, hwat in treflike hulde wie foar har, dy't 
yn is letterwrld in dtsûnderlik plak ynnimt. Dat Fryslâns 
Steaten har dy eare takend hawwe, wie foar har en foar har 
lnslju in reden ta blydskip. It wie doetiids in geniet om 
har geastich tankwurd to biharkjen. 
Fjouwer jier nei dy heechtiidsdei hat hja noch ienris stal 
jown oan itjinge yn har libben omgyng. It is in fers, dat 
yn D e T s j e r n e fan 1957 (S. 289) stiet en dat ik 
hjir yn syn gehiel oernim, om't it net allinne in oare 
Rixt sjen lit, mar ek om't it de measten fan jimme wol 
ûntkommen wêze sil: 

NEGRO SPIRITUALS 

De negers sjonge, God komt del. 
0 stjit my tobek yn it primitive 
dat 'k by myn donkere bruorren kom. 
Mei harren wol 'k sjonge en slaen op 'e tromme 
en jubeljend foar Jins antlit komme. 
Roinbom, rombom, rombom, rombom. 
God, stomp my yn 't primitive werom. 

De negers sjonge en God komt del. 
God dy't wy sa faken bjuster binne, 
fêstichheit dy't wy net wer fine kinne, 
wy binne stiel, wy binne stien, 
mei nearne gloede en nearne in trien, 
petearjend en hifkjend, twiveljend, wifkjend, 
myld glimkjend om himel en om hel, 
mar de negers sjonge en God komt del. 

De negers sjonge, God komt del. 
0 stjit my tobek yn it primitive 
dat 'k by myn donkere bruorren kom. 
Mei harren wol 'k sjonge en slaen op 'e tromme 
en jubeljend foar Jins antlit komme. 
Rombom, rombom, rombom, rombom. 
God, stomp my yn 't primitive werom. 

Dat har fersen ek om utens it omtinken krige hawwe dat se 
fortsjinje, docht bliken oan 'e Italiaenske oersettingen 
fan 	'k 	Sil 	foar d 	sjonge, Rein en 
Hja d  't Ü  de stiltme komme, dy't 
de greate literatuerkender Dr. Giacomo Prampolini makke 
hat, en oan werskeppingen yn it Ingelsk fan L e e c h en 
seis oare lieten yn M e n n o n i t e L 1 f e fan 1962 
troch mrs. Bertha Bender. Yn datselde tydskrif t fan july 
1963 is btendat in oersetting fan N i j e L e a f d e 
to finen. 
1) Neffens in freonlike meidieling fan Rixt yn in brief 

fan 21-1-1969. 
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Op 6 septimber 1968 waerd de doe 80-jierrige, noch altiten 
fleurige en swierige Rixt yn in seale fan 'e nije Provin-
siale Bibleteek to Ljouwert har troch D. Osinga skildere 
portret oanbean. By dy gelegenheit liet hja de oanwêigen 
noch dizze fersrigels hearre: 

'Lit my it ünkenbere, 'k hoef net to witten 
it alderdjipste hoe, hwerom, hwerta. 
Fan it mystearje skout 't gerdyn net iepen. 
Mei ik altyd yn my de forwûnd'ring ha'. 

En dêrmei nimrne wy ôfskie fan dizze keninklike dichteres-
se, hwaens spontaen, earlik, waerm en ryk lûd noch lang yn 
Os literatuer klinke en de jongerein oantrünje en bisielje 
mei. 

Grin$ 
	 W. J. Bunia 

B 	lage 

Tankwurd fan Rixt op 30 oktober 1953 

Minhear de foarsitter, minhear de Kommissaris fan de 
Keninginne, hearen Deputearre Steaten, minhear de for-
tsjintwurdiger fan de Minister fan tjnderwiis, Kunsten en 
Wittenskippen, hearen Wethlders fan Dimter, hearen leden 
fan de Kommisje fan Adfys, ik bring jimme tank foar de 
wurden fan weardearring, dy't Jirnme tsjinoer my utere 
hawwe. En jimme oaren, freonen mei ik wol sizze, ik tankje 
Jimine foar Jimine kommen hjirre. 
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Doe't ik niis it hear ns oerseach, miste ik twa dy't hjir 
neffens harren oankundiging yn 'e Ljouwerter krante wêze 
soene, mar dy't ik noch net mei bikende eagen sjoen haw, 
t.w. Sjoerd Ploegsma en Gaatske Kroodsma-Snikstra. Ik soe 
graech mei harren fûstkje wolle. Mochten se noch kornme, 
faeks wolle Jo, minhear de foarsitter, ds gasthear, my dan 
wol mei harren yn 'e kunde bringe? 
LêstendeiS wie ik yn dizze seal, doe tentoanstellingsrom-
te, en doe woe it suver net yn my del dat ik hjir earst-
deis efter it buordtsje stean soe. Nou is it dan sa fier. 
As earste frou dy't de Gysbert Japicxpriis takend is,stean 
ik hjir. Ik sil net oars as in persoanlik wurd sprekke. 
In dichter hat in fin mear as in bears. Lit my Jimme nou 
sizze dat in dichteresse twa finnen mear hat as in bears. 
Helje ik der nou ns hwat by dêr't Jimine fan tinke: hea, 
is dat hjir wol op syn plak?, wol dat dan ynskikke. 
Der is my gauris frege: hoe binne jo der einliks ta komd 
om Fryske fersen to skriuwen? Dêr hie winliken oan foarôf-
gean kinnen de frage ho&t ik der ta komd wie om to dicht-
sjen. Dêr hie ik gjin biskie op jaen kinnen. Op 'e oare 
wol en dy sil ik hjir dan nou bianderje. 
Ynearsten haw ik Hoi1nske fersen skreaun. Ik hie doe kun-
de oan de jong forstoarne Hollânske dichter J. Philip van 
Goethem, dy't my nochal oanmoedige. Yn it tiidskrift Ne-
derland binne doe in pear fersen fan my publisearre. Koart 
dêrnei rekke ik nei Davos. Ik hie nea net folie mei Frysk 
iêzen pield, al sprieken wy thds altyd Frysk en al lies as 
Heit winterjouns wol foar dt Rimen en Teitsjes. Ik hie doe 
noch net folie omtinken foar de tael en de fiif jier Ljou-
werter Famkes H.B.S., dêr't men gjin Frysk wurd en gjin 
wurd oer it Frysk hearde, stjûrden my krekt de oare kant 
ilt. Mar hwat my yn Frys1n üntgien wie, woun ik om utens. 
Piter Jelles' Rispinge triek my, mar bjnammeri de inkelde 
fersen fan P., dy't sa nou en dan yn 'e tiidskriften 
forskynden, rôpen Frys1n yn al syn eigenens, yn Fryske 
klanken foar my op. 
Dér wiene ek Friezen üt oare kontreijen, üt Langwar, de 
Boalserter kanten, Jeisum, Gaestlân, dêr't ik omgong mei 
krige en dêr't inyn Frysk, dat gjin pochen lije koe, riker 
fan waerd. 
Ik krige folie mear macht oer de tael. En doe fielde ik 
it: allinne hjiryn soe ik my folslein uterje kinne. 
Ut it skoalboekje fan P. Sipma learde ik Frysk skriuwen. 
Myn Frysk briefkjen joech ris Mem de wurden yn 'e mûle: 
'nou is se lang sa fier net mear by üs wei'. En sa is it. 
Briefwiksel yn it Hollnsk fan minsken, dy't altyd Frysk 
mei elkoar prate, is net nei genôch, net echt. It is oft 
in feint syn faem oer it wang aeit mei de want oan. 
Bern dy't gjin ûnderwiis yn de eigen tael krije, komme to 
koart. Dêrom: ünderwiis yn it Frysk op 'e skoallen en dan 
fansels forplichte. 
Sint dy tiid wie it Frysk myn natueriike utering. 
len fan de Friezen dêrre ornearre, Jan fan 'e Gaestmar, 
doe dè kritikus yn Frysln, moast myn wurk ns ûnder eagen 
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hawwe. Hja hat it nei him tastjûrd en der kaem in optein 
brief werom. 
Sa'n foech fiif jier letter iepenbiere Douwe Kalma yn de 
Nije Snitser krante syn dream oer de frou as kunstneresse 
en joech har stal yn my. De legindefoarming, lyk as er 
letter yn De Nije Moarn sels enthousiast konstatearre, is 
doe bigoun. Lésten, doelt er my bitanke foar De Gouden 
Rider, dy't ik him stjûrd hie, mar in mannich wiken foar-
dat de dea dit greate libben sa hommels tobriek, die er my 
to witten, dat er, by al syn wurdearring foar myn wurk, 
him nou dochs oars uterje soe. 
Ik liet syn enthousiasme fan 1918 en 1922 oer my hinne-
gean, mar syn wurden 'Rixt har ûnforgonklike eare is har 
moed' binne my jinuner bybleaun. 
Gjin ien streaming fan de Jongfryske biweging hat my mei-
nonimen. 

Yn jierren haw ik sûnt gjin fersen skreaun. Ik forgeat 
hast dat ik dichteresse wie. In inkelden ien kaem sa nou 
en dan en it binne, neffens myn kritisi, de bêste net. De 
opbloei fan de lêste jierren hat it aldergeloks wer oer-
helle. 
Ik hie it nijs oer de krityk. Mei dy krityk is it in wûn-
der spul. Men is it der ornaris wol oer iens dat krityk 
nea hielendal objektyf wêze kin. Mar ik haw noalt sa goed 
field, dat dy sa subjektyf nei foaren komme kin, as nou't 
dy oer my sels gear west hat. De humanist seit dat ik yn 
earder tiden religieus wie, mar nou de mear moderne rjoch-
ting fan tinken ütgien bin; in oar, sels tige godstsjin-
stich, hellet it religieuze üt al myn wurk. Ik soe noch 
mear foarbylden neame kinne, mar it is better fan net. 
Licht komme der ek noch mear skôgings los. Oan ien fan myn 
kritisi haw ik skreaun: 'Jimme kornme allegearre yn jimm' 
eigen baitsje op my ta'. En hyltyd haw ik my sels öffrege: 
bin ik dat nou dêr't se it oer hawwe? Men kin jinsels 
noait goed skatte.Dat haw ik forliden simmer ek ûnderfoun, 
doelt myn bondel al klear wie, mar noch yn de ûnderklean. 
Ik gyng nei de boekbiner om in mantel foar De Gouden Rider 
üt to siikjen. De man seach my oan. 'It is in berneboekje, 
mefrou?' - 'Né, It is in bondel pozij'. - 'Religieuze 
pozij?' - 'Né, amoureuze'. Doe bûgden wy és beide tige 
earnstich oer it staleboek hinne, mar ik hie ynwindich in 
ôfgrysliken wille en sei tsjin my sels: 'Hoefst dy neat to 
forbyldzjen, lde: dyn uterlik suggerearet oars neat mear 
as berneboekjes en religieuze pozij ' 
De krityk hat syn wurd sein. Ik sels haw ek myn krityk, 
dy't faken oars is. Der binne fersen, dêr't ik mei harren 
fan siz: dy sille wol lizzen bliuwe op 'e souwe fan de 
tiid. len fers is der, dat hja net neame, op ien fan har-
ren nei, en dat nijs troch Prof. Jansen neamd is, dat my 
nou krekt sa nei is. It is skreaun yn oantinken oan har, 
dy't ik hjir hjoed sa tige mis, foar hwa't dizze dei noch 
helte greater west hawwe soe as er foar my is. Dat fers is 
Yn 't lêstoan, dat ik unie hearre litte sil: 
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Y 	't léstoan 

Dy't altyd yn myn libben wie, my it neiste, 
myn taflecht fan ûneind'ge feiligens, 
yn al hwat wiksele de fêstichheit, 
is nou myn dochter waern, is nou myn bern. 

Tin sulver wyndert om myn fingers hinne 
en oer de leave lea, dy't me earen droegen, 
binn' soarchsum nou myn hannen gear - o, 't lok 
fan har bitrouwend resten yn myn noed. 

Ik hear har nCinderjen: hiel álde sankjes 
dt bernetiid, in libben lang forhoalen, 
heine nou ljocht - hwer wei? - huverjend fiel 
ik 't heimich taesten fan in oare wr1d. 

Dizze eale tsjelk is f01, oerrinnend fol 
en eltse are is tajefte, is geskink; 
al tearder dwaen en tinzen om har hinne; 
de hiele wrld draech 'k op ien fingersein. 

Rixt is tankber foar de Gysbert Japicx-prii.s en foar al de 
weardearring dy't se ünderfynt. Mar as de minsken sizze: 
'wy tankje jo foar hwat jo fis yn jou fersen jown hawwe', 
dan wijs ik dy tank 6f. Ik haw myn fersen net skreaun om 
to jaen. Ik haw se skreaun om my to uterjen. Doe haw ik it 
lok hawn fan de bifrijirig en dêrneist dat fan de skepping. 
Déroerhinne dan noch, hwat fan de minsken op my takaern, 
binaimnen dit lêste jier, fan alle kanten. It is my faker 
as ienkear tafortroud, sawol fan jong as fan ald, hoe tige 
myn leafdefersen de utering wiene fan hwat hja fielden. 
Lésten seach ik yn in boek in kearmannich oanhelle: 'dêr't 
foar my God is, leafste, dér bistou'. 
Ik wit dat myn wurden faek bifrijing brocht hawwe ét it 
kompleks fan de Fryske ynbannigens. 
It is frjemd dat ik soms op 'e grins fan dy inerlike wr1d 
dêr't rhythme en klanken op my takomme, my dit talisterjen 
hear: 

'Myn liet sil libje yn leafde' swiet petearjen, 
al hawwe de eigen lippen 't lüst'rjen dien, 
ik bin de dichteresse, ik bin mythe, 
ik sjong foar allegear, net mear foar ien' 

Mar dit sjongen is gjin fortsjinste, it is genede. 
len fan de freonen fan myn jierren, dy't earstdeis in 
dichtbondel ütjaen sil, skreau lésten in hexameter, dy't 
yn 't Frysk oerset, is: 'Yn de joun fan it libben to sjon-
gen is in greate genede'. En sa is it. 

Ik haw sein. 
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DE GROUSTERS UNDER DOKTERS HANNEN 1689-1973 

Ynlieding 

As ik hjir in koarte biskriuwing jaen sil fan de for-
soarging en de bihanneling fan de siken to Grou yn de 
lêste trije ieuwen, is it de baes en bisykje earst in byld 
to jaen fan hoe't it der yn it algemien mei de soarch foar 
de sike minske foarstie yn dat tiidrek. 

Foar de stifting fan de hegeskoallen yn Gs l.n seach 
it der mei dy soarch foar fis bigripen net sa bêst i5t. De 
ldste hegeskoalle by uzes, dy fan Leijen, waerd stifte yn 
1575. Tsien jier letter, yn 1585, folge de twadde, dy to 
Frjentsjer. Dérnei kamen Hurderwyk yn 1600, Grins yn 1614, 
Utert yn 1636. De oare hegeskoallen kamen folie letter, 
pas yn de 19de en de 20ste jeu. De hegeskoallen fan Frjen-
tsjer en Hurderwyk waerden yn de Frnske tijd degradearre 
ta atheneums, en letter hielendal ôfskaft. Oant yn it lêst 
fan de 16de jeu wiene hjir mar hiel inkelde bistudearre 
dokters; dy hiene dan har oplieding krigen oan bûtenlnske 
hegeskoallen. Har oantal mocht gjin namme ha. By sykten en 
krupsjes wie men earst en meast oanwiisd op eigen help en 
men bisocht jin to redden mei alde, biwende middels. Mar 
ek wjene der de kleasters mei har muontsen, dytt  tige 
harres dien hawwe foar de sike minske. Frysln hje foar de 
herfoarming inkelde tsientallen kleasters. It kleaster dat 
it tichtst by Grou lei, wie Ealsum, deun by de Ald-Skou 
oan de Boarn. Wy meije grif oanniinme, dat de Grousters 
foar 1580 by sykte en üngemak fakentjjds help en treast 
sochten to Ealsum. It is yn dit forbn wol aerdjch om to 
witten dat by it ôfgraven fan de Ealsumer terp ek salve-
potsjes fan ierdewurk foun binne dt jt bigjin fan de 16de 
jeu. Fierders moatte wy yn dy tijd ek tinke oan de lju mei 
de marse, dy't har salven, smarsels en brousels by de doar 
lans dtsutelen en op jier- en wykmerken oan de man broch-
ten. Oars as de muontsen, dy't har soarch foar de sjken 
biskôgen as leafdewurk en mei de biskieden middels dy't se 
ta har foldwaen hiene, mooglik ek troch jt bistudearjen 
fan bütenlânske medyske wurken, earnstich bjsochten om der 
it bêste fan to meitsjen, seach in great part fan de 
kreammers en wonderdokters it klearebare as in jildwinning, 
meastal ta skea fan de pasjint. 

Nei de herfoarming, yn Frysln dus nej 1580, wjene alle 
kleasters hjir forrinnewearre. Mar de hegeskoallen wjerie 
yn opkomst en laetten ek dokters op. Har tal wie ynearsten 
tige lyts neffens it tal ynwenners, mar it wie de earste 
stap op jt goede paed. Men kin fan tinken wol hawwe, dat 
dizze bjstudearre dokters, doctores medicjn, har nei de 
stildzje hast allegearre nei wenjen setten yn de greatere 
stedden. It platteln moast it meastentiids dwaen sônder 
har kennisse en kinnen. 
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Yn de twadde helte fan de 16de jeu kaem der noch in 
foroaring de goede kant dt. Dat wie de opkomst fan de 
ambachtsgilden. Sa kamen der ek gilden foar de sjirurgyns, 
yn Frysln ek wolris büklapers neamd. Se waerden oprjochte 
troch in keppeltsje skearbazen, meast yn de greatere 
stedden. It wie by in part fan de skearbazen wenst wurden 
om pasjinten to bihanneljen. Dy barbier-sjirurgyns wiene 
ta it bisef komd dat se de sike minske op har noed hiene 
en sadwaende waerden der strange regels en bitingsten 
makke dêr't men oan foldwaen moast om yn harren gild 
opnoxnmen to wurden. It stedsbistjûr hie frijhwat in stim yn 
it kapittel by it opmeitsjen fan de gildebrief of -rôlle 
(karbrief). De gildebroers moasten fan har dwaen en litten 
ek rekkenskip jaen oan de magistraet, dy't boppedat It 
taforsjoch hie by de eksamens. It stedsbistjflr koe boete 
of straf oplizze, it bistjûr fan it gild sels net. As men 
sjirurgyn wêze en letter talitten wurde woe ta it gild, dan 
moast men earst in leartiid trochmeitsje fan trije jier, 
yn somlike stedden fan twa jier - soms waerd yn sa'n 
gildebrief gjin tijd neamd -, ear't men eksamen dwaen koe. 
Yn de gildebrief waerd ek krekt omskreaun, oan hokker 
easken at men op It eksamen foldwaen moast. 

It is Midlik, dat ien-en-oar al in greate forbettering 
wie. Mar op It stik fan It bybringen fan wittenskiplike 
kennisse ûntbrIek der nochal hwat. Earst yn de 18de jeu 
kaem dér in bytsje foroaring yn. Sa waerd b.g. yn it earst 
fan dy ieu troch de Steaten fan Fryslân to Ljouwert in 
"Landschapsoperateur" oansteld, dy't letter, yn 1753, de 
lessen yn de anatomy oan de learling-sjirurgyns opdroegen 
waerden, om't it dddlik wie dat 'zonder een goede kennisse 
van het gestel des menschelijken Lichaams niemant een goed 
Chirurgijn kan worden en de Anatomie derhalven als het 
fundament en basis daar van moet aangemerkt worden'. 

Net allinne yn de fornaemste stedden, ek yn de lytsere 
en op It platteln hiene har sjirurgyns nei wenjen set. De 
measten sille wol gjin sit hawn hawwe yn in gild en ik bin 
der net wis fan oft se wol foldien hiene oan de easken 
dêr't de gildesjirurgyns oan foldwaen moasten. It barde 
wol, dat in doarpssjirurgyn in stedssjirurgyn yn konsult 
rôp. 

Yn de 17de en 18de jeu wie de medyske soarch foar de 
sike mInske dus tabitroud oan 
1) de doctores medicina, dokters dus, dy't har oplieding 

hawn hiene oan in hegeskoalle en dêr har graed helle en 
allinne mar to finen wiene yn de greate stedden; 

2) de sjlrurgyns, al of net mei in (biheinde) wittenskip-
like oplieding; 
- en fierders noch twadderlei "masters",dy't op har wize  
de siken holpen: 

3) de duvelbanners; 
4) de boalen of skerprjochters. 
Fan in wittenskiplike oplieding wie by de lêste beide 
skiften gun  sprake. Har wurk foun syn forklearring yn in 
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histoarysk groeid privileezje. De duvelbanners wiene fan 
lds de minsken dy't rie joegen foar allerhande kwalen en 
Ongemakken en fierders dranken en smarsels makken fan 
krûden dy't se sels socht hiene. It wie in bidriuw dat 
faek oergong fan heit op soan en sa hawwe der doedestiids 
hiele divelbannersfamyljes west. Ik leau, dat wy dy duvel-
banners net oer ien kaem kjimme moatte mei de tsjinwurdige 
kwaksalvers. De duvelbanners hiene forfêst in net to 
ünderskatten maetskiplike funksje, binammen yn streken, 
dêr't gjin dokters- en sjirurgynshelp to krijen wie. De 
wurdearring wie ek algemien en dat is sa bleaun oant yn de 
19de ieu ta. Sa koe it barre, dat dokter Eeltsje yn 1821 
syn broer domenje Joast de rie joech om de krüden fan 
Sjoerd Ruerds Wartena, boer en duvelbanner to Friers, ns 
to bisykjen: '...anders moet gij dan de species herbarina 
van Sjoerd Ruurds eens gebruiken, hetwelk een excëllent 
stomachicum is'. Dy Sjoerd Ruerds Wartena (1786-1829) wie 
in leat dt in forneamd duvelbannerslaech, dat ek yn de 
Grouster omkriten goed bikend stie. Se wennen to Friens en 
Roardhuzum. De Grouster Wartena's binne ek allegearre fit 
dat laech.Sjoerd Ruerds syn jongste soan wie ek in Sjoerd. 
Dy waerd dokter en hat 33 jier to Grou praktisearre. Syn 
neiteam telt in stik of tsien dokters. It dokterjen sit dy 
femylje dus wol tige yn it bloed. Dat der yn eardere stagen 
in mannich duvelbanners foarkomme, hldt dêr grif forbn 
mei. 

In opmerklik slach "masters' wiene de boalen of skerp-
rjochters.Dy waerden troch de provinsjale oerheit oansteld 
en hiene de opdracht om de liifstraffen, troch de rjochter 
oplein, üt to fieren. De skerprjochters hiene har yn de 
rin fan de ieuwen it privileezje eigenmakke dat se brutsen 
earmen en skonken "sette" en, as der ns in earm 11€ it 
potsje rekke wie, dy wer yn it lid bringe mochten. Wy 
kinne Cis sokke tastnnen hjoeddedei amper yntinke. Ek fan 
Grou hawwe wol ljouwe Onder skerprjochters hannen west. 
Dat docht û.o. bliken dt de glde rekkenboeken fan It Gild. 
Wy founen dêryn dat 'op 2 Aug. 1795 Aan Johannes jurjens 
/. . . /wegens het verrukken van sijn Arm onder scherpregters 
handen geweest synde De Tijd van twee weeken soma van 
3-0-0' dtkeard wie. It Gild bitelle yn dy tijd oan syn 
leden by sykte in daelder wyks. It is oprjochte yn 1776, 
fusearre mei it yn 1796 oprjochte nije gild, is grif de 
ldste Grouster foriening (bistiet yn 1976 200 jier) en 

op har mêd grif ien fan de a1derldste ynstellingen yn 
Frysln èn Nederin. Ek yn de âlde diakonijboeken fan 
de 'gereformeerde' (herfoarme) gemeente to Grou haw ik 
dtjeften foun oan skerprjochters (bg. yn 1769 oan 'Meester 
Durk, Scherpregter' en yn 1788 oan 'De Scherpregter D. van 
Gorkum') foar it helpen fan earmlestige pasjinten. 

De hearen lykje noch al ns beten har boekje gien to 
wêzen, hwant se masteren ek oer kwalen dy't fan álds bûten 
har foech foelen. Withoefaek komxne der fan de kant fan de 
sjirurgyns klachten by de oerheit oer de skerprjochters. 
Sa wie der in klacht fan it Ljouwerter sjirurgynsgild 
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tsjin Valentijn Adam 'scherpregter dezer Provincie', om't 
er 'allerlei patienten meistert', wylst er 'niet anders 
behoort ter handt te nemen als het insetten van de leeden. 
en ien tsjin de boal Robert Engelsman, om't er 'een seeckere 
Douwe Doetses woonende buyten Leeuwarden op het Fliet ende 
sijn huysfrou voor seeckere accident gemeystert heeft en 
hun echteluyden alsoe bedorven heeft dat de comparant 
bijcans doof ende syn huysfrou blint geworden sijn'. 

Yn it lèst fan de 18de en yn it bigjin fan de 19de jeu 
kamen der greate foroaringen. De sjirurgynsgilden waerden 
yn 1798 op bifel fan Napoleon opdoeke: der wiene yn de rin 
fan de tijd yn dy gilden nochal hwat misstannen ûntstien 
en de sjirurgyns mochten fan gefolgen gjin praktyk mear 
dwaen. Der kaem nou oan de hegeskoallen in koarte medyske 
oplieding ta 'plattelands genees-, heel- en vroedmeester', 
in stidzje fan trije jier. Drnst bleau oan dyselde 
hegeskoallen de folsleine oplieding ta doctor medicin 
bistean. De earstneamden koe men al folle fine yn de 
lytsere plakken, de doctores medicinée trof men oan yn de 
stedden en yn de greatere plakken. Dy sitewaesje bleau sa 
oant 1865. Dat jiers kaein de wet 'regelende de uitoefening 
der geneeskunst'. De oplieding ta plattelnsgenêshear etc. 
kaem dêrmei to forfallen, mar dy't it wiene, mochten by 
wize fan oergongsregeling bar praktyk fierder dtoefenje. 
Mar foar de oankommende medici waerd it 'artsexamen' yn-
steld en neffens de nije wet koe nimmen in dokterspraktyk 
bigjinne sûnder troch dat eksamen komd to wzen, dèr't in 
jier of sawn-acht stddzje oan foarôfgiet. De bineaming 
'arts' yn Nederin datearret dus fan 1865. 

De waech yn 1722 
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1. De sjirurgyns to Grou 1689-1806 

1. Anne Wigersma (16. . -1714)--x- 

'Den 9 Junij 1689 betaalt volgens quitantie aan Mr. Annius 
Wygersma, weegens zijn jaarlijksche Bedieninge van de 
Diaconije armen tot Grouw 11 Caroli guldens'. Dat is de 
ldste optekening oer sjirurgyns to Grou dy't ik foun ha. 

Dat dizze Anne Wigersma yndied sjirurgyn wie, docht wol 
bliken (it bitelle posten yn de jierren dy't foigje, to 
finen yn itselde rekkenboek fan de Herfoarme diakonij. 
Sa kriget mr. Annius Wijgersma yn 1693 bg. syn 'jaarlijks 
Meysterloon' fanwegen syn tsjinsten 'aan de Armen van onze 
Gemeynte'. Yn 1696 kriget er 'zijn jaarlijks salaris voor 
de Bedieninge en geneezinge van de Armen onzer Gemeente' 
en yn 1704 hjit er 'A. Wijgersma, chirurgus tot Grouw'. 

Wigersma krige foar it bihanneljen fan de siken dy't 
ander de diakonij foelen jierliks as fêst bidrach 11 goune. 
As men rekkent dat der yn dy jierren sa'n 25 earmen wiene, 
dy't troch de diakonij ûnderhouden waerden, dan soe dat 
by sykte dus delkonime kinne op noch gun tsien staren de 
man jiers, dêr't dan ek noch de medikaminten foar levere 
wurde moasten. Mar ja,men koe doe mear mei in star as nou 

De sjirurgyns waerden doetiids wis wol oansjoen foar 
minsken fan kwizekwnsje. Meastentiids wurdt Anne Wigersma 
yn de rekkenboeken oantsjut as 'meester Annius Wijgersma', 
mei in forlatynske foarnamme dus; ienkear is It 'monsr 
Annius Wijgersma', mar yn 1707 is der in administrearjend 
diaken dy't sa't liket neat ha moat fan dy poeha en de 
jierlikse post sa ynskriuwt: '9 meij 1707 aen meester anne 
betaalt wegens een jaer bedieningh der arme 11 car. gi'. 

As de sjirurgyn It net allinnich rêdde koe, moast der 
wol ns help (it de sted komxne, itsij fan in stedssjirurgyn 
(dy't mooglik hwat deegliker oplieding of hwat mear ünder-
fining hie) itsij fan in stedsdoctor. Der is fan dat gjin 
nijs ander de sinne. It barde net allinnich by wolstelde 
boargers, mei help fan de tsjerke waerd der ek wol help 
socht foar de allerearmsten. Sa fine wy bg. ander 1 Nov. 
1703: 'Betaalt aan de chirurgijn Oosterga, weegens -zijn 
Dienst gedaan tot reddinge van Zaake Hendriks swaar 
accident 2.16.0' (= 2 Caroligoune, 16 staren, 0 penjen). 
Hy hat grif lang masterje moatten, hwant it oare jiers 
(24-9-1704) waerd oan Oosterga, 'chirurgus tot Leeuwaarden 
weegens diensten aan Saake Hendrix gedaan 6-0-0' bitelle. 
Sjirurgyn Haring Oosterga wie yn 1677 yn it Ljouwerter 
gild ynskreaun as 'meester'; yn 1692 wie er oansteld as 
'stadschirurg' (sj. De Vrije Fries XXXI s. 38). 

Fan Ljouwert nei Grou wie doe in hiele reis en it lei 
yn'e reden dat de weromreis net oarigien waerd siinder earst 
hwat to fortarren. Dat forgoede de tsjerke ek. Sa fine 
wy op 1-11-1703: 'betaalt aan de Herbergier Frans Pijters, 
weegens verteeringe gedaan bij (d.w.s. troch) Mr. Oosterga 
en A.Wijgersma, over vernoemde zaak 1-12-0. 1 0osterga waerd 

De jiertallen jowe de dür fan 'e praktyk oan. 
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helle en brocht, troch de administrearjende diaken sa't 
liket, hwant wy lêze (24-9-1704): 'item den zelfden dito 
hebbe ik Teake Jans Mr Oosterga tweemaal van de stadt 
gehaalt, en naa dezelve weeder gebracht en is Anne Yeges 
met mij geweest, daar aan verdient 1-14-0. 

By tiden moast de help noch fierder socht wurde.Yn 1706 
reizge Aeltsje Aukes hielendal nei Amsterdam mei har 
krupsje: '13 may aan S.v.Winter betaalt wegens vijsentatie 
van Aeltijs Aukes siecke oog, o-5-8' en op '12 junij aen 
Aeltie Aukes gegeven tot Reisgelt nae Amsterdam met haar 
siecke ogen, 0-6-0.' 

Hast de iennichste boarne dêr't wy hwat dt wyswurde 
kinne oer dizze iere tiden en oer it dwaen en litten fan 
de álde hielmasters, binne tsjokke forware en forsutere 
tsjerkeboeken.Dy bifetsje foar ds oan de iene kant in skat 
fan nijsgjirrige meidielingen, mar swije oan de oare kant 
ek wer oer in hopen dingen dy't foar ds tsjuster binne en 
dêr't wy sa graech hwat mear fan witte woene. 

Anne Wigersma hat to Grou mastere oant yn 1714 ta. Dat 
docht bliken Üt de diakonijboeken. Is er dat jiers stoarn? 
Of is er nei in oar plak ta gien? Hoe áld wie er doe? 
Hoenear is er hjir kommen? Is er to Grou berne? It binne 
allegearre fragen dêr't ik It andert skuldich op bliuwe 
moat. 

2. Abraham Abrahami (1714-1759) 

Wigersma syn opfolger wie syn pakesizzer Abraham Abrahami, 
doe 21 jier âld, to Grou hikke en tein as soan fan 
Fredericus Abrahami, 'fiskael tot Grouw' en Rinske Annes 
Wigersma. Abraham wie de âldste soan en berne op 2 april 
1693. Yn 1714,it jiers dat er mei syn Grouster sjirurgyns-
praktyk bigoun, waerd er 'op mondbelijdenisse' oannommen 
as lidmaet fan de 'gereformeerde' (= herfoarme) tsjerke. 

Abrahami hat grif in warber man west. Nêst syn wurk as 
sjirurgyn wie er ek skearbaes en boppedat 'scriver van een 
Compagnie te voet'. Hy hie ek kjepmansbloed yn 'e ieren. 
Sa wie er in jiermannich pachter fan de 'Dorpsdaalder', in 
bilesting op sterke drank dy't destiids to Grou ynfierd 
wie. Ek pachte er de Waech. len en oar sil wol hwat jild 
yn 't laedtsje brocht hawwe. 

Abrahami hat twa kear troud west. Earst mei Lysbertsje 
Ydes, sa't bliken docht it de kollateraelboeken: '1737, 
Abraham Abrahami, schrijver van een Compagnie te voet, en 
Lysbertje Ydes, egtelieden tot Grouw, kopen een huis aan 
de Uiltjehaven.' De Ultsjehaven wie de áldere namme foar 
de Waechshaven, dy't yn't lêst fan de 19de ieu tichtsmiten 
is. Lysbertsje hat net in lang libben hawn, hwant neffens 
It trouboek fan Friens smite op 16 oktober 1740 de lapen 
gear: 'Mons. A.F.Abrahami chirurgijn en schrijver van een 
compagnie te voet tot Grouw en Grietje Dirks tot Friens.' 

Sûnt 1715 komme der yn de rekkenboeken fan de diakonij 
posten foar foar dizze sjirurgyn; lykas 'aeri Abrahaera 
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betaelt wegens een Jaer meysters loon van de diejakennije 
arme 11-0.-.' De jierlikse forgoeding wie dus like heech 
as yn de tiid fan syn foargonger pake Wigersma. By lang 
duorjende en slimme sykten krige de sjirurgyn lykwols in 
ekstratsje;fOaral yn 1719, doe't er sels administrearjend 
diaken wie en tichte by 't fjûr siet, hie er noch wol ns 
in moai ynstruijinkje der op ta. Sa lze wy bg. '22 jan. 
heb ik mijn Rekening ingeleevert weegens de soon van 
Marten Gerbens hebbende hem bedient met verscheide Axident 
en daarvoor ontvangen met goedvinden van de kerkenraad 
40-0-.' En fierder, ek yn 1719, 1 20 Oct. heb ik van het 
Diaconie geldt ontvangen voor eers Weegens geleverde 
medecijn van weegen Marten Gerbens uit order van de Kerken 
Raadt Aan hem geleverd beloopt te saamen 6-16-0. Nog sijn 
soon Claas bedient met twee voorname Axidenten een op het 
schouder daar ik verscheide heenen heb uitgenomen en een 
Axident beneeden het oogh daar voor gereekent met de mede-
cijnen gelijk op quitantie kan nagesien werden 13.10.-' 

Yn Abrahami syn tiid wie it sa't liket wenst om siken 
bier to jaen as oansterkjend middel. Withoefaek komt men 
yn de rekkenboeken in post tsjin lykas dizze: 'aen pijtter 
Rinses gegeven 12 stuiv. 8 pen. tot en rinckelman bier tot 
sijn vrou in haer sijckte 0.12.8.' (in rinkelmantsje wie 
in biermjitte, 1/16 part fan in fet). Ek in jonge frou 
dy't in wâldreis dien hie, krige sa'n opkikkerke: '1722, 
14 jan. betaelt aen Jan Abes een Rinkelmantie wip [= waerm 
bier + aeijen + brandewyn + sûker] by [= troch] hessel 
feykes syn frou in de kraem genoten 0.13.0.' 

It wie ek yn'e tiid doe't Abrahami to Grou praktisearre 
dat it doarp yn opskuor rekke by 't forstjerren fan Ds. 
Johannes van Gorcum. Dy wie to Grou biroppen yn 1753, mar 
syn wurk as sielehoeder is net folle fan kommen. De man 
hie in slimme krupsje, dêr't er fan jongs öf oan mei om-
goarre hie en dy't de lêste jierren frijhwat oanboaze. It 
wie in stien yn 'e blaes dy't makke dat er fakentiden in 
ündraechlike pine hie, dat Abrahami rette him om ns to 
riede to gean by Jan (= Johannes) de Vries, 'Landschaps-
operateur' to Ljouwert. Dat wie yn syn tiid net de earste 
de bêste. Iverich man en bitûft operateur as er wie die er 
de Steaten fan Fryslân it forsiik om in bûtenlnske reis 
to meitsjen mei it doel om noch mear kennis op to dwaen. 
Hy kriae in subsydzje fan hûndert sulveren dukatons jiers 
foar de tiid fan trije jier en rekke nei Parys, in gaedlik 
sté foar in sjirurgyn. Doe't er yn 1753 weronikaem, krige 
er fan de Steaten de titel fan 'Landschaps-operateur' op 
in traktemint fan 450 caroli goune jiers, mei de opdracht 
om lessen to jaen oan learling-sjirurgyns, lessen dy't ek 
faek folge waerden troch sjirurgyns en doctores. 

Doomny Van Gorcum kaem by dizze Johannes de Vries ander 
bihanneling. Dy woe him wol operearje, mar praette him de 
operaesje net oan, hwant it soe moai wis in heikerwei en 
in nuodlike ündernimxning wurde. Mar 'niet tegenstaande 
alle voorgestelde zwarigheit en gevaarlykheit' bisleat de 
pasjint 'genoodzaakt door de onverdragelijke pijnen, om de 
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operatie te ondergaan en wel expres door de hand van 
Landschaps-operateur Johannes de Vries, als niemand anders 
dat zwaarwigtig stuk betrouwende en zich manmoedig daar 
toe over gaf en instantelyk verzocht dat het hoe eerder 
hoe liever geschiede.' 

De operaesje waerd steld op snein 10 maert 1754. S a t n  
yngreep wie yn dy dagen wol hiel bûtenwenstich: njoggen 
doctores en sjirurgyns wiene bean om de operaesje by to 
wenjen, ek de Grouster sjirurgyn Abrahami. Trije dagen nei 
de operaesje stoar doomny Van Gorcum. Doe hiene je yn Grou 
de poppen oan it dounsjen. In hiel opskuor en trelit yn it 
doarp: 'dit like nearne nei, sa'n operaesje' en 'it wie sa 
klear as in klontsje, dat De Vries skuldich wie oan de dea 
fan domenje.' De njoggen doctores en sjirurgyns, dy't de 
operaesje mei bywenne hiene, stieken de koppen byelkoar en 
bisleaten om mei elkaar in forklearring to skriuwen en dy 
wrâldkundich to meitsjen. It is net tnaerdich om to lêzen, 
hoe't se Johannes de Vries de hân boppe de holle hâlde: 

1•• wy ondergescrevene Medici en Chirurgijns hebben ons 
bij de operatie vervoegt en des Operateurs bekwaamheid en 
vaardigheit gezien, en op alles wel en naukeurig gelet 
weshalve wij betuigen en bevestigen met onze gewonelijke 
Hantekeninge dat hy Operateur de operatie met alle moge-
lijke oplettentheit en voo.rzigtigheit en met alle nodige 
instrumenten en toebereidzelen daar toe aan behorende naar 
de konst, zonder de minste opzegginge onverbeterlijk heeft 
verrigt. Maar dat alleen de hoedanigheit grootheit en 
mismaaktheit van de steen, de uithalinge van de zelve 
heeft onmogelijk gemaakt. Van een Operateur nu onmogelijke 
dingen te pretenderen, zulks zal niemand, die verstand 
heeft eischen. Om derhalve den nijd en quaataardigheit 
haren mond te stoppen, geven wij deze verklaringe in 't 
ligt om te strekken na behoren in verwagtinge dat alle 
onpartijdige en eerlijke menschen des Operateurs Eere en 
goede naam zullen voorstaan en protegeren gelijk de 
patient bij zijn leven heeft gedaan, met instantelijk ver-
versoek dat men den Operateur in alle delen zoude 
justificeren, als hebbende bij uitstek wel gedaan. 

Actum Leeuwarden dezen dezen 16 Maart 1754.' 

En ûnder it stik stiet dan de 'gewonelijke Hantekeninge' 
fan de njoggen doctores en sjirurgyns. De lêste dy't syn 
namme derûnder set, is 'A. F. Abrahami, chirurgijn te 
Grouw'. It soe my gjin nijdwaen, as hy de foarstap nommen 
hie ta it opstellen fan it stik. 

De Abrahami's hearden ta de "deftige" boargerij fan 
Grou. Dat dacht bliken fit de Latynske nammen (Abraham 
Abrahami hie twa soannen dy't ynskreaun waerden as Annius 
en Fredericus); it blykt ek xt de trouakte fan Friens, 
dêr't er 'Monsieur' neamd wurdt. 

A. F. Abrahami is stoarn yn 't lêst fan 1759 of yn 't 
bigjin fan 1760. 
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(boppe) Gou om 1750 hinne (we. fan P.I.Portier) 
en (zinder) J. Bulthuis syn kopy d2rfan z2t 1786 

23 



3. Jan Beikmeer (1760-1771) 

Beikmeer hat sa't liket goed by de tijd west: hy skreau 
syn troch sykte forswakke pasjinten nammentlik molke foar 
as forsterkjend middel. Dat wie doe hwat nijs. Yn 1768 
komt der in troch de diakonij bitelle post foar fanwegen 
'Baukjen Pyters in haar zijkte voor melk'. Opmerklik is 
dat der gjin byf en aeijen foarskreaun waerden; dat kaem 
letter mear yn swarig. Gauris waerd doe noch bier jown om 
oan to sterkjen. Sa komt der op 2 april 1768 in 'aan de 
schippers' bitelle post foar 'voor een vatje Bier bij 
[= troch] Foppe Oenes vrou genooten' en op 13 juny itselde 
jiers is 'aan Siurtje Willems gegeven tot Bier en een 
varder in de ziekte van Hyke Tiallings genoten 1.1.12 1 . 

Dat 'varder' liket in bulte op in forhollnsking fan 'e 
Fryske bineaming fjirder, in mjitte by bûter en jirpels. 
Bier en brandewyn waerden ek net mijd by stjergefallen, by 
it ôflizzen en yn 'e kiste lizzen fan 'e deade. Dat hearde 
ta de buorreplicht en dr gong stéfêst de flesse by roun. 
Sa fine wy op 11-12-1768 de post: 
'Aan Aarent Hanses Betaalt wegens Bier en Brandewijn By 
deze Navolgende Persoonen genooten - Bij de dood van Antje 
Wytses -.17.- Bij de dood van Jogchem Yfs vrou -.6.- By 
Feyke Foppes 1.1.-' 

Belkmeer bihannele de earmlêstige pasjinten net, lykas 
syn foargongers, foar in fstset bidrach jiers, mar hy 
stjûrde de earmfôdij gewoan in rekken foar elk gefal dat 
er bihannele hie. It iene jiers barde er dus mear as it 
oare. De bidraggen ûntrounen elkoar oer de ûnderskate 
jierren soms in hiel em. Der is ien jier by fan 3 Caroli-
goune, mar ek ien fan ryklik 33; trochinoar komt it op 15 
goune jiers. Dat liket yn fis eagen in sobere bileanning 
foar it bihanneljen fan sa'n tritich minsken, in jier lang. 
Mar wy moatte fansels net forjitte dat de kosten fan it 
libbensûnderhld doe ek hiel hwat lytser wiene. Ut deselde 
diakonijboeken kin men nammentlik opmeitsje dat de priis 
foar klean en iten nou 15 of 20 kear sa folle is as doe. 
In healbrea, in stik roggebrea fan fiif poun dus, koste yn 
de lêste helte fan de 18de ieu 16 sinten: nou, yn de lste 
helte fan de 20ste ieu moatte wy foar itselde gewicht 
(= fjouwer 'pakjes') f 2.40 deltelle. Al it oare deistige 
bihoef koste navenant. 

Belkmeer giet yn 1771 nei Snits to wenjen. Wy fine in 
jiermennich letter, op 25 juny 1772, as mei syn opfolger 
to Grou, Groenia, de boel yn trewyn is, tominsten in post: 
'Aan de meester belkmeer van Sneek wegens meestersloon van 
de dogter hendrik pijters ... 9.1.-. Hy hat dêr to Snits 
sa't liket noch wol ns ien fan syn eardere Grouster 
pasjinten ûnder bihanneling hawn. Nei syn dea fine wy de 
widdou, Aeltsje Haeijes Visser, to Grou werom. Neffens it 
Re1kohier fan Idaerderadiel fan 1790 biwenne se doe in 
hûs oan 'e Koumerk, sa't it Halbertsma's Plein doe neamd 
waerd. Op it plak dêr't nou it postkantoar is stienen doe 
twa huzen: yn it noardlikste wenne bakker Hidde Halbertsma 
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en dér binne de fjouwer bruorren Halbertsma to wrld komd; 
yn it sddlikste wenne Beikmeer syn widdou. Se forstjert tc 
Grou op 16 juny 1810 en lit fjouwer bern nei. len dêrfan, 
Albertus, berne to Snits, forstjert 38 jier âld en net-
troud op 30 novimber 1814 to Grou. Dokter Eeltsje syri 
skoanmem, boargemaster Fockens fan Bolsert syn oarehelte, 
wie ek in Belkmeer en grif femylje. 

Beikmeer kaem dus sûnder mis dt in famylje dy't it goed 
stouwe koe. It is net mei krektens to sizzen hoenear't er 
forstoarn is. Yn 1784 hat er noch ünder bihanneling hawn 
Joast Hiddes Halbertsma, bakker to Grou, de pake fan ds. 
Joast en dokter Eeltsje. Dat blykt fit it archyf fan de 
Halbertsma-Stichting. De âlde Joast moat dan 56 caroli 
goune oan Belkmeer bitelje, foar dy tiid in slim hege 
doktersrekken. Om't syn widdou lykas wy sjoen hawwe yn 
1790 to Grou wenne, sil er wol stoarn wôze yn 'e snuorje 
1784-1790. 

4. Jacobus Cammenga (1772-1775 en 1778-1806) 

Nei't Belkmeer yn 1771 fit Grou weigien wie, liket it derop 
dat de forsoarging fan 'e siken dêr hwat yn trewyn rekke 
is. Yn 1772 wurde der troch de diakonij rekkens bitelle 
dy't fan datoangeande to tinken jowe: 

1 3 Febr. Aan Sake Sakes het, wegens salve gebruikt tot Jan 
Pyters  

1 16 July Aan Foèke Lolkes bet. wegens Medecijnen door de 
Wed. Hyltje Piebes genoten 9.2.8' 
Nei alle gedachten hawwe Sake Sakes en Foeke Lolkes duvel-
banners west. 

De narnme fan Caxnmenga komt men foar it earst tsjin yn 
1 24 Novemb.1772 Aan de Curigijn J.Cainmenga betaalt 3.1.-'. 
Yn de jierren 1772-1775 komt men syn namme sa in kear of 
hwat tsjin. Dêrnei mastert er sa't liket trije jier lang 
(1775-1778) net to Grou; mar yn 1778 komt er wer foar 't 
ljocht. It is net dfidlik hwat de reden west hat fan dat 
yntermezzo. Mooglik hie er him yn 1772 to Grou nel wenjen 
set, om't dêr doe tige forlet wie fan in sjirurgyn, mar 
wie er (noch) net rjocht foar syn wurk birekkene. Dat er 
to Grou net hielendal foar fol oansjoen waerd, kin men 
opmeitsje flt twa dingen. Yn it earste plak om't er noch al 
ns Grousters wiene, dy't har bihannelje lieten troch 
Cammenga syn foargonger Beikmeer, dy't doe to Snits wenne. 
Yn it twadde plak om't de grytman yn 1775 war docht om in 
oare sjirurgyn to krijen en kriget, Jakob Groenia, dy't in 
basistraktemint tasein wurdt. As trije jier letter Groenia 
syn matten oprôlje moat, komt Cammenga wer op it aljemint. 
Hat er ünderwilens syn sjirurgikale kennisse forrike? Mar 
hy hat der sa't liket net in eksamen yn ôflein dat goed 
bitearde, hwant wy fine yn 1780 by de ütjefteposten fan de 
diakonij it foigjende: '5 oktober, yakoob kanunengaa betaald 
voor meysterloon 9.-.-' en yn 1781 'den 15 feebrijwaarijus 
aan yakoob kamgaa betaald foor meysterloon 42.15.-'. Mar 
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yn 1782 wurdt Cammenga sels administrearjend diaken en dan 
skrast er sels - men kin it oan de hn fan skriuwen düdlik 
sjen - it wurd 'meysterloon' troch en set der foar yn 't 
plak 'Geleverde Medecijnen'. Hat er himsels dus net as 
folleard 'meyster' bisk5ge? Dochs hat er foar syn tijd 
grif in goede algemiene Ontwikkeling hawn. Hy hat in tige 
moaije en dddlike hn fan skriuwen. Skriuwflaters sjocht 
men sa goed as net. Soks falt wol op yn de alde diakonij-
boeken. Alle jierren waerd der in nije administrearjend 
diaken keazen en it mei üs gjin nijdwaen mei it primitive 
nderrjocht fan dy dagen, dat de measte diakens in minne, 
fakentiden hast ûnlêsbere hân fan skriuwen hiene, wylst 
har skriftueren meastal fol mei staveringsflaters steane. 

It masterjen hat Cammenga grif net sa folie opsmiten. 
It liket derop dat er net it bitrouwen fan de Grousters 
hawn hat en lêst hie fan konkurrinsje. wy fine dêr ünder-
skate biwizen fan en neame dêr hjir ien fan dt 1787: 

1 14 desember vragt voor een drankje van de Jouwer Bij Rig-
tje Anskes genoten. 0.2.-.' 
Nog aan een Man Betaalt die voor haar na de jouwer is 
geweest na de Meester  

Dy lytse opbringst fan syn praktyk sil licht ek de reden 
west ha, dat er der yn 1780 in affearen nêst bigjint yn 
'winkelwaren en kledinge'. Hy lit it foarkoinme as driuwt 
syn oarehelte dy winkel, hwant yn 1782 skriuwt er as 
administrearjend diaken yn it rekkenboek: 

1 14 May Ik zelf Breng in Rekening wegens geleverde mede-
cijnen aan de Fluisvrou van Albert Bouwes 3.10.-. 
13 Augustus Aan mijn Huisvrou betaalt wegens geleverde 
winkelwaren aan de Navolgende Perzonen van het begin van 
Febr. tot den laatsten Julius enz. 27.18.-. 
17 December Aan mijn huïsvrou betaalt wegens kledinge bij 
Jan Menzes genoten 7. 2.6.' 

Jacobus Carnmenga (de namme wurdt troch de ünderskate 
diakens elk op syn eigen manier stavere, mar sá skriuwt 
Cammenga sels syn namme) is forstoarn op 15 febr. 1806. 
Deagraver SytSe Sakes skreau yn it grfboek dat 'Jacobes 
Johan Camminga, Cieresijn te Grou' bigroeven is yn grêf 3 
fan rigel 46, yn jannewaris 1806. Mar dat sil grif wol in 
forsin wêze fan de goede man. Wy nimme alteast net oan dat 
Camminga yn jannewaris al to hôf komd is en pas trije wike 
letter de fuotten dtstiek. 

Rom soppe it net. Syn widdou, Achsa Andries (berne to 
Snits, op 17 okt. 1814 75 jier áld forstoarn yn hûs 259 to 
Grou), hâldt nel syn dea de winkel oan. De lêste fjouwer 
jier fan syn libben sil er net folie mear mastere hawwe, 
hwant yn 1802 krige er in drege konkurrint nêst him, de 
earste bistudearre dokter to Grou: R8mer. Mar ear't wy oer 
dokter Römer gear geane, moatte wy stilstean by de jierren 
1775-1778, doelt Cammenga it masterjen oerliet oan in oar. 



5. Jakob Groenia (1775-1778) 

Yn dizze trije jierren spilet him to Grou in foech doarps-
trageedzje 6f, sa't we sjen sille. 

Groenia wie Dokkumer fan komôf en hie him, nei't er ta 
sjirurgyn leard hie, to Slûs yn Sieusk Flaenderen nei 
wenjen set. Hy hat dêr sa't liket net sa bêst bankje kind, 
teach yn 1771 wer nei 't heiteln en bisocht om yn syn 
berteplak Dokkum oan 'e slach to kommen. Mar ek dat is net 
bislein, dat hy forfart al ridlik gau nei Feanwlden en 
dérwei wer nei Easterlittens, om yn 1775 mei syn oarehelte 
yn Grou oan to lânjen. Dêr wie er komd mei op oanstean fan 
grytman Cornelis van Scheltinga, nei't Cammenga der net sa 
bést ynfallen wie. De Grousters soene net lang wille fan 
him hawwe en hy alhiel net fan harren. Dat siet him hjiryn: 
Groenia en oarehelte wiene beide lidmaet yn de 'Gerefor-
meerde' (= Herfoarme) tsjerke, mar hiene har attestaesje 
net fit Slôs wei nieinoinmen. Dat koe altyd noch wol, hiene 
se ornearre, se moasten earst mar ns hwat fste groun 
ûnder de fuotten hawwe. Mei stipe fan de grytman waerd dat 
Grouster groun - tochten se. De attestaesjes waerden üt 
Slûs wei opfrege om se by it earstkommende nachtmiel 
ynleverje to kinnen.Mar doe barde der hwat bütenwenstichs. 
Ds. J.J.Kalma hat dêr in nijsgjirrich forhael oer skreaun, 
tige de muoite fan't lêzen wurdich. Groenia hie op 5 jann. 
1776 de moarns nei de preek west yn tsjerke en reizge de 
middeis nei de Wetterlanners, dy't it nachtmiel houden; hy 
wie op 'e kreake sitten gien, dat it net to folle each 
jaen soe. Mar dat koe net stil bliuwe en it waerd heech 
opnomd. Hie er hwat langer to Grou west, dan hie er wol 
fornomd dat der frijhwat âld sear bistie tusken tsjerke-
en formanjelju. Dat doe't er de attestaesjes fit Slûs by de 
tsjerke yntsjinne, waerden dy net foarlêzen: de Groenia's 
koene net as ûnbisprutsen lidmaten oannomd wurde en sünder 
mear meidwaen oan it nachtmiel. Groenia wie it lang net 
iens mei de tsjerkerie en liket him dêr wakker oer opwoun 
to hawwen: Kristus wie dochs net foar ien tsjerke stoarn? 
En it nachtmiel wie dochs net bidoeld foar ien gemeente? 
Dêr waerd tsjin ynlein dat de tsjerklike wet syn dwaen nou 
ienkear forbea en dat er him dér oan to h1den hie. 

Koartom, it waerd in hiel trelit hjir to Grou en it hat 
hiel hwat kwea bloed set. Earst bleau it noch in striid 
tusken Groenia en de tsjerkerie. Der waerden brosjueres 
skreaun en lilke advertinsjes yn 'e krante set (ynstjûrde 
stikken bistiene doe noch net). Op it lêst moat Groenia 
foar de klassis forskine, mar hy jowt gjin bilies: 'Des 
onzijdige Heeren dienaar ben ik'. Dat wie de klassis to 
folle. Dy wie fan oardiel dat er de gek hie mei de Heidel-
berger Katechismus en der waerd in brief stjürd nei Dippu-
tearre Steaten. Groenia bigoun it njonkelytsen ek yn syn 
ponge to fielen en spile de wyk nei Makkum (1778). Der 
waerd fanwegen Dipputearre Steaten in doarwarder nei 
Makkum stjûrd om him op to heljen. Mar Groenia wie al 
dtnaeid, oer sé, sûnder dat irnmen wist hwerhinne. 
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Sa naem in lytse doarpstrageedzje syn em. Of wie it de 
ein net? Eigentlik net. Ds. Kalma bislüt syn bydrage oer 
Groenia sa: 'Het zou echter niet lang meer duren, of zijn 
gedachten zouden steeds luider verkondigd worden. Een nog 
latere tijd zou iets doen zien van wat Groenia voor ogen 
heeft gestaan.' Groenia hat in tige iere foargonger west 
fan de oekumenyske biweging. 

Hwat hat Groenia syn bitsjutting as dokter west foar 
Grou? Dêr is net folie fan to sizzen, ek al om't de tiid 
fan trije jier to koart wie om dddlike spoaren efter to 
litten. Wol hat er de earmen fan de tsjerke bihannele, 
stjûrt syn rekkens yn by de diakonij en dy wurde ek pront 
bitelle. 

Hwat syn wei west hat, nei't er d± Makkum weisyld is, 
is ds dus net bikend. 
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IL De dokters to Grou 2802-1973 

1. Johan Arnold R5nier (1802-1820) 

Mei R6mer die de earste bistudearre dokter yn Grou syn 
yntr, al is dat 'bistudearre' net alhiel itselde hwat wy 
der hjoeddedei ander forsteane. De stddzje gong frijhwat 
koarter om 'e hoek yn dy tiden, sa't wy sjen sille. 

Römer wie Ditsker fan komôf. Hy kaern yn 1767 to Lennep 
to wrld. Under de Frnske bisetting waerd yn 1795 to Grou 
en oinkriten in reezjemint Switserske Grisons ynkertierd, 
dêr't Römer sjirurgyn by wie. Dat jiers is er dus foar 't 
earst to Grou komd. Dêr krige er kunde aan in Grouster 
jongfaem, Lokke Tsjallings (Binnerts), in jongere suster 
fan de bruorren Halbertsma har mem Ruerdtsje Tsjallings. 
It is nijsgjirrich hwat Ds. Joast Halbertsma letter fan 
syn Lokkemuoi en har forkearing mei Römer forhellet yn syn 
famyljekronyk: 'Zij (Lokke) was een klein,poezelig figuur. 
Maar, o, daar zat zulk een fier en romantisch kopje op, 
dat door de patriotische Umtriebe en sentimentele lectuur 
nog verder werd aangevuurd. Zij plaagde mij altijd als 
kind en dan gaf oarreheit my zijn steek om haar te slaan. 
Want na het trouwen mijner moeder nam zij daar de huis-
houding waar. Op de hoek naast hen woonde een speelnoot, 
die juist zulke zinnen had als zij, en elkander daarin 
sterkten. De Grouwster jongens? Neen, die waren hun te 
prosasch. Het moest een heer of zoo iets uit den vreemde 
zijn. Nu, zij kregen beiden een vreemdeling, maar hun 
wensch was hun geluk niet. Feye Jaatje, zo heette haar 
speelnoot, kreeg een Oostindische kapitein, van wie zij 
arm en berooid bij de familie terugkwam. En wat kreeg 
Lokke? Er werd een detachement Zwitsers te Grouw en in de 
omstreken ingekwartierd, waar een officier van gezondheid 
bij was, met name Johan R6mer, een Duitscher afkomstig 
uit Lennep. Zijn welgeboude persoon, Zijne smeichelende 
beleefdheid, zijn vreemd accent en Zijn degen en montering 
bekoorden Lokke. Dit merkte hij, maakte zijn hof en kreeg 
haar woord. Maar haar vader, de oude Tjalling? De afkeer, 
die de Doopsgezinden hadden van soldaten en soldaterij en 
ik mag er bijvoegen, ook de oude Friezen; de minachting, 
waarin de Duitschers als poepen bij de Friezen stonden; 
maar meer nog de onbekendheid met de afkomst, het karakter 
en de antecedenten van dezen vreemdeling maakten den ouden 
man ten eenenmale afkerig van eene vereeniging, waarin hij 
het toekomstig ongeluk zijner dochter zag. Hij sloeg het 
lijnrecht van de hand. Zeven weken waren vader en dochter 
zo bij elkander zonder een enkel woord tot elkander te 
spreken. Eindelijk zeide mijn grootvader haar: 'Ik zie, 
dat Gij niet te raden zijt. Trouwt Römer, maar alles voor 
Uwe rekening. Wanneer het verkeerd gaat, moet gy nooit bij 
mij komen klagen.' 

R3mer waerd as militair oerpleatst nei Maestricht. Dan 
trout er op 8 nov. 1795 to Grou mei Lokke. Op 16 augustus 
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1796 wurdt dêr ek harren soantsje Tsjallïng berne. Yn 1801 
komt Römer Onder tsjinst wei en lit him op 19 augustus fan 
dat jier to Grins ynskriuwe as studint, mei It doel om dr 
in graed to heljen en him to Grou as dokter festigje to 
kinnen. De 7de desimber fan datselde jier hellet er al de 
graed fan 'plattelands-heelmeester' en yn 1802 dy fan 
'vroedmeester'. Datselde jiers set er him to Grou del as 
dokter. It houlik mei Lokke is net bêst (itfallen. Sij 
forstjert op 30 augustus 1802, en (is boarnen diele oer har 
saeklikwei mei, dat 'de Swetser [= Switser] Dokter zijn 
vrouw' bigroeven is yn septimber op rigel 26 grêf 33 en 
dat se 'in de bak' fordronken is. Ds. Joast Halbertsma 
wijt Os yn syn famyljekronyk yn oer de ünmidlike oarsaken. 
R6mer ment syn oarehelte finansjeel yn 'e koarte team, 
hwat net foroaret, as har posysje by har heite forstjerren 
gans sterker wurdt troch it erfpoarsje dat se kriget. It 
houlik wurdt in hel, mar Lokke is to greatsk om to kleijen 
en makket op har wize in ein oan de sitewaesje. 'Ik was te 
Leeuwarden op de Latynsche school' skriuwt Ds.Joast, 'toen 
de loper van Grouw, Evert Teunis, mij kwam halen. '  En by 
syn thüskomst sjocht er syn Alden gillende by de tafel 
sitten. It libben fan muoike Lokke hie in ein nommen yn de 
reinwettersbak. Neffens Ds. Joast hat R6mer nei de dea fan 
Lokke syn soantsje Tsjalling ek noch heal fortutearzje 
litten, mar dat hat troch syn taeijens it libben houden. 

Hoe moatte wy oardielje oer R6mer as minske? Hwat it 
koarthlden fan Lokke oanbilanget, moat ien ding net(itit 
each forlern wurde: R6mer wie mei in Rynlnske ynstelling 
foar it houlik oer nei Frysln komd, hwat ynhoud dat de 
man baes wie en dêrmei üt. Dat moast wol botse mei de 
tinkbylden dy't Lokke dêroer hie. Sa swart as er yn de 
femyljekronyk fan de Halbertsma's ôfskildere wurdt, is 
grif oerdreaun, hwant dan wie er fan harren kant wol 
alhiel ütband. Mei dokter Eeltsje, dat syn omkesizzer wie, 
koe er yn alle gefallen dochs sa goed dat dy in birop op 
him dwaen koe om yn to springen, as er in skoftsje dt syn 
praktyk woe. Mar dat R6mer nou sa'n boppestbêsten west 
hat, wol (is dochs ek wer net oan. 

R6mer trout foar de twadde kear to Grou op 6 maaije 
1804, mei Deukje Giolts Reitsma fan Hurdegaryp. Dat houlik 
soe noch koarter duorje as It earste: op 16 septimber 1805 
komt Deukje to forstjerren. Harren famke, Jeltsje, is dan 
in goed healjier ald (berne 6 febrewaris 1805). 

Römer hie twa jier widner west, doe't er foar de tredde 
kear in houlik oangong, nou wer mei in Grouster fanke: 
Andrieske Klazes Andriesse(n), op dat pas - 13 septimber 
1807 - 20 jier áld, hwant se wie berne 31 oktober 1786. 
Har pake en beppe wiene de bikende klokmakker Johannes 
Andries en Anderske Klazes. Dy wennen dêr't nou Hans de 
Jong de bakkerij hat, op it Halbertsm&s Plein, it hûs mei 
noch altyd in klok en harren foarletters J. A. en A. K. yn 
de halsgevel as oantinken oan bidriuw en biwenners. Der 
komme fiif jonges en ien famke. Op 'e jongste, Petrus 
Casparus, komme wy noch efkes tobek. 
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Römer hat to Grou doktere oan 1820 ta, doe't er de praktyk 
oerdie oan syn omkesïzzer Dr. Eeltsje Halbertsma. Sels 
sette er him del yn Jirnsum, letter yn Wergea, dêr't er 
nei in lang sykbêd forstoar op 8 desimber 1835. 

Syn widdou Anderske trout op 24 jannewaris 1838 wer mei 
in Grouster widner, bakker en kjepman fan syn affearen, 
Thys Hindriks Taconis, doe en noch fier yn 'e 20ste ieu in 
bikende namme by de Grousters, dy't al folle Takoanjes 
seinen. Se stoar to Grou op 5 maert 1864. 

Wy witte fierders net sa folle fan Römer ôf. In maklik 
libben hat er to Grou grif net hawn. Syn earste houlik koe 
gjin sprekken lije. It twadde naem troch de dea fan Deukje 
hommels in em. En soe er as 'poep' dy't grif syn tael net 
alhiel kwytrekke, wol sa maklik yn it Grouster formidden 
opnommen wêze? Wy tinke foar 't neist fan net. 

Gâns positiver as oer syn omgong mei Lokke en de soan 
Tsjalling is syn omkesizzer Ds. Joast oer de kwaliteiten 
dy't er foar syn wurk as dokter nedich hie: 'R6mer was een 
actieve, vernuftige, handige en onvermoeide kerel, die het 
met zijn praktijk te Grouw zeer wel ging.' En: 'R6mer 
studeerde ook dapper, dat hij in het leger niet had kunnen 
doen. Hij is zelfs met Zijne vrouw enigen tijd te Groningen 
geweest om daar college te houden en den graad te krijgen, 
het welk hem gelukte.' 

Nou noch in wurdmannich oer de neiteam fan Römer, dy't 
foar in part by it dokterjen bleau en dêrby yn 'e earste 
helt fan 'e 20ste ieu twa Ljouwerter spesialisten oplevere 
dy't tige bikend west hawwe. 

Römer hie dt syn lêst houlik sa't wy sjoen hawwe fiif 
jonges, dêr't ien fan tige jong stoarn is. De jongste wie 
Petrus Casparus, to Grou berne op 18 febrewaris 1823. Dy 
waerd letter dokter op 'e Lemmer, dêr't er 21 april 1863 
forstoar. Hy hie fjouwer bern. De tredde dêrfan wie Dr. 
Johan Arnold Römer, berne op 'e Lemmer op 29 augustus 1858 
en forstoarn to Ljouwert op 10 jannewaris 1938, in bikend 
en kundich each-, ear-, noas- en kielspesialist yn de 
Fryske haedstéd. Hy hat him fierders 25 jier lang tige 
fortsjinstlik makke as bistjûrslid fan it Diakonessehüs 
to Ljouwert (1903-1928); fan 1909 oant 1928 wie er foar-
sitter fan dat bistjQr. Ta syn eare en neitins hinget yn 
de greate hal fan dat sikenhüs syn skildere petret, in 
markante, prachtige kop, dy't tsjûget fan kriich en 
trochtaesten. 

Dy Dr. Johan Arnold Römer hie noch in áldere broer 
Cornelis Arnold R6mer, dy't rjochten studearre. Dy krige 
bihalven twa dochters twa soannen: Mr. R. R6mer, berne to 
Ljouwert (1887) en dêrsanne advokaet en prokureur, en Dr. 
P. C. R6mer, ek berne to Ljouwert (1890) en dêr lang in 
forneamd each-spesialist, forstoarn to Oasterbeek yn 1968. 

Mear bisflnderheden oer de famylje Römer binne to finen 
yn de aerdige bydrage fan Jhr. Drs. M.J. van Lennep yn it 
Genealogysk Jierboekje 1963 fan de Fryske Akademy, dêr't 
de skriuwer fan dit oersjoch ek tige profyt fan hawn 
hat. 
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(boppe lofte) Heidelberch (1973) mei yn it midden Eeltsje 
syn kosths.- (boppe rjochts) De kranslizzing op it gref en 
(ûnder) de ûntbleating fan de tinketien op sneon 28-5-1904 
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2. Dr. Eeltsje Hiddes Halbertsma (1820-1853) 

Dokter Eeltsje, in namme dy't men to Grou noch faek heart, 
ek al is It mear as hûndert jier lyn dat er forstoar. Der 
is sa foar en nei al hiel hwat ôfskreaun oer Dokterom en 
It is net de bidoeling om dat hjir allegearre oer to 
eidzjen. Wy witte dat syn bitsjutting foar it Frysk en de 
Fryske skriftekennisse great west hat, mar hjir giet it 
alderearst oer syn bitsjutting as Grouster dokter en yn 
forbân dêrmei oer inkelde eigenskippen, omstandichheden en 
fiten, dy't yn oare skrifteri net of alteast net genôch it 
omtinken krigen hawwe. 

Eeltsje is berne to Grou op 8 oktober 1797 en wie Hidde 
Joastes Halbertsma en Rjurt Tsjallings harren fjird bern. 
Hy hie trije áldere bruorren: Joast, Tsjalling en Binnert. 
Nei him krigen syn álden noch in Geart en in Gjetsje, dy't 
beide lyts stoarn binne. Syn bertehûs stie op it stg dêr't 
nou it postkantoar is. Doedestiids stie it plein dêrfoar 
to boek as Koumerk; letter is de bineaming it Wite Plein 
yn swang en yn üs tijd kriget it dan pas de offysjele 
namme Halbertsma's Plein. It hüs dêr't nou noch it post-
kantoar yn sit, is set yn 1837. Dêrfoar stienen op dat sté 
twa huzen; yri it noardlikste dêrfan wie Eeltsje syn heit 
bakker en kjepman en dat wie it hûs fan syn jongesjierren, 
ek fan dy fan syn bruorren. 

De Halbertsma's wienen doe al in moai skoft Grouster. 
Hidde wie to Grou to wrld komd en syn helt, de álde 
Joast, berne op 'e Gerdyk, wie as jongfeint nei Grou ta 
tein en dêr bakker wurden oan de Greate Buorren (in namme, 
dy't letter foroare is yn it fantasyleaze 'Hoofdstraat') 
yn in hûs dat sünt altyd troch bakkers biwenne west hat, 
sa Thys Taconis, de Boonstra's (Bü-aenstra sizze de álde 
Grousters), G. Boerstra, Homme de Boer en nou Jan de Wit. 
Yn Het ,,Adershzs" te Grouw en zijn bewoners (= Halbertsma 
Stichting No. 9) fit 1942/'43 is skreaun dat álde Joast 
Halbertsma bakker west hawwe soe yn It oare hoekhds (dêr't 
letter de Koldiken slachter wienen en nou Jan Jellema), 
mar hwa't de reëelkohieren en de proklamaesjeboekeri fan 
idaerderadeel goed neigiet, sil sjen dat dat in flater is. 

Eeltsje syn mem, Ruerdtsje (Rjurt) Tsjalllngs Binnerts, 
wie in leat üt in hiel áld Grouster Mennist (ütspr. menist) 
laech. It wie in tige skrander minske en der is faek 
tocht dat de fjouwer bruorren I-Ialbertsma har kleare kop en 
bitûftens fan har hienen. Mar der is mei rjocht en reden 
op wiisd dat ek de helt, Hidde, lang net swak byspile. Der 
is fan him in lang rymstik biwarre bleaun en soks pleitet 
yn alle gefallen foar in hwat kunstsinnige ynslach. 

It aldershas komt foar Eeltsje to forfallen as er yn 
1809 alve-tolve jier ald earst syn heit, dan syn mem misse 
moat. Lykas eits fan syn bruorren erft er in pear tüzen 
goune, foar dy tiid genôch om fierdere stV.idzje fan bitelje 
to kinnen. Yn 1810 wurdt er ynskreaun as learling fan de 
Latynske skoalle to Ljouwert en yn 1814 giet er nei Leijen 
en wurdt dêr studint yn 'e medisinen. Dêr docht er goed 
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mei oan it studintelibben, mar lykwols rint syn stddzje 
gled fan 'e tried. Yn It bigjin fan 1818 giet er nei 
Heidelberch om syn stidzje fuort to setten. Yn dat plak 
mei syn romantyske sfear hat er It tige nei 't sin, mar hy 
langet dochs ek slim nel 't heitelAn. De hjerstmes komt er 
werom en promovearret op 13 oktober fan dat jier to Leijen 
op in dissertaesje dy't giet oer it lichemsgewicht fan de 
minske yn forbdn mei syn timperamint (Dissertatio medico-
physiologica inauguralis de vario pondere corporis humani 1  
in diverso ejus statu sano). Dan set er him to Poarmerein 
nei wenjen as dokter. Mar ddr fiert er him net thüs en 
reizget nei oardeijier wer nei It alde biwende berteplak 
Grou. Wol prakkesearret er der earst noch oer om nei de 
sted, hwant mei syn deeglike wittenskiplike oplieding 
hearde er ddr eigentlik thds. Mar ienkear to stoel en to 
bank yn Grou, fielde er dat dat syn plak wie (1820). 	Hy 
kriget earst syn thds yn It alde bertehüs, 	dêr't broer 
Binnert bakker wurden is. 

Dokter Eeltsje krige de praktyk oer fan syn omke Johan 
Römer, dy't nei Jirnsum gong to wenjen. Dat er net yn dy 
syn hs kaem, sil wol konime, om't er doe noch net troud 
wie. Yn Poarmerein hie er al hwat gedoente hawn mei in 
sekere Pauwtje, mar dat skuorde al rillik gau wer at. 

By Binnert-en-dy hat dokter Eeltsje net sa lang west. 
Yn 1821 kriget er ûnderdak yn it 'Hof van Brussel', in 
herberchje oan it Oerhaelspaed (nou Tsjerkstrjitte 63), 
deun by de Greate Tsjerke. It is yn dy tijd dat er to 
Boisert, dêr't syn áldste broer Joast Mennist domenje is, 
wurk makket fan Baukje Fockens, ien fan de dochters fan 
de Bolserter boargemaster. Op 18 juny 1823 wurdt it houlik 
sletten. De jongeiju komme dan to werijen yn in hüs yn de 
Huzebosk dat stien hat tusken Andringa en seilmakkerij De 
Vries, ticht by Eeltsje syn idershüs; it stie op It plak 
fan de foartdn fan it lettere doktershûs (sj.kaert s. 57). 

It houlik fan dokter Eeltsje en Baukje is folslein 
mislearre. Feitlik hat it in greate trageedzje west. Op 
oare plakken is ddr gentch oer skreaun.As wy der hjir hwat 
fan sizze meije, is it dit: dokter Eeltsje en Baukje hawwe 
twa karakters west, dy't deabidaerd net by elkoar pasten. 
Beide hiene dérby sa'n geastiike konstitisje dat alles wol 
op in fiasco ütdraeije moast. Dokter wie tige oanhelle mei 
wikseijende stimmingen: de iene dei koe er at 'e skroeven 
en oerdweaisk wêze, de oare wie er licht slim mismoedich, 
sadat der gjin lAn mei him to bisilen wie. Dat er bytiden 
to folie drank brükte, makke it fansels net better. It 
jowt gjin pas en foroardieije him. Syn jonge jierren wie-
nen net sûnder soargen forroun. Al hiel jong hie er it 
Aldershûs misse moasten, dat oars krekt in stipe wêze kind 
hie yn de jierren fan opgroeijen en stddzje.Baukje Fockens 
dêrfoaroer wie net in minske dat him bigriep, dat him op'e 
tijd ns heine koe, en dus gjin stipe foar him. Mei har 
fan hûs at hiel oare geastiike ynsteliing hie se meastal 
ek genôch oan harseis. Der wienen tiden dat se ochsa 
mankelyk wie. Bûtendat liket se gjin noflik minske yn de 
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omgong west to hawwen en slim erchtinkend. Nochris: hwa 
sil hjir bi- of foroardielje? It is sa't dr. G. Dykstra yn 
syn dissertaesje oer Dokterom skriuwt: 'Hwa sil de tried 
fine kinne yn it labyrinth fan stimmingen, fielingen, 
oandriuwen en opkomsten yn 'e sielen fan dizze frou en 
dizze man?' Wy binne fan bitinken dat sels de psychologen 
en psychiaters der nou nei oardei ieu mei oan wêze soenen 
as se der har ynjoegen. 

Dokter Eeitsje en Baukje krigen fjouwer bern.De aldste, 
Liuwe, berne yn 1824, waerd Menniste domenje to Imden yn 
Eastfrysln; hy kaem al yn 1854 to forstjerren. Yn 1826 
krije s-e in dochter Ruerdtsje, dy't trout mei notaris C. 
Boonacker, mar yn 1851 biswykt oan de pokken. Wylst dokter 
yn 1830 in reis makket nei Ddtskin, wurdt Baukje troch 
omke Johan R6mer forlost fan it tredde bern, de soan 
Hidde, dy't letter fan syn heit de Grouster dokterspraktyk 
oerkriget. It fjirde bern wie wer in famke, Anna, berne 
yn 1832, mar as jonge blom fan 19 jier forstoarn yn 1851. 

Dokter Eeltsje syn libben is mei oare wurden net oer 
roazen gien. It docht un gjin nij dat ek hy soms tige 
mankelyk is. It libben en it wurk koenen him op 't iêst 
net folie mear skele en as yn 1853 syn jongste soan Hidde 
kiearkomt foar piattelâns hiel- en froedmaster, stapt er 
dt de praktyk en docht dy oan de jonge dokter oer. En ek 
de lêste fiif jier fan syn libben dy't dan foigje, hawwe 
swier west. Hie it forlies fan syn beide greate dochters 
al djippe wounen slein, dr komt dan yn 1854 noch it 
forstjerren fan syn soan Liuwe oerhinne. En thûs, by Bauk, 
fynt er gjin heil: it is meastentiids in spultsje fan fjûr 
en wetter. Al faek is er dan ek by de neiste famylje to 
ütfanhûzjen, sa soms wiken efter elkoar to Imden by syn 
skoandochter Elize Barth, ds. Liuwe syn widdou. Eila, syn 
pakesizzer, is er wakkere wijs mei, krektlyk as er dat is 
mei Elize, dy't er in ingel neamt. Op 'en dür kin er 
lykwols net altyd op 'e famylje tarre en hiert, yn 1857, 
to Ljouwert in keamer foarenoan op it Fliet. Syn sounens 
kin yn dy lêste jierren lang gjin sprekken lije. Wol nimt 
er datselde jiers noch waer foar syn soan Hidde, as dy in 
skoftsje- ander fuotten rekket. Mar sels wurdt -er fiersto 
swier, hat slim lêst fan tsjokke skonken en is boppedat 
gauris near en koartamich. As er wer to Ljouwert is, jowt 
dokter Baart de la Faille him to rieden om mar nei Grou ta 
to gean en him fan syn soan en skoandochter forsoargje to 
litten; dat is yn febrewaris 1858. Op 19 maert diktearret 
(de krêften om sels in brief to skriuwen hat er sa't liket 
net mear) er in brief oan syn broer ds. Joast. Dêr fortelt 
er û.o.: 'door kleine openingen met het lancet loopt het 
water tappelings uit mijn onderste ledematen, zoodat de 
tapijten er nat van worden, hetwelk mij eenigszins verligt.' 
Foar in dokter fan hjoeddedei is it tige nijsgjirrich om to 
lazen hwatfoar middel at der tapast waerd: tsjintwurdich 
docht in dokter it wol hiel oars om dat oerstallige wetter 
kwyt to wurden! Yn dyseide brief stiet: 'bovenal de vrien-
delijke receptie bij mijn zoon aan huis doet mij goed.' 
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Trije dagen letter, 22maert 1858, komt de em. Dokter 
Hidde skriuwt dan oan syn omke Ds. Joast to Dimter: '.... 

een kalme dood was het gelukkig uiteinde van zijn ruim 
zestig jarigen, altijd werkzamen leeftijd. Veel heb ik 
verloren, daar ik in hem een steeds zorgvollen vader lief-
hebben mogt.' It docht tinkt Cis wol bliken üt dizze brief, 
dat Hidde, de iennichste fan syn fjouwer bern dy't him 
oerlibbe hat, tige wiis mei syn heit wie en wurdearring 
foar him hawn hat, riettsjinsteande syn lekken en brekken. 
It komt is foar dat dy wurdearring algemien wie, dus ek 
bistie by de fierdere famylje en by de Grousters. Ut al de 
brieven dy't Ds. Joast biwarre hat en dy't letter foar de 
takomst feilichsteld binne, docht soks hjir en dèr wol 
bliken. Boppedat, yn mannich stik mei dokter Eeltsje syn 
libben dan in trageedzje west hawwe, it lot hat net in 
brutsen man fan him makke. It is, sa't in fier femyljelid 
fan him, bernedokter Tsjalling Halbertsma, yn 1937 by 
in brievedtjefte foar de Halbertsma-Stichting seit: 'Hij 
dwingt ons door zijn levenswijsheid en rust, en zijn kunst 
om nog wat van dit leven te maken, bewondering af. '  Syn 
grêf waerd djipper dold as wenst wie. De stien is yn 1944 
werfoun, alhiel opmakke en tichteby syn grëf by de tsjerke 
lein, dêr't yn de foarrige ièu al it paed oer komd wie to 
rinnen en in pear reade stientsjes (oarspronklik oanbrocht 
troch Marten Wytses Hoeneveld) itkrekte plak noch oanjowe. 

len kant fan syn karakter hat tinkt ins yn de sttidzjes 
oer him to min omtinken krigen. Dat binne de fiten en de 
anekdoates dy't fan him hikend binne. It is noch net sa 
malle lang lyn dat dy to Grou forteld waerden troch alde 
minsken lykas Fôke Zeldenrust en oaren. Wol binne de fiten 
wol ns hwat rou en grou, mar ek dy binne it wurdich om 
optekene to wurden en om net yn it forjittersboek to 
bilnjen. Dêrby, se tekenje op kleare wize in bisündere 
kant fan Dokterom syn aerd en wêzen, dat der al yn siet 
doe't er noch mar in groujonge wie. Hjir folgje se. 

A. It kouwjaer. It hjit dat er as opslüpen jonge mi Grouster merk 
earne in kouwejaer krigen en dêr in ôr fan oan of tit de broek 
hingjen hie. In rigele jonge fanaan sjogge him en reitsje folslein 
oerstj8r, naeije dt en 'grouwe' Ele der efteroan. De narkegongers 
sjogge forheard dit nuvere tafriel oan. De famïen stouwe op It lêst 
deabinax1 de stegen yn, nar rinne fêst yn ien dy' t titkont op 'e Ald 
Haven. Dan sjocht Eeltsje ynienen sabeare forheard hwat der him oan 
de broek hongelt, skuort it derôf en srrWt  it de Ald Haven yn. Twa 
fan de famkes falle flau... 

Der is ek dizze fariant fan it forhael, dat Eeltsje dat fyt 
titheefd hat, doe't er al dokter wie en foar in krearme stie of 
- mei it gewear yn de oanslach - foar in sjittinte, doe't ien fan de 
froulju sei: 'M'nheer, jou jongeheer hangt jou toe de broek tit' en 
dat dokter doe sei: 'Is't wer sa? Dan mat dat ding der nar 8f' en 
It Or der mei syn knyft 8f feegde. De panyk yn 'e krearmn kin men 
jin sol yntinke. 

Dit fyt mei it kouwejaer hjit yn Frysln viol naar yn praktyk 
brocht to w8zen. Faeks tam*_ it 8± de studintewrfld. 
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B. De onilutsen krearnme. It wie ek op'e nerke dat dokter Eeltsje troch 
in ploechje jongfeinten in kreairne omlûke liet. Sa net, de nerkernan 
waerd alle skea bitelle en koe grif nea syn waren flugger slite. 

C. De rnislearre spokerij. Yn 'e jierren dat Dekterom al in noai skoft 
syn praktyk die to Grou, bie der yn tsjerke in brantsje west dat wol 
dôve wie, nar makke dat de tsjerkerie de nachts wekje litte woe. Nou 
hj itte it dat der nachts in spook ondoarire yn tsjerke, dat der wienen 
fan 'e tsjerkerie net folle dy't dêr sin oan hienen. Op it lêst sei 
boekbilder Nar-ten Wytzes Hoeneveld: 'As gjinien fan jim it dan rjocht 
oandoar, sil ik wol. Hy naem syn boekMlden mei nei tsjerke en gong 
by in kers sitten to skriuwen, lyknoedich en 6nforsteurber yn 'e 
binearjende stilte mi it Onbidige forwulf boppe him.Skinerige skaden 
glide oer de skraechwurk forljochte kalken muorren. Dan klinkt der yn 
ienen in geheinsinnich frjend lild efter yn tsjerke. Krassend en tige 
stadich giet de klink fan de tsjerkedoar omheech. As mei in Onsicht-
bere hn wurdt de doar iepenfierd. Dêr stiet in spook yn 'e iepen 
doar. 1 t spook. In gazen wite wale oer de kop, in great wyt lekken 
as in mantel oer de lea en de ütsprate eanren slein. Marten Wytzes 
Hoeneveld wurdt der oars noch oars fan en giet troch rrei syn gesifer. 
It spook komt stadich, hiel stadich, tichterby suver as sweefde it en 
wiuwt mei syn wite flerken, slacht se op en del oer de holle fan de 
hoekhlder, dêr' t er lyk foar stean bliuwt en weeft, soeiket en 
roeiket hinne en wer. De flam fan de kers bigj int wakker to lôgjen en 
to dwaen en kin sa dtwyndere wurde. Mar da boekh1der, kalm as in áld 
skoech, sjocht net op fan syn wurk. Dan rint it spook stadich op 'e 
preekstoel ta, set de foet op 'e Onderste trine, as soe it by it 
trepke op ce hoppe op 'e kânsel syn binearj end bidriuw fuort to 
setten. Nar dan ynienen forbrekt Hoeneveld it swijen en boldert mei 
syn foars lüd troch de tsjerke: 'Hou dokter, nou neat it 0± wêze, dOr 
is Jou plak net' It spook jowt blirt Of sa't it koninen wie, troch de 
tsjerkedoar. Dy slach hie Dokterom forlern... 

Nar it forhael is noch net hielendal dt. Bûtendoar komt er in Ild 
fiskerrnan tsjin - we sille h±n nar Ulbe neane -, dy't hwat ryklik 
lang yn it Hof van Brussel sitten hat en heislice kel ütnaeit fear it 
spook. Nar dat pakt hun noch krekt by de tippe fan 'e jas. Is dat 
koarthakke sels, tinkt Ulbe, dy't ribosket fan binaudens. It spook 
hâldt him oan beide earen fést en snaut hun mi in kreakerich lûd ta: 
'Soa heite, nou ha'k dy dochs to pakken en hark nouris hwat ik dy to 
sizzen haw: hwerom bast de lOste jierren noait naar in soadtsje fisk 
by dokter troch de doar set? l? Ik haw it dy to sizzen, dat mat 
oars. Hast dat goed bigrepen? En oars mitsje ik koarte netten mei 
dy' Dan lit it spook him los en Ulbe fijocht op in draef nei hQs te. 
It spook tocht by himsels: 'Is it ek in bytsje to bot oankonrren? Kin 
hy der hwat oan dwaen dat er sa earm is as in lOs? Hie ik dit wol 
dwaen iroatten? Dan rint it de kant fan 't tsjerkhôf 0± en lOst op 'e 
poarte: Tege quod fuit. Sa is it, tinkt er, net stinne oer hwat west 
hit. En oan 'e oare kant sjocht er stean: Rege quod erit. Wis, dat is 
ek sa, tien noat tinke oan de dei fan noarn. En dy oare noarns, as 
dokter Eeltsje it doarp yn sil nei de pasjinten, stiet der in axrnerke 
fette iel by him op 'e stoepe. 
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D. De nacht op it pronkbêd. Op it plak dêr't yn 'e tritiger jierren 
kapper C. Bos Sr syn saek sette litten hat en dêr' t nou syn soan 
C. Bos Jr wennet, stie foartiid in Ilderwetsk hûs, dêr' t hiel hwat 
Grousters âlde frou Rienarsna noch kend hawwe. Yn Dokterom syn tiden 
wenne dêr in áldfaern dy't we - om't de wiere name net to efterheljen 
wie - nar Njis neana sille. It hûs bistie dt in foarkeanar, dêrefter 
in keamterke dêr't ek in bedsté yn wie, en in berchplak dêr't û.o. 
turf yn oploege waerd. Troch de foardoar kaem nen yn de gong. Njis 
hie as iennichst bern it hs oerkrigen fan har âlden, dy' t stoarn 
wienen doe't sij in tweintich jier áld wie. Der wienen gjin hynders 
om har deariden en sadwaende wie se linkelytsen yn 'e fodkoer bilnne. 
Der siet oars wel modder oan de kloet, om't der fan n~ kant jild 
wie. Mar Nj is bie ek fierders suver gun omgong. Se wie tige op bar -
sels, hast op it ininskeskouwe ôf, dêrby - as gefolch fan rinnende 
earen yn 'e bernejierren - frijhwat dôf. 

Sa't it mi sokke xninsken wol faker giet, libbe se tige deun. Der 
waerd net in sint to folle ütjown en altyd heukere se nar hwat om yn 
it skeanale efterkeamnerke, ddr' t noait in striel sinne kaem, om' t it 
op it noarden lei. Nachts slepte se yn in tsjuster en damp krôpyntsje 
dêr't jin in lucht fan neassich strie dt tomjittekaem. Njis hie nar 
ien ambysje en dat wie de foarkeaner, in pronkje hwat it hésrie en de 
bitfliring oaribilange en as de doarren fan it bedsté iepenkanen, 
waerd nen der oars fan: lekkens en slopen fan it bêste linnen, troch 
Njis bar nam yn bar goede jierren xtei feardige hn binaeid; en ddr in 
sprei oerhinne fan it fynste kant. Dat pronkbéd waerd noait bislept. 
It soe sônde west hawwe fan it skoandere bêdgixxl, miende Nj is. Mar 
lykwols waerd it alle dagen wierre en opnij opeakke. Sa't ek de hele 
pronkkeaner alle dagen dien waerd en it sabeare tdch üt de hoeken en 
hernen Lage waerd. 

Njis bistried har kwaeltsjes as regel rrei harneroalje en nar in 
inkeld kear hie dokter Eeltsje ,dêr' t se noch nai op skoalle west hie, 
by bar oer de flier west. Hy bie dêrby net forgetten om de foarkeaner 
en it bedsté goed yn hun op to nirmen en tocht dan: 'hwat sil it dêr 
alderheislikste lekker op sliepe Sonde en skande dat it noalt brkt 
wurdt' Doe kaem der in winter dat dokter mei de lange learzens oari 
en de pjokheak yn 'e hun - it koe der net oer en net troch - it Hôf-
en it LeechJAn ynset wie en om' t it teiwaer wie, heislike smDarch fan 
it rinnen troch it ln en foaral troch de daxrtnen weromkortrl wie. Nei' t 
er de Grou oerset wie, stiek er op it Oerbaelspaed earst oan yn it 
Hof van Brussel, dér't er altyd inar min foarbykorme koe en ek nou 
graech ien opnbme wee, hwat naimersto makliker gong om' t er ddr yn 
snout petear rekke mei goed selskip. Doe't er op 'e lette ôfsette nei 
de Huzebesk, wie syn paed net alhiel rjocht naar, dat der waeide thôs 
by Bauk hwat. Nei't him it leksum lêzen is, set er de pjokheak yn 'e 
gong del, seit neat en giet de buorren wer yn. Om 'e hoeke fan 'e 
Huzebesk bliuwt er foar de twadde doar stean en seit by hirnsels:'Hjir 
mat it wéze, slagget der hwat knoffelich yn - mar goed dat Nj is hwat 
dôf is - en leit efkes letter nei de hiele wiete krous boppe op 'e 
sprei fan it pronkbéd: Dokterom yn 'e kronihouten De oare noarns wurdt 
er, hwat swier yn 'e holle, wekker. Der hinget in goare, sôre rook 
fan drank en fisk yn it bedsté. Rounan leit it bédguod forspraet, 
snoarch en forknkele. Dan set er stiltsjes op hôs ta. 

It forhael seit net, oft Njis alles oerlibbe en oft Dokterom it ek 
vier goedinakke hat.... 
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E. De bargelever. Doe't wy yn 1926 to Grou kanen, hearden wy fan álde 
Fôke Zeidenzust, doe al in goed tachtich jier fld, de skiedriis fan de 
bargelever. Snoute prater as er wie, forteide er it sa: 'Ik sil in 
jier of fiif west ha, doe naast ik foar fis item in bargelever by 
dokter bringe. Mem sei: 'Dy matst oan dokter sels oeriangje hei de 
korrpleminten.' Dokter kaem sels by de daar en ik die myn boadskip. Hy 
sei: 'MDatst nar tsjin jim item sizze, it komt yn oarder.' Hwat dat 
krekt ynhoud bin 'k pas folie letter gewaerwurden. Dat stjren fan in 
bargelever wie safolle as it boadskip dat item wer in lytsen forwachte 
mei tagelyk sa heal-en-heal de finderstelling dat dokter dan efternei 
net noch in rekken stjre soe. It soppe net sa rom by da riem-en-dy ' 
F. It muoit my! Lykas bikend wie dokter Eeltsje in kwartaeldrinker, 
hy litte oan periodike dranksht of dipsomany. It koe wêze, dat er 
yn gun wiken nei in slokje taelde om him dêrnei ynienen wer foislein 
oan 'e drank oer to jaen. Sokke tiden koe it barre, dat er yn gun 
wike foar 't ljocht kam, koitrte koe - kinne we better sizze. Hie er 
de roes fit, dan forskynde er war by syn pasjinten, de wite hege hoed 
op en de gongelstok mei de gouden knop yn 'e hn. De mirisken lieten 
neat skine. 'Het dokter gans fit stel west?' wie It dan. 'Ja fanke, it 
ntuoit my' (hs. Mdnoires A. Prins-Schepers ,p/a L . Schepers ,Wassenaar). 
G. In doktercrie. Dokter Eeltsje waerd ns opfintbean by greatelju, 
ddr' t de frou miende dat bar hwat skeelde. Doe' t dokter har de pols 
field hie en de tonge bisjoen, sei er: 'Sa lang as 't net silImer 
wurdt, hoege Jo gjin middels'. 'Heden net?' sei se, 'nar ik soe dan 
dochs wol wite volle, dokter, hwat ik ite en drinke mei en hwat net.' 
Doe sei dokter: 'Hinnekjitte en fjurstiennen matte Jo net ite en fit 
de jarresleat matte Jo net drinke, oars matte Jo nar brfike hwer't 
Jo sin oan ha.' (fit Sijucht en Rjucht 1912, S. 467). 
H. Skriia, op! Doe 't Dokterom yn 1856 to Ljouwerb in joun forsoarge 
hie en nei Mis soe, roun him de 'reporter' dy 't alles hwat er sein 
of dien hie, opskreaun hie, efternei en wrantelich frege Dokterom 
hwat dat mast. 'Ja, sien je, ~eer, ik teken alles op wat man-
heer seit en doet'. Doktexom: 'Soa, is dat dyn fak, nou, opgepast! ' 
en hy liet in klinkende wyn fleane en sei tsj in de forstuivere 
jongfeint: 'Skriuw op '.(üt Sijucht en Rjucht 1921, s. 396) .- Itselde 
fortoande er to Grou wylst er In pear arbeiders foarbyroun en sei: 
'Hwa' t my it earst andert jowt, het in slokje fortsjinne.' * 

Al sit der wolris hwat fariaesje yn sa't dizze forhalen fis 
forhelle wurde en is der licht ek wolris hwat bymakke, se 
ha alhiel de sfear fan de Rimen en Teltsjes, hwat pleitet 
foar har echtens. Dokterom syn frjemde oanslaggen tsjutte 
op in greate oarspronklikens. Hy hat sa't liket wol in 
potsje brekke kind by de Grousters. It wie harren earste 
dokter mei in foisleine hegeskoalle-oplieding. Hy wie om 
syn greate kundigens bikend en waerd soms yn de fiere 
omkriten by siken en kreamfroulju roppen. Op it mêd fan de 
bifallingen hie er to Heidelberch ünderrjocht hawn fan de 
op dat mêd nou noch wrldforneamde professor Franz Karl 
Ngele. Net  allinnich syn pasjinten, ek syn famylje, syn 
broers binne wiis mei him, al kinne se harren net bigripe 
hoe't er him bytiden sa gean litte kin. Sa skriuwt syn 
broer Tsjalling op in stuit fan him: 'Naar Eeltje ziende, 
kan ik mij bedroeven, hoe iemand, die de lust en vreugde 

-v- Si. fierders Sijucht en Rjucht 1929 s.28, 47 en id. 1938, s. 370 ff. 
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van de familie kon zijn, zich van tijd tot tijd zoo 
jammerlijk verloopt in dranken, misschien als gevolg van 
het academie-leven...' Tige opmerklik binne yn dit forbân 
de wurden dy't dokter Eeltsje skriuwt oan syn omkesizzer 
Klaes Tsjallings, dy't to Grins ta dokter leart: 'Ik geef 
U de raad, melk en wijn zeer schaars, en jenever of bran-
dewijn in het geheel niet te gebruiken, volstrekt niet. 
Slaat mijne lessen niet in de wind, zij zijn meestal uit 
een treurige ervaring geput. Geloof mij, waarde vriend, 
wanneer gij mijne wegen nog doorwandelen moet, dan hebt 
gij een treurige toekomst te wagten.' Men priuwt fit sokke 
rigels dat er slim mankelyk wêze koe en It moat ek wol yn 
sa 'n swiersettige rite west hawwe dat er - ek al drage de 
pasjinten him op hannen - der oer prakkesearret en jow de 
praktyk oer en siz Grou farwol. Yn 1836 skriuwt er oan 
deselde omkesizzer Klaes, dy't dan in stikhinne klear is 
mei syn stddzje, dat er der op tidiget 'U van deze zomer 
als dokter te Grouw te zien en U daar zoo veel te laten 
practiseren en accoucheren [= kreamfroulju bystean] als ge 
wildet. Betere kliniek wist ik niet. Daarna kon men de kat 
eens uit de boom zien of er hier of daar gelegenheid kwam, 
dat gij in mijn plaats kwaamt, dat was voor de familie ook 
aangenaam.' Mar ds. Joast liket dat net goed ta: 'Dat 
geeft allerlei haken en ogen.' It giet dr. Eeltsje letter 
ek wer ôf. Klaes Tsjallings hat neitiid jierren hüsdokter 
west to Snits. 

Ut al de brieven dy't - binammen troch tadwaen fan ds. 
Joast - biwarre binne fan de famylje Halbertsma witte wy 
ek ien en oar oer de medyske omstannichheden to Grou 
doedestiids en it is nijsgjirrich en meitsje in forliking 
yn dat stik tusken doe en nou. Binammen op it mêd fan de 
bismetlike sykten lei it der doe wol hiel oars hinne as 
nou. Der is in alderaerdichst bryfke biwarre fit 1833 fan 
de doe 14-jierrige Ruerdtsje Tsjallings Halbertsma oan har 
broer Klaes (dêr't wy It krektsa oer hienen): 'Gij hebt 
geschreven dat de koolera nog vrijwat te Groningen is. Wij 
hebben het hier ook maar het begint al te beteren. Hier 
zijn elf in een dag of twaalf gestorven. Zij hebben het 
hospitaal in de oude Vermaning. Ons doetje-moey het een 
jonge zoon 1...'. Mei 'de oude Vermaning' is bidoeld It 
saneamde Lytse Hûs fan de Flamingen, dat west hat yn de 
steech tusken grienteman Engeisma en 1d-ferver Anne 
Boukes de Jong efter it hûs fan de lêstneamde; Willy 
Reitsma hie dr in generaesje tohek de timmerwinkel. Dat 
Lytse Hûs wie yn ünbrûk rekke doe't de Flamingen en de 
Wetterlanners byinoarstapt wienen en yn 1829 de nije mien-
skiplike Formanje, dy't der nou noch is, yn gebrük nommen 
hienen. It Lytse Hüs hat in tipysk foarbyld west fan in 
ld skûltsjerkje. Ilwat lytse Ruerdtsje yn har bryfke mei-

dielt, komt hielendal oerien mei hwat dr. Eeltsje skriuwt 
yn in brief fan 13 oktober 1833 oan ds. Joast. Dr fortelt 
er dat der prikken yn it wurk steld binne om de 'kleare', 
sa't de Grousters de sykte neamden, derûnder to krijen. 
It bdguod fan de fortoarne pasjinten 	urdt nei ib Gr-at 
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Eiln yn de Pikmar brocht en dêr forbrnd. Yn Ddtskln,de 
buorren tusken de Wide Steech en Boerewl, giet de goarre 
it slimst om en dêr wurde trettjin nachten lang piktonnen 
brand. It isolearjen fan de pasjinten yn in 'hospitael', 
dêr't Ruerdtsje oer skriuwt, mar Dokterom nuvergenôch net, 
is hjirom sa opmerklik, om't yn 1833 noch net bikend wie 
hoe't sa'n sykte om him hinne helle en hjir dus flnbiwust 
dingen dien waerden dy't de wittenskip letter foarskriuwe 
soe. Wol wie yn 1833 it bistean fan baktearjes bikend, mar 
fan it forbn dérfan mei sykten wisten de ijouwe neat; dat 
waerd pas fêststeld yn 1840 by it miltfjûr. 

Dokter Eeltsje hie to Grou al earder mei in deadlike 
goarre to krijen hawn. Ik bidoel de saneamde 'koartsen', 
dy't Grou en trouwens hiele Fryslân teistere hawwe nei it 
hege wetter fan 1826. Wy meije nou wol oannimme dat dat 
gjin malaria west hat, sa't Wouter van Riesen yn Dokterorn 
skriuwt, mar typhus, om't dy sykte faek nei oerstreamingen 
in epidemysk karakter kriget. Nei de kleare komt yn 1835 
de reafonk. Yn in brief fan 19 novimber fan dat jier 
skriuwt dokter Eeltsje, dat er yn ien hdshâlding sawn 
reafonkpasjinten hawn hat 'maar egter alle behouden'. Yn 
dyselde brief skriuwt er dat syn assistint Francken (grif 
in oankommende jonge dokter, dy't him yn de drokte bystie) 
by hurde wyn omslein is mei it boat, mar redden en troch 
'de dogters van Abe' wek opkoestere en troch Gerben Krayer 
(in forskel tink) wer thdsbrocht is. 

It is fierders bikend dat de treddedeiskoarts (malaria) 
yn dy jierren ek tige hüshouden hat yn Frysln. Dokter 
Eeltsje hat sa't liket ien fan de earsten west dy't syn 
pasjinten dêr kinine foar tapart hat, in middel dat letter 
algemien brükt wurde soe en in remeedzje by dtstek bliek 
to wêzen. Ek de tarring hat yn syn tiden sûnder mis hiel 
hwat slachtoffers makke. Sifers binne dr net fan to jaen, 
hwant de sykte bistie noch gjin goede diagnoaze fan (de 
oarsaken wienen net bikend) en waerd ûnderbrocht by it 
greate tal sykten dy't bif lapt waerden ünder de narnme 
"dtsukkeljen". 

Ek ûnder syn neiste sibben hat dokter Eeltsje to krijen 
hawn mei bismetlike sykten. Ruerdtsje, syn áldste dochter, 
wie maeije 1850 troud mei notaris C. Boonacker to Alkmaer. 
As har broer Hidde (dy't fan Dokteron letter de Grouster 
praktyk oerkriget) de winters droanfo1gjende de Kryst-
faknsje by harren trochbringe sil, docht bliken, hy hat 
de pokken ünder de lea. Hy rekket tige siik, mar redt it 
libben derôf, mei troch de goede soargen fan de Boonackers. 
Mar Ruerdtsje kriget de sykte oer. Sterk fan ynhouten hat 
se noait west en se komt to forstjerren, neidat se earst 
noch - to ier - yn de kream west hat fan in berntsje, dat 
it libben ek net hâlde kin. In freeslike slach foar dokter 
Eeltsje, dy't op 'e Johstiding fuort ôfreizget nei Hollân, 
mei in botter oerfearn wurdt nei Inkhuzen en noch krekt op 
tiid komt foar de bigraffenis. Hy is syn rie to'n em. Hy 
wol syn forstân brke, mar leit nachts to skriemen as in 
bern. 
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Dat wie yn jannewaris 1851. It soe net de lêste klap 
wêze dy't dokter Eeltsje krige. Noch datselde jiers, op 23 
augustus, soe him syn oare greate dochter, Anne, ûntfalle, 
noch mar njoggentjin jier áld, wy moatte hast oannimme oan 
tuberkuloaze. Tiden hie se hoaste, stadichwei wienen de 
kréften minder wurden, yn 't lêst hie se faek koartamich 
west. Hwat de dea fan dizze dochter, syn eachappel, bitsjut 
hat foar dokter Eeltsje, kin men lêze yn it gedicht 'Op 
Anna's dead' yn de Rimen en Teltsjes. Har stien is lykas 
alle stiennen fan itâld tsjerkhôf komd en leit nou foar de 
efterdoar fan hwer't de Buwalda's de slachterij hawn hawwe 
(nou trutsen by de herberge fan Siderius); it hüs hearde 
alear oan de famylje Halbertsma. 

Trije jier letter, op 8 septimber 1854, komt de âldste 
fan syn beide soannen, ds. Lieuwe, to forstjerren. Berne 
wie er 18 augustus 1824 en hy is dus mar krekt tritich 
jier wurden. Thüs, to Imden yn Eastfrysln, hie er al in 
hiel skoft omgainmele. Hy rekke nei Lippspringe to kueren, 
mar dér bigoun er bloed op to jaen. Sûnder mis is er troch 
tuberkuloaze yn it grêf sleept. 

Ta bislüt moatte wy noch efkes stilstean by ien punt op 
medysk mêd, dêr't dokter Eeltsje wichtich wurk dien hat. 
Al fier foar him, op 5 maeije 1776, wie to Grou it Gild 
oprjochte, in sykteforsekering, foar dy tijd in greate 
bisûnderheit. Elts lid joech wyks twa stüren en krige by 
sykte f 1,40 wyks ûtkeard 'zonder weeklijks te contribu-
ieren'. Dat Gild is letter fuzys oangien mei nijere 
organisaesjes, opdoekt en fuort wer oprjochte, dat men kin 
sizze, It is hast 200 jier Ald, hwant eigentlik bistiet it 
noch - de bydragen hinne sûnt wol hwat forhege fansels... 
Mar yn 1834 bigjint dokter Eeltsje mei it doktersgild en 
dêr hat er grif ien fan de earsten mei yn Frysln west. 
Alnei't elk bitelje koe, rounen de bydragen fan in botsen 
oant in stoater wyks en dr krige men dan foisleine 
doktershelp en medisinen foar. It doktersgild hat bistien 
oant 1941, doe't it 'Ziekenfondsbesluit' yn wurking kaem. 
It taryf wie yn de rin fan de tijd wizige ta in dûbeltsje 
de man (en de frou), in stQr foar elk bern; it fjirde bern 
en hwat dêrnei kaem, wie frij. Boppe in biskate wolstns-
grins koe men net foar It doktersgild ynskreaun wurde. 

Ut oerlevering en geskrift docht düdlik bliken dat 
dokter Eeltsje in great minskefreon, in soasjael fielend 
minske sa't we hjoeddedei sizze, west hat. Ek it neamde 
doktersgild is dêr in biwiis fan. 

Syn ljbbensrin oan de ein nochris oereagj end moatte wy 
sizze dat dokter Eeltsje nettsjinsteande de tragyske 
kanten fan syn libben (mislearre houlik, dranksucht, It 
forstjerren fan trije greate bern) kans sjoen hat om dochs 
noch in hieleboel fan syn libben to meitsjen: hy hat foar 
de Grousters in goed dokter en hüsfreon en troch syn wurk 
op it mêd fan'e literatuer ien fan Fryslns greate soannen 
west. Dat er foar alle tsjinslaggen sa folie posityfs oer 
wist to setten,is in ding dér't wy him tige om biwûnderje. 
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3. Sjoerd Wartna (1840-2873) 

Doe't wy yn 192& yn- Grou kamen to wenjen, wie it 53 jier 
lyn dat dokter Wartena {dtspr.: Watnej fit Grou weigien wie 
en folie neamd waerd er net .mear, op himsels net sa wûnder 
mar It foel op dat dokter Eeltsje, doe al hast 70 jier dea, 
noch wol gauris op It aljemint kaem. Dat forskil sil dnder 
oaren wol hjiroan ta to skriuwen weze dat de lêstneamde 
as romantyske figuer mear ta de forbylding fan de doarps-
iju sprutsen hatas dokter Wartena dat kinnen hat. Mar men 
mei der-yn alle gefallen net fit opmeitsje dat Wartena syn 
plak to Grou net skjinmakke hat, krekt oarsom, dt hwat wy 
fan him oan de weet kommen binne hat fis bliken dien dat er 
in baes keardel west hat. Mar ek him is it yn it libben 
net altyd meiroun sa't we sjen sille. 

Sjoerd Ilartena wie fit in áld boer-en--duveibannerslaech. 
Hy waerd yri 1818 berne to Friens, dêr't syn heit, Sjoerd 
Ruerds Wartena, boer en duvelbanner wie en letter wei 
forhuze nei Roardhuzurn. Sjoerd wie de jongste fan fjouwer 
bern en syn heit hie altiten ornearre, dy soan soe ta 
dokter leare. Nei alle gedachten hat alde Sjoerd Ruerds 
bifreone west mei dokter Eeltsje. Dat moat men wol ôfliede 
ilt it feit dat Dokterom, wolris middels oanrette dy't 
Sjoerd Ruerds tapaste en ek hjirdt dat er him letter yn in 
brief tekent as in man dy't gjin earmoede sjen koe en fan 
gefolgen sels earm stoar. Sjoerd Ruerds hat grif net sterk 
fan ynhouten west, hwant, 34 jier áld, stiet er yn 1820 
al as rintenier to boek en komt yn 1829 to forstjerren. De 
soan dêr't it ds om giet, wie doe noch mar alve jier áld. 
It jild wie doe in stikhinne op en heite plan om syn 
genamt ta dokter leare to litten like op 'e non rinne to 
siLlen. Mar Sjoerd Jr. waerd dokter en dat hie er foar in 
part oan dokter Eeltsje to tankjen. Troch dy syn tadwaen 
olrimers kaem- er earst as learling by apteker Meilink. to 
Dimter.. Dér binne noch -in pear nijsgjirrige brieven oer 
biwarre bleaun fan Dokterom oan syn broer ds. Joast to 
Dimter, dêr't wy it neikommende dt oernimme: 
(1831) 'Ik heb eergisteren. den oom en voogd van Sjoerd 
Wartena,dien ik bij Meilink plaatsen wilde, bij mij gehad. 
Zeg eens. aan Meilink dat de longen 15 jaren oud is, dat 
hij zooveel Latijn en Grieksch verstaat, dat hij geschikt 
was op de Academie te bezoeken; dat zijn financiewezen hem 
zulks echter niet toelaat; dat hij nu chirurgijn ten plat-
tenlande wil worden; dat wij het noodig geoordeeld hebben 
om hem eerst in de Apothecerskunst onderwijs te laten ge-
nieten, om naderhand door dat vehiculum bij een geneesheer 
ten platten lande goedkoop onderwijs in de geneeskunde te 
kunnen genieten; dat hij zeer leerzaam is, maar eenigszins 
boersch.' En fierder: 'Spreek Meilink dus over een en ander 
en schrijft mij dan ten spoedigste of laat Meilink mij 
schrijven, daar ik die zaak ten spoedigste getermineerd 
wilde zien; als het gelukte zag ik gaarne dat gij dien 
jongen een weinig surveilleerde, want hij is van een echte 
[?familie. Zijn vader, Sjoerd Ruurds - , de duvelbanner, kon 
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geen armoede zien en heeft op die wijs 7 21 f 9.000 minder 
nagelaten als hij had behooren te doen.' 

Ut in brief dy't dokter Eeltsje koart dêrnei oan ds. 
Joast skriuwt, moat men opmeitsje dat apteker Meilink der 
yn biwillige hat dat Sjoerd Wartena hy him komme sil as 
learling. Dokter Eeltsje skriuwt (30 july 1833): 'Sjoerd 
Wartena komt bij welwezen Dinsdagavond half tien in 
Deventer; ik verzoek, dat de heer Kok alsdan bij de wagen 
zal zijn om hem af te halen' [ ...] 'de oom zag ook gaarne 
dat hij de medicijnen rondbragt, ten einde verkeering met 
menschen te leeren; alle andere diensten van pharmaceuti-
sche aard, die niet boven zijn kragten gaan, kan dokter 
Meilink hem ook toe gebruiken.' [ ... ] 'Ik verzoek U te 
zorgen dat de jongen het goed heeft. Zeg aan Meilink, dat 
er de helft van de gevraagde f 150.- voor hem disponibel 
is. Indien er kleinigheden aan zijn kleeding mankeeren, 
dan moest zuster Hanna [= Johanna Iskje Hoekema, ds. Joast 
syn oarehelte] dat maar zuinigjes naar land wijze in orde 
brengen, het zal wel betaald worden.' 

Ds. Joast joech de jonge les yn Latyn, pastoarske Hanne 
houd him heel en skjin. Letter hat Sjoerd dochs noch oan 
it Frjentsjerter Atheneum de klinyske lessen folgje kind. 
Maklik hat er It dér grif net hawn, mar hy wie in jonge 
fan oanpakken en trochtaesten; dat hat letter fakernöch 
bliken dien. 

Yn 1840 wie er klear foar p1attelns genês-, heel- en 
froedmaster en joech him nel wenjen yn Grou, nêst dokter 
Eeltsje. De forstnhlding tusken dy twa koe sa't liket 
net altyd sprekken lije. Dokter Eeltsje skriuwt alteast yn 
in brief oan Joast (1840): 

'Mijne praktijk is nu nagenoeg op nul gereduceerd, daar 
is geen praktijk en te veel concurrentie van allerhande 
Franeker jongens. Sjoerd Vartena komt er ook nog bij met 
veel pretensies en arrogantie, en dat duurt net zoo lang 
tot ik agteruit ga met mijne aeldzaken r. . 

Men freget un ôf hoe't de jonge dokter der ta kaem om 
him to Grou nêst dokter Eeltsje to festigjen. Dokterom 
waerd ommers troch de Grousters tige achtenearre (al die 
er dan wolris in misstap); hy hie in folsleine akademyske 
oplieding hawn, wylst Wartena platte1nsgenês-, heel- en 
froedmaster wie en folle koarter oplieding hawn hie.Dêrby, 
Dokter Eeltsje hie Sjoerd tige stipe by syn oplieding, 
hwerom waerd de lêste dan de earste syn konkurrint? Faeks 
leit de forklearring hjiryn. wy hawwe sjoen hoe't dokter 
Eeltsje yn 1836 syn omkesizzer Klaes Tsjallings nei Grou 
ta hawwe wol en hoe't him dat letter wer ôfgiet. In pear 
jier letter is Sjoerd Wartena hast klear mei syn stiidzje 
en faeks hat Dokterom doe yn in huoi dat er syn nocht hie 
fan de Grouster praktyk, him oantrune om to kommen, dr't 
er letter dus spyt fan krige. Wy fine yn de biwarre 
brieven wiswier gjin oanwizingen foar Gs ûnderstelling, 
mar dy liket Gs de meast oannimlike ta. 

Itselde jiers, yn 1840 dus, trout Sjoerd Wartena mei 
in dochter fan de Grouster Menniste domenje, nml. mei 
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Jetske van der Ploeg (berne 1821). De jongelju komme to 
wenjen yn in hûs oan it Lytse Reade Plein, dat is it brede 
stik fan hwat nou de Haedstrjitte hjit. It hûs stiet der 
net mear. Yn de twa lytsere huzen dy't der foar yn it plak 
kommen binne, nû. 21 en 23, wenje nou kapper Hoogterp en 
horloazjemakker Kuiper. 

Der wienen fjouwer bern dt dit earste houlik: Johannes 
Aeschinus (18411865), dy't apteker waerd; Sjoerd (1843-
1917), dy't Mennist domenje waerd en ien fan'e alderearsten 
dy't in preek yn it Frysk houden; Ruerd (1845-1911), dy't 
letter dokter to Noardwâlde en Snits west hat en troud wie 
mei de dochter Tryntsje fan de Grouster noatkjepman en 
wethlder Bouwe Jacobs van der Meulen; en Froukje (1849-
1927), dy't net troud west hat. 

Yn 1849 kaem de frou to forstjerren, noch mar 28 jier 
ld. Dokter Wartena bleau mei fjouwer lytse bern sitten, 

mar yn Klarina Plantinus (berne 1823), dochter fan de 
Menniste domenje fan Drachten, foun er in goede mem foar 
de bern dt it earste houlik en in flinke en skrandere 
oare helte. 

Ut dat twadde houlik waerden noch fjouwer jonges en ien 
famke berne: Jan (1853-1902), dy't apteker waerd Bartele 
(1857-1884), dy't dokter waerd yn it leger yn de Oast; 
Mintsje (1859-1897), dy't troude mei dr. Van Heycop ten 
Ham, dy't as legerdokter yn East-Ynje formoarde waerd; 
Jentsje (18641933), dy't dokter west hat to NijUn en 
Wynskoat; Johannes Aeschinus (1869-1943), dy't earst in 
skoft Menniste domenje west hat en dêrnei rektor fan it 
gymnasium to Wynskoat. 

Dat liket allegearre mar hwat in toarre opsomming, mar 
it docht dan dochs nar bliken dat Sjoerd Wartena mei syn 
biheinde praktyk alle sawn jonges in akadernyske oplieding 
wist to jaen: twa waerden apteker, trije dokter en twa 
domenje. Dat sil faek skrabjen om 'e kant bitsjut hawwe en 
iren kin der net oars as respekt foar hawwe. Faek hat it sa 
west dat it jild der net wie dat de jonges meihawwe 
moasten as se nei de greate faknsje wer ôfreizgen. Mar 
dochs kaem it hoe dan ek foar elkoar. De oarehelte fan de 
skriuwer fan dizze monografy stamt ek noch iit dat alde 
Wartena-laech en yn har famylje giet noch it forhael dat 
it by dokter Sjoerd sa gong: sagau't der wer ien fan de 
jonges klear wie mei de stCidzje, moast dy finansjeel 
byspringe, dat de jongeren ôfstudearje koenen! 

Dokter Sjoerd joech syn jones sels les yn Gryksk en 
Latyn, doe't se noch op'e legere skoalle gongen. Ek learde 
er har allegearre sels fioelspyljen. Mar hy wie wol ns 
hwat koart oanboun. Soms koe er slim ütfalle, mar hy wie 
ek gau wer goed. 'Heger bliksem!' rôp er dan, as der hwat 
to leech spile waerd. It sizzen giet dat er op in kear by 
dat fioelspyljen sokke m1le gebearten makke, dat de faem 
mei de pot oandraven kaem om't se miende dat er oerjaen 
moast. ('Och fanke', sei dokter, 'it wie mar in grapke'. 
Mei Binnert Sjoerds Haites, dy't ek fioelspile, joech er 
soms in lyts hiliskonsert. By oerlevering wurdt forteld dat 
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dan ander mear De kalyf fan Bagdad fan Boieldieu spile 
waerd. Binnert Haites wie skuonmakker en learloaijer to 
Grou en roun hinne en werom nel Ljouwert -om in are floel-
les, mei elkoar sawn aren: hwat in tiid 

Trije-en-tritich jier lang hat dbkter Sjoerd de praktyk 
to Grou dien. Al syn njoggen bern binne dr ek to wrld 
kommen. Maklik hat er it dèr net hawn 1  mar salang't er 
dokter Eeltsje nêst him hie, en sant 1850 dy syn soan 
dokter Hidde, koe er him sa't liket dochs -wol hanthavenje. 
Mar doe't er nei de dea fan Hidde Halhertsma yn 1869 de 
jonge dokter Schepers nêst him krige, .aerd It -grif dreger 
foar him. Dér kaern yn 1871 de dea fan syn twadde frou noch 
by, hwat forfêst in greate slach-foar him West hat. Yn 
1873 Is er tit Grou nei Ferwert gien, mar -koe dr net 
aerdzje. Hy is dêr mar fjouwer jier bleaun en teach doe 
nei Havelte yn Drinte, dêr'-t-er it tige nei it sin hie. 
Mar dat wie In drege praktyk en sa jona wie er doe ek al 
net mear: hast sechstich jier. Earst biroun er dêr alles, 
de snreden lâns. Letter tgde-er-him in-reau oan, mar yn 
syn hert seach er dat as net hotte keardeleftich. Ut syn 
Havelter tijd is in nijsgjirrige brief biwarre •bl-eaun oan 
in Grouster freon, Gerben G. Jelles, gemeent-er-i-edslid en 
boer op Great Blensma yn't Hôf-l.n (nou: Liuwe Schuurmans). 
Wartena skriuwt û.o.: 'Schoon -mijn -hart steeds warm aan 
Grouw hangt, beschouw ik het als een geluk dat ik -heenging. 
Waarom? vraagt Gij. Ik zal het U zeggen. De grieven die ik 
de laatste jaren had, het idee -dat men mij -nog hier en 
daar uit medelijden liet dokteren, het gevoel dat ik 
getrapt werd, dat ik het vertrouwen -van het publiek (en 
dat moet een medicus hebben) verl-oren-had - _en nu komt 
het - een en ander begon zooveel invloed -op mij uit te 
,oefenen dat mijn zelfvertrouwen en mijn gezond -oordeel op 
de flesch gingen. Dat wist men wel -niet - ik zooveel te 
beter. In Ferwerd deugde de a-tmos-f-eer niet voor --mij. Juist 
in Drente ben ik weer echt klaar-geworden. Levenswijze, 
gezond oord, vertrouwen van verreweg de meeste , 1 smoarge 
Drinten" hebben weer een volledig mensch--van Juli gemaakt.' 

Ut dizze brief blykt dddlik ien-ant •-fan syn aerd: hy 
wol him graech foar hündert per-sint j.aan, .s.nderwinsucht 
of oare bybidoelingen, mar needsaek-lik -d-rby is de stipe 
dy't de wurdearring en It fortrouwen fan syn pasjinten him 
j owe. 

Njoggen jier hat dokter Wartena -de --pr-&cty-k yn Havelte 
hawn. Doe't er 68 jier waerd, krige er syn nocht en 
forfear nei Hylpen, dêr't er noch Ijouwerjier lang hwat 
dokterspraktyk dien hat. Ut syn Hylper tijd is in brief 
(1890) oan jen fan syn pakesizzers biwarre, dy't him knap 
tipearret. Dy pakesizzer wie fjirtjin jier âld en gong op 
it gymnasium, mar kaem net mei in botte -bêst rapport ths. 
Dat sinnige pake mar min -en dy skriuwt him dan sa'n brief: 
'Mi Nepos Carissime! In- oude tijden zocht ik zorgvuldig de 
fouten op, die de kinders schreven -en zoo werden ze daar 
wel scherp op. Later schreef -1k de jongens in 't Latijn. 
In Uwen brief heb ik behalve hier -en daar slechten stijl 
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door Uw gehaast schrijven, ,,kring" en ,,brief", naar ik meen 
mannelijke zelfstandige naamwoorden, vrouwelijk gevonden. 
Ik verwacht van ii dat ge zegt: ,,Nou, och, wat --zou dat". 
Waarlijk jongen, op zich zelven beteekenen die dingen 
luttel. Wees op zulks maar attent, leg er U op -toe en de 
fouten verdwijnen. Uw geredeneer over het Latijn bevalt 
mij niet. Ik geloof dat geeneen onzer U van luiheid 
beschuldigt. De Rector schijnt U hiervan beschuldigd te 
hebben, en ik herhaal - ik doe dit niet. Ik be-schuldig U 
van een fout, die in mijne oogen nog minder verschoonbaar 
is dan luiheid, schoon die ook ganz und gar niet in mijnen 
smaak valt. De fout die ik hier bedoel is dat gij -Uw ge-zond 
verstand niet gebruikt. Dat Gij niet meer verstand hebt 
van studeeren, neem ik niet aan. Maar ik moet zeggen, waar 
in het uitkomt, dat Gij Uw gezond verstand niet gebruikt. 
Hoort! Gij schrijft, ,,men zegt wel dat iemand die Zijne 
lessen goed leert, ook goede repetities moet maken, ik 
leer mijn lessen altijd prompt, maar met een week vier 
vijf, n.m. op de repetities weet ik de helft niet meer." 
Mijn lieve jongen: gij weet dat de repetities komen. Wat 
ge eens wist wordt dadelijk weer klaar in Uw hoofd, als ge 
af en toe het geleerde eens nagaat met het doel om het te 
weten. Mij dunkt dat het gezond verstand dien maatregel 
aan de hand geeft, en ik verzeker U, dat b.v. Oom Johannes 
[= de dokter syn soan Johannes Aeschinus, sjoch boppe] zoo 
altijd zorgde dat hij het wist. Meen toch niet dat de zoo-
genaamde knappe lui hunne maatregels niet nemen, om zeker 
te zijn. Ik beschouw het als een jammerlijk ongeluk, als 
een schooljongen, of wilt ge liever gymnasiast, leert niet 
om te weten maar voor den meester. Dit moet en zal anders 
met U - en als ge op de rechte manier gaat werken, en Uw 
geheugen te hulp komt, zult ge ,,foar de duvel" niet meer 
behoeven te blokken. Verstaat gij irij en zult ge nu 
beginnen in dezen Uw gezond verstand te gebruiken? Uwe 
moeder begrijpt niet recht wat ik haar voorlees, maar Uw 
pipa heeft veel last van die vieren op het rapport. Nog 
eens ge zult ze door meer blokken niet doen verdwijnen, 
maar door Uw gezond verstand te gebruiken, om het geleerde 
vast te houden en toe te passen. Over onze toekomstige 
correspondentie in het Latijn zullen wij later spreken.' 
Hwat at dizze brief klear bliken docht, is syn krektens, 
syn kriich en warberens, en syn trochsetten en folhâlden, 
dat er net allinnich easke fan himsels mar ek fan syn 
jonges en pakesizzers. 

To Hylpen wienen de pasjinten ek tige wijs mei him. Mar 
yn 1890 waerd er syklik en moast er it wurk der oan jaen. 
Yn 1892 stoar er nei in lange, slepende sykte, 74 jier áld. 
It libben fan in warber en krigel man naem dêrmei in em. 
Hy kaem to Havelte op it tsjerkhôf, nêst syn soan Bartele, 
dy't as militair dokter mei longtuherkuloaze at East-Ynje 
weromkomd wie en dêroan stoarn yn 1884. Ds. Augustus van 
Gulik (Mennist domenje to Grou fan 2 des. 1866 oant -18 okt. 
1903) skreau yn de Zondagsbode fan 29 maeije -1892 dit ta 
syn neitins: 
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'Zijn leven was een veel bewogen leven van moedigen strijd. 
Neen, het is niet te verwonderen, dat hij zijn laatste 
lijden moedig droeg. Al worstelende had hij moed hebben 
geleerd. ,,Ik worstel en kom boven", dat was in waarheid 
zijn levensdevies. Vanwaar die moed kwam? Dr  Wartena was 
een godsdienstig man. Niet als zoovelen, die zich aan 
exacte wetenschappen wijden, had hij zijn geloof er bij 
ingeboet. Aan een helder verstand en scherp oordeel paarde 
hij een vromen zin. 

De kwalen van zijn patienten waren voor hem geen meer 
of minder merkwaardige ,,gevallen". Hij deelde in hun lijden 
met heel zijne ziel. Dr Wartena was een oprecht, een 
waarheidlievend man. Was hij dit minder geweest, hij had 
effener wegen vo r zich gebaand gezien. Was het ook wel 
verstandig van hen, zoo waar en rechtschapen te wezen? 
Zeker is zijn levens oed voor een niet gering deel daaraan 
verschuldigd geweest. Dr  Wartena was een van die scherp 
geteekende karakters die bij een oppervlakkige kennis-
making licht worden misken, maar die men steeds meer 
leert achten en liefhebben, hoe nader men met hun in 
aanraking komt. Hoe zeer hij in zijn laatste woonplaats 
Hindeloopen, ofschoon hij sedert twee jaar geen praktijk 
meer uitoefende, gewaardeerd werd, dit bleek op treffende 
wijze, toen het lijk naar het Hindelooper spoorwegstation 
door de 17erkliedenvereeniging aldaar met omfloerste vaan-
dels werd uitgeleid.' 

Wy wolle Cxs forhanneling oer dokter Sjoerd bislute mei 
de wurden fan syn soan, domenje Sjoerd, dy't dit oer syn 
heit sei yn in Fryske bitinkingspreek 

'Yet hear ik it jo sizzen, as it knypte en yetris 
knypte: ,,Oanpakke, trochsette, as scilstou de fingerseinen 
ek opite." Sa haw ik yn letter tiid troch it tinken oan jo 
jamk de moed der ynhâlden, en mennich dwerse kneppel foar 
de foetten weiskopt. Sa wiene jo Heit! En as jo sa'n 
feardich man net dtmakke hiene, soene jins bern allegearre 
op 'n hiel oar plak to lnne kommen wêze.' 

Koart n e i s k r i f t. Yn de Ljouwerter Krante fan 3 sept.1966 
skreau de hear A Vleer in stik oer Wiger H. Idzerda, dokter te 
Pkkruin. Nei oarilieding dêrfan skreau de álde hear Gerben Ruerds de 
Vries fan Grou in ynstjfird stikje yn it nOner fan 6 sept. 1966. Hy 
skreau:' Naar aanleiding van het artikel van de heer Vleer betreffende 
de familie Idzerda wil ik graag het volgende in het midden brengen. 
Mijn grootnteder, die geleefd heeft omstreeks 1825-1895 te Grouw is 
in haar jonge jaren dienstbode geweest hij een dokter Idzerda, die 
huisarts was te Grouw en zijn praktijk beoefende in het huis, dat nu, 
na verbouwd te zijn, bewoond wordt door de heren Hoogterp, kapper en 
Kuiper,goixismid. Ik weet natuurlijk niet of deze dr. Idzerda uit v.g. 
familie stamt en of het van belang is, tot opheldering te dienen, 
naar het kwam in mijn gedachte op omdat grootreDeder het nogal eens 
te sprake bracht in mijn kinderjaren.' 

It is d15.dlik dat de hear De Vries him hjir effen forsint. Yn it 
biskreaune his wenne dokter Wartena. To Raerd en Akkrum hawwe wol 
dokters Idzerda tahonden. Dêrrrei is de bitizing hopelik oan kant. 
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4. Jan H. Jlnsingh (1849-1850) 

Hoe't de jonge Jan Ansingh (berne yn 1821) der yn.1849 ta 
kaem om him to Grou as dokter to festigjen, is net dddlik. 
Dr wennen doedestiids likernôch sa'n 1800 minsken en der 
wienen al twa dokters, dokter Eeltsje en dokter Wartena. 
Dat joech foar dy twa grif al net in rom bistean. Ansingh 
hat it der dan ek net lang dthouden. It oare jiers is er 
al wer fan it Grouster toniel fordwoun. 

Hy kaem dêr as frijfeint dt Utert, dêr't er ta hiel- en 
froedmaster studearre hie. Hy waerd lidmaet fan hwat sont 
1816 offysjeel de Herfoarme tsjerke neamd wurdt. Allyksa 
waerd er yn 1849 lid fan de doe krekt oprjochte foriening 
fan Fryske dokters, dy't letter in ôfdieling waerd fan de 
Ned. Mij van Geneeskunst. As men de ledelist fan dat jier 
bisjocht, docht it jin frjemd oan dat der trije dokters dt 
Grou op stean, wylst der dt plakken as It Hearrenfean, 
Bolsert en Harns elk mar ien yn foarkomt. En it wie ek net 
sa dat de Grouster dokters pasjinten forwachtsje koenen dt 
de omlizzende plakken, hwant der wie in dokter to Akkrum, 
ien to Jirnsum, ien to Raerd en ien to Wurdum. It kin Gs 
dan ek gjin nijdwaen dat Ansingh al gau in gaedliker plak 
opsocht: op 25 july 1850 forfart er nei Harns en bigjint 
dér in nije praktyk. 

Ansingh hat to Grou grif net folie om hannen hawn. In 
lange neitins hat er by de Grousters net efterlitten. Fan 
de tsjintwurdige Grousters hat net ien by oerlevering ea 
hwat fan him heard. By dokter Wartena en binammen by 
dokter Eeitsje leit dat wol hiel oars Ek de skriftlike 
boarnen wize dt dat er net in drokke praktyk hie. Op it 
gemeentearchyf fan Idaerderadiel is noch in stik to finen 
dat slacht op 'e koleare dy't yn 1849 yn Frys1n omgong en 
dêr slim hdshouden hat. Dat jiers wienen der to Grou 22 
slachtoffers fan dy goarre, meastal jonge minsken of bern. 
Hast allegearre stoaren se binnen in etmel, as de sykte 
ienkear bigoun wie. Der wurdt yn it neamde archyfstik ek 
oanjown hokker dokter as de ûnderskate pasjinten bihannele 
hat: mar trije fan de 22 pasjinten hienen mastere by de 
jonge dokter Ansingh. Ek it rekkenboek fan de Herfoarme 
diakony at dy jierren wiist deselde kant dt. Der waerden 
yn 1849 tweintich doktersrekkentsjes foar de earme tsjerke-
leden bitelle. By dy rekkens wienen njoggen fan dokter 
Eeltsje, sawn fan dokter Wartena en fjouwer fan Ansingh. 

Dat dokter Ansingh it net breed hingje litte koe, docht 
ek noch bliken dt in oar stik, dat ek fit in oar each 
bisjoen tige nijsgjirrich is. Mooglik yn forbân mei de 
slimme epidemy fan 1849 wie der troch de Herfoarme diakony 
in kollekte houden, dêr't 58 leden harres ta joegen, mei 
elkoar krapoan tizen goune,dus trochinoar sawntjin de man, 
in slompe jild foar dy tiid, as men bitinkt dat in goune 
doe 10-15ris sa folle wurdich wie as nou. Ansingh joech fiif 
goune en wie dêrmei ien fan de leechsten. Licht wie it 
lykwols noch in hiele hou foar him en men kin fan tinken 
wol hawwe dat it by him wrychtich net rom soppe hat. 
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Grou fan de noardwestkant, om 1850 hinne ski idere troch 
Bauke Annes de Jong (oalje, hout) (or. by P.Nijdam, Gorkum) 
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Grou ut it noordwesten (akwarel, pap.) (or. yn Fr. Museum) 
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Grou fan de sudwestkant, om 1850 hinne ekildere troch 
Bauke Annes de Jong (oalje, hout) (or. by P.Nijdam, Gorkum) 
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Grou ut it sudwesten (akwarel pap.) (or. yn Frysk Museum) 

55 



5. Hidde Eelt.sjes Halbertema (1853-1869) 

Op 12 desimber 1852 komt Tsjalling Halbertsma, de broer 
fan dokter Eeltsje, to forstjerren. Tsjalling wenne ek to 
Grou, en de beide bruorren hongen tige oan elkoar. Foar 
dokter Eeltsje wie it in hiele slach, ek al om't er thils 
by Baukje gjin heil hoegde to sykjen. Syn sounens koe de 
lêste jierren ek al lang gjin sprekken mear lije en in 
deimannich nei de dea fan broer Tsjalling skriuwt er oan 
domenje Joast yn Dimter: 'Der is gjinien fan 'e faniylje, 
dy't Tsjalling mear mist as ik'. Grou koe him op dat stuit 
ek neat mear skele, hwant hy skriuwt: 'as ik Baukje net op 
myn noed hie, dan bleau ik gjin seis wike mear to Grou'. 
Syn praktyk wie doe al aerdich bilune - Sjoerd Wartena hie 
yn de rin fan de jierren al frijhwat pasjinten fan him. 
oerkrigen - mar dochs liket de praktyk him noch dregernôch 
to wézen. Yn de sirLirner fan 1853 skriuwt er in koarte brief 
oan dornenje Joast. Hy biklaget him dêryn oer Baukje (dy't 
yn 'e brieven meastal Amalia neamd wurdt), dat dy der sa 
smoarch hinnerint; hy fielt himsels oerstallich en syn 
eigen hûs griist him oan. It docht un gjin nij dat er yn 
septimber datselde jiers de praktyk oerdocht oan syn soan 
Hidde, sadré't dy troch It eksamen foar plattelâns heel-
en froedmaster komd is. 

Dokter Hidde, dan 23 jier âld, trout mei Titia Douma, 
dochter fan Cornelis Izaaks Douma en Minke R6mer. Troch 
har mem, dy't op 12 juny 1812 berne wie to Grou, moast 
Tite pake sizze tsjin de álde Grouster dokter R6mer. De 
jongelju komme to wenjen yn in hûs mei in frij efterdt oan 
de Grou. De "âlde" dokter Eeltsje is dan meastentiids om 
utens, dtfanhûs to Imden ensfh., deabidaerd om't er thds 
net bankje kin. Baukje bliuwt yn it âlde doktershûs. Yn 
1856 is dokter Eeltsje in skoft yn 'e hûs by syn soan en 
it foldocht him dêr skoan, binammen ek om it ütsjoch op 'e 
Grou. Jierren lyn is üs forteld dat dokter Hidde wenne yn 
in hüs (it lêst biwenne troch Piter van der Vegt) yn de 
Spande Kont ("Boogstraat"), dat stien hat fuort efter dat 
hwer't nou Pier Riemersma (Riedhdsstrj. 12) wennet en dat 
fordwoun is by de dtwreiding fan Halbertsma syn fabryk nei 
de twadde wrAldkriich; de greate tdn wie al earder opslokt 
troch itselde bidriuw. Wissichheit ha wy oer ien en oar 
net krije kind, mar sa't bliken die dt in álde kadastrale 
kaert, hie dat hûs yndied in moai eachweid oer de Baei en 
de Rjochte Grou en in great efterdt, dat mooglik is de 
neamde oerlevering wier. 

Dat hûs, dêr't dokter Hidde syn praktyk yn bigoun, wie 
syn eigen net. It wie fan Klaes Fritses de Vries, in rike 
bûterkjepman, oarspronklik fan Earnewld, dy't it to Grou 
tige foar de wyn gien wie. Dokter Eeltsje jowt letter raer 
guod op fan dy man. Hwat wie it gefal? Dr. G. Dykstra 
skriuwt dêr it foigjende oer yn syn Grinzer dissertaesje 
Bydrage ta de kennis fan it libben de persoan en it wurk 
fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797-1858 (Drachten, MCMXLVI) 
s. 81: 
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'Spitigernôch fynt hy [= dokter E.] dizze winter [= 1856] 
yn Grou net dy rêst, dêr't er op hope hie. En dat is fral 
ta to skriuwen oan de hearsksucht fan de ,Dionysius" fan 
it doarp, dat is de büterkeapman [De Vries], dy't, neidat 
hy 3 & 4 tonnen ,,gouds" ,,per fas et nefas" [= rjochtlik en 
ûnrjochtlik] by elkoar skrabe hat, mient, dat er nou 
elkenien mei syn jild bihearskje moat. Syn dochter Tryntsje 
hat sünt jierren bistek op Jochem [Sudema], dy't earder, 
hast fan bern 8f oan, by him op it kantoar west hat, dy't 
tige bikwaem en oppassend is en dy't syn Ingelsk, Frnsk 
en muzyk, ensf. forstiet, yn ien wurd in jonge man, dy't 
har past. Sadré dy leafde ûntdutsen waerd, moast dy J. 
hookstrooks fan it kantoar. Hy hat nou eigen saken en dat 
giet goed; nou hawwe de jonge iju yn it geheim trochfrijd 
en omdat de dochter thds as in houn_yn-!e_tsjerke bihandele 
waerd, is hja dt it âlderlik hQs roun nei de heit fan J. 
ta. ,,Dionysius" hat himel en ierde biweegd om har dêr wei 
to krijen, mar it hat him neat holpen, en omdat it farake 
al 25 jier áld is, sil hy har 'post debita peracta' [= as 
foldien is aan de formaliteiten] trouwe litte moatte.' 

Hoewol't dokter Eeltsje mei syn oardiel oer dizze Klaes 
de Vries net allinnich stie, is der dochs ien ding dat der 
op wijst dat dy rike bûterkjepman net sa'n greate jildwolf 
west hat as dêr't er foar gong. By de jildynsamling dy't 
de diakony fan de Herfoarme tsjerke yn 1849 houd fanwegen 
de kleare-epidemy (sjoch hjirfoar it haedstikje oer dokter 
Ansingh) wie De Vries mei syn twah8ndert goune (dat komt 
del op 2-3000 goune opheden) de heechste ynskriuwer. Fan 
in echte ynklauwer hie men soks net forwachtsje kind. 

Hwat de rûzje foar gefolgen hie foar dokter Hidde, dy't 
mei Jochem bifreone wie en der sines wol fan sein hawwe 
sil, wurde we gewaer dt in brief fan 24 novimber 1856 fan 
dokter Eeltsje aan syn broer Joast: 'Mijn zoon Hidde heeft 
ook hevige ruzie met de man gehad ten gevolge, waarvan hun 
het huis alreeds per deurwaarder opgezegd is, want dat is 
het eigendom van Dionys. Hidde zal met Mei mijn huis wel 
moeten betrekken, dan moet Baukje agter in het kamertje in 
het zomerhuis, nu ik heb er niets tegen.' Dy maeijes fan 
1857 forfart dokter Hidde dan mei syn hdshlding nei it 
hûs fan syn álden, dat destiids stie tusken dr't nou de 
seilmakkerij fan Sj.U. de Vries stiet en de fa. Andringa. 
It hie doe in greate eftertdn, dy't aan de Grou tarikte 
(sj. kaert op s. 57). It efterste stik fan it hûs, dat 
alear pakhüs west hie, wie hwat forboud en dêr kaexn Baukje 
nou yn to wenjen. Op 13 maeije 1857 skriuwt dokter Eeltsje 
(hy hiert yn dy tijd in keamer oan it Fliet to Ljouwert) 
aan ds. Joast: 'Amalia heeft nu een mooie kamer en keuken 
in het pakhuis, hoe of dat zal gaan begrijp ik niet, het 
is een geluk dat Hidde veel magt over haar heeft.' 

Inkelde jierren letter, om 1862 hinne, hat dokter Hidde 
yn syn greate eftertdn tichte aan de Grou in nij hûs sette 
litten, dat aan 1967 ta it doktershûs west hat en dèr't 
bûten hirn Schepers, Prins, Cuperus, Schoustra en Dam yn 
wenne en har praktyk vn dien hawwe; de skriuwer fan dizze 
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monografy wennet nou noch yn in part fan dat hüs sinder 
der mear de wenstige praktyk yn to dwaen (sj. kaert s.57). 

Doe't dokter Hidde syn nij hûs klear wie, waerd it glde 
doktershûs ôfbrutsen, dêrfandinne nou noch altyd de iepen 
romte tusken de seilmakkerij fan De Vries en it hûs fan de 
fa. Andringa. hidde syn men Baukje, de widdou fan dokter 
Eeltsje, forfart nei it hüs yn de Lytse Buorren, dat wy it 
bste kend hawwe as de grientewinkel fan J. L. Hazenberg. 
Nou wurde dêr boaten boud troch H. de Groot en T. Hofstra. 
It nije doktershüs stie oarspronklik oan trLje kanten oanit 
wetter noardeastlik roun de Hôfsgreft (de muorre wie dêr 
C-tt it wetter wei opmitsele), noardwestlik hie it hüs in 
frije wal oan de Grou en oan de sddwestkant roun in lyts 
opfeartsje at de Grou wei mei in skiphüs deryn, dr't de 
dokter at de gong wei sa yn syn boat stappe koe. Sûnt is 
alles wol tige foroare: yn 1880 waerd de Hfsgreft ticht-
smiten, wylst yn 1920 oan de kant fan de Grou de Nije Kade 
oanlein waerd, hwermei't It skiphds kaem to forfallen. 

Hwat syn praktyk oanbilanget liket Hidde der by syn 
pasjinten goed ynfallen to wêzen. Doe't er syn heit 
opfolge, wie in great part oergien op dokter Sjoerd 
Wartena, nar dokter Hidde krige forskate âlde klanten fan 
syn heit werom. Op 31 jannewaris 1855 skriuwt dokter 
Eeltsje oan Joast: 'Met de praktijk van Hidde hier te 
Grouw gaat het zeer goed, hy accoucheert [= stiet de 
kreamfroulju by] met succes. Juffrouw Hoedemaker [= de 
oarehelte fan de yn 1852 to Grou biroppen Menniste domenje 
Ten Cate Hoedemakerj is ook door hem verlost en dat doet 
hem goed.' Mei dat lêste doelt Dokterom grif hjirop dat 
Wartena, trou lid fan de Formanje en troud mei de dochter 
fan de foarige Menniste domenje, grif in great part fan de 
Menniste lidmaten as pasjint hie.Doe't frou }Ioedemaker har 
op 'e wldreis bystean liet troch dokter Hidde, sille der 
grif mear Menniste pasjinten nei him oergien wêze. 'Ik 
wenschte', skriuwt dokter Eeltsje yn dyselde brief, 'dat 
hy nog eens promoveeren wilde', mar dr is it mei Hidde 
net oan takornmen. 'Ik geloof dat hy er te stug voor is', 
stiet fierderop yn dy brief. In jier letter (11 febrewaris 
1856) is dokter Eeltsje wakker optein oer Hidde syn prak-
tyk. Hy skriuwt dan: 'Mijn zoon Hidde gaat het al zeer 
goed, die heeft voorleden jaar al £ 2100 verdient'. 

Dan liket der lykwols in kear to kommen. Yn in tige 
opmerklike brief fan 12 novimber 1857 skriuwt Hidde syn 
heit der tominsen dit fan: '. . . maar bij mijn zoon is het 
een opvretersboel met altijd drie 9 vier bedienden over de 
vloer, maar daar kan ik niets aan doen. Maar hij is altijd 
court d'argent, want zijne praktijk is niet in staat om al 
die uitgaven te dekken, maar ik zal zorgen dat hij geene 
groote schulden maakt voor mijn dood, en daar is hij zelf 
ook bang voor'. len fan as ld-pasjinten, Jehannes Atses 
Aeltsje (Aeltsje van Stralen-Deelstra, berne yn 1852) hie 
yn har jonge jierren bernefaem west by dokter Hidde-en-dy. 
Neffens hwat sy fortelde waerd der noch al stevich dronken. 
Yn har jonge tiid waerd to Grou de saneamde buorrenslach 
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byinoarrymd, dy't yn hr lêzing bigjint mei dizze wurden: 

Dokter Hidde stapt sa hurd, Stevens Taeije dy het burd; 
Albertus' Jits forkeapet smoar, Klaes Bornstra het in 

(glêzen doar;/ [ensfh.] 

(Albertus = Albertus Sudema, Bornstra wenne yn it hûs fan 
Andringa, sa goed as tis heucht fan de jowne taljochtingen) 

Yn in care fariant fan dizze buorrenslach, dy't stamt fan 
in oare ld-pasjint, Sieds Jonker, fiaurearje ek Klaes de 
Vries, 'Dionysius', en Jochum Sudema (twaris) en Tryntsje: 

Keapman Klaes wol wêze oer elk master 
Piter Lykles is foar him gjin kleefpiaster 

Jochum Sudema dy kin prizen winne 
Wybren Rmer moat om 'e wurden stinne 

Idske Visser stapt as in hear 
Jochum en Tryntsje bin mei'noar klear 

(Idske Visser wenne yn it hûs fan Andrys van der Veer oan 
de Waechshaven en smookte in piip, wol ütsünderlik dus) 

Werom nei it doktershûs. Dokter Hidde hie as leafhawwer 
fan de natuer ek in akwarium, hwat yn dy tiid in greate 
bysûnderheit wie. Hwat syn hshiding oanbiianget, wie it 
lang net altyd rys mei resinen. Tite wie sant har jonge 
jierren oanhelle mei setten, in kroanyske kwael, yn de 
dokterstael almeast epilepsy neamd. Yn in brief fan dokter 
Eeltsje oan domenje Joast (31 jannewaris 1855) wurde dat 
'hysterische toevallen' neamd en der wurdt by sein dat it 
as Tite 'gravida' (= swier) is, dr folie better mei giet. 
Dokterom slacht hjir mei syn kwalifikaesje 'hysterisch' de 
planke mis en dat docht nochris dddiik bliken dt in oare 
brief, dêr't er skriuwt: 'Onlangs heeft zij zichzelf in 
zulk een acces H oanfal] in de tong gebeten, zoodat zij 
bijna niet eten kon'. In hysterica past der wol foar op om 
harsels yn 'e tonge to biten. As se harsels al skeint, dan 
docht se it sa, dat in oar it sjen kin en meilijen mei har 
kriget. Fan in stikken biten tonge soe in oar neat sjen en 
dér soe se allinnich sels mar lêst fan hawwe. Dêrfoaroer 
bite epileptici harsels faek yn de tonge. 

Op 16 maeije 1855 komt it earste bern yn dizze dokters- 
hüshâlding to wrld, Minke, dy't letter troud is mei dr. 
phil. Bartele Jacob van der Ploeg (1849-1898), in leat tt 
in bikende Grouster famylje. Syn omke Tsjalke wie brânkast- 
makker to Grou en grounlizzer fan it yn 1917 nei Apeldoarn 
oerbrochte fabryk dat brnkasten en suvelwurktugen makke. 

It jiers dêrnei, yn 1856, krigen dokter Hidde en Tite 
in jonkie dat nei pake Eeltsje neamd waerd, mar dat is mar 
in wike gld wurden. Yn 1857 komt der wer in jonkje, wer in 
Eeltsje. Fanwegen it swarte hier rette pake Eeltsje Tite 
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oan om dy mar skoarstienreager wurde to litten. Mar dy 
jonge hat letter ta dokter leard en it brocht ta generael-
majoar, ynspekteur by de Genêskundige Tsjinst fan Lan- en 
Smacht, dus wol hwat oars as syn pake earst mei him 
foarhie; hy is stoarn yn 1935. 

Nei dy Eeltsje kamen der noch twa jonges, Cornelis yn 
1859, de lettere fotograef, en yn 1864 Joast, dy't dokter 
waerd en lange jierren to Follenhove festige west hat. 
Tusken dy beide jonges yn hawwe der trije jong-forstoarne 
famkes west: Baukje (1861-1862), Anne Ruerdtsje (1862-
1862) en nochris Baukje (1863-1865), wylst nei Joast noch 
berne waerd Jan, ek jong forstoarn (1865-1866). 

It docht jin nij dat men yn dokter Eeltsje syn brieven, 
dtsein hwer't it giet oer de 'hysterische toevallen', nea 
hwat fynt oer syn skoandochter Tite, yn priizgjende noch 
yn lekjende sin. Yn syn alderlêste brief, fan 19 maert 
1858, trije dagen foar syn dea, is faeks in lytse minlike 
glimp to finen yn de wurden: 'bovenal de vriendelijke 
receptie bij mijn zoon aan huis doet mij goed', mar sels 
dêrre wurdt Tite net neamd, al sil dy dochs wol in great 
part hawn hawwe yn de forsoarging. Wy tinke foar 't neiste 
dat de forhlding fan dokter Eeltsje ta syn skoandochter 
sa ja sa né goed west hat. Dat wol net sizze dat dat him 
oan Tite lein hat: dokter Eeltsje wie nou ienkear in man 
fan greate sirapatyen en greate antipatyen, dy't net altyd 
goed groundearre wienen. 

Tite liket in swak skip west to hawwen. Mei har kwael 
wie dat ek gjin wünder. Der bistiet noch in âld petret fan 
har; dêrop makket se ek in teare yndruk. Se is jong komd 
wei to reitsjen, op 30 maeije 1867, en liet Hidde efter 
mei fjouwer berntsjes. Hoe't de forstanhAlding tusken dy 
beiden west hat, moatte wy nei riede. Dat se dt üngelikens 
tsjerklik formidden kamen - Hidde wie Mennist,Tite kaem rit 
in Herfoarme hdshlding - hat nei alle gedachten gun 
greate rol spile. Faeks kinne wy it andert op dizze frage 
fine yn it feit dat dokter Hidde him twa jier nei de dea 
fan Tite tokoartdocht (29-5-1869): mooglik wie it forlies 
fan syn frou foar him to hurd oankomd. Hy stamde oan heite 
sawol as memme kant rit in laech dat psychysk wol ns hwat 
labyl wie. Syn beide álden stienen bikend as swiersettige 
minsken en yn beide famyljes kaem suicide foar. En ek oer 
ds. Joast is in tsjügenis yn dy rjochting biwarre yn in 
brief fan 20 oktober 1839 fan Jan Pijnappel oan Klaes 
Tsjallings Halbertsma: 'Evenzeer zult gij weten van de 
zwaarmoedige gesteldheid van Uw oom Joost'. 

Hwat de oarsaek ek west hat, in trageedzje bliuwt it. 
Dokter Hidde wie noch gjin fjirtich jier doe't er rit It 
libben skaette. Oer de fjouwer bern, Minke (14), Eeltsje 
(12), Cornelis (10) en Joast (3) wurdt earst harren heite 
neef Hidde Tsjallings Halbertsma tasjend fôd en letter dy 
syn soan keaprnan Tsjalling Hiddes ('zeehandelaar' neffens 
de keapakten). Hidde wurdt bigroeven op It fid tsjerkhof. 
Dokter J. A. Schepers wurdt syn opfolger. It hôs wurdt 
earst yn 1887 publyk forkoft. Dokter Schepers is de keaper. 
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6. Dr. Jan Albert Schepers (1869-1920) 

De famylje Schepers kaem oarspronklik üt de Efterhoek. Dit 
laech hat ünderskate dokters fuortbrocht. Dokter Jan Albert 
syn heit wie in dr. Jan Derk Schepers, foar-en-nei dokter 
to Tolbert, Ulrum en Wldsein. In neef fan dy Jan Derk, 
Willem Albert Schepers, wie yn de earste helte fan de 19de 
jeu dokter to Arum en Biltenpost. In suster fan Jan Derk 
Phoebe Hitzera Themmen Schepers, wie troud mei Jouwert 
Buwalda, dokter to Sint Anne en letter to Sleat. 

Fan dokter Jan Derk Schepers syn fjouwer soannen karnen 
trjje medisinen to studearjen. De âldste, Jan Albert, wie 
earst dokter op It Hearrenfean, letter to Grou. De twadde, 
Menno, waerd earst dokter to Frjentsjer, letter to Wálds-
ein, Snits en Utert. De jongste soan, Dirk Willem, waerd 
dokter yn it leger. De dochter Sijke (berne 12-11-1852 to 
Wldsein) wie troud mei in dokter Ten Raa to Staphorst. 

Dokter Jan Albert Schepers syn mem wie in Alida Swalue 
(berne 23-3-1816 op 'e Gerdyk) en ek yn dy har famylje 
kamen dokters foar: in âldomke, dr. Nenno Antonius Swalue 
wie dokter to Aldeberkeap en op 'e Gerdyk; in omke., dr. 
Christiaan Swalue, hie syn praktyk to Feandam. Dy famylje 
Swalue is wierskynlik yn de 16de ieu tit Eastfrysln wei 
to Ljouwert komd to wenjen en de namme Swalue hat tiden 
lang in bikende klank hawn yn Fryslân. Bihalven dokters 
kamen der by harren ek kunstners foar lykas skilders en 
byldhouwers. Sa is der fan de byldhouwer Eilardus Swalue 
wurk to finen yn it Frysk Museum en kunsthoutsnijwurk oan 
de preekstoel to Bears. Yn it neamde museum is teffens 
wurk fan de kunstskilder Albert Otto Swalue. 

Jan Albert Schepers waerd op 25 oktober 1839 berne to 
Ulrum, mar de famylje is d&nei al ridlik gau forfearn 
nei Wldsein. Dêr hat Jan Albert syn jonge jierren troch-
brocht en dérsanne hat er ek op skoalle west. Jierren 
letter hat er oer syn jonge jierren op 'e tekst west en 
sadwaende koe syn dochter Alida op har âlde dei (yn 1953) 
yn har memoires noch mannich foarfal fit har heite jonges-
tijd forhelje. Sa léze wy, dat Jan Albert as jonge ns in 
protter mei in stikkene flerk bineikaem en dat er dy nei 
hûs bringe soe om him dêr to forsoargjen. Yn syn opteinens 
fleach er sa hurd nei hûs dat er by it paed del yn 'e 
sleat stoude, kopke-ûnder, mar mei de iene hân houd er de 
protter noch boppe wetter. Doe't er wer op 'e wal stie, 
wiet en ander de blaumodder, wie it earste hwat er sei: 
'Hy is gelokkich noch droech' 

Nijsgjirrich is ek hwat dokter Schepers fortelde oer 
de lêste deastraf dy't yn Frysln dtfierd waerd. Rounom, 
yn alle doarpen, waerd it fonnis foarlêzen fan de man dy't 
doe yn Ljouwert ophongen wurde soe, en hoe't in fronimeske 
'ter verhoging van de feestvreugde' gisele wurde soe. Dat 
joech in opskuor, sa't men it jin hast net foarstelle kin. 
Hiel Wldsein bg. roun leech. Jan Albert syn heit, dokter 
Jan Derk Schepers, bleau op syn post en sels mocht er ek 
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net fuort, mar hwat der fierders oerbleau yn it doarp 
wienen net oars as álde froulju en lytse bern. It gong om 
de moardner Ype Boukes de Graaf, in man fan 47 jier fan 
Warkum, dat sadwaende wie de bilangstelling dt de SCidwest-
hoek it greatst. It deafonnis waercl dtfierd op 23 maert 
1860 op it Saeiln. Hiele keppels minsken kamen to foet of 
mei it skip nei Ljouwert en klommen byneed op 'e dakken om 
mar neat fan it skouspul to missen. Doe't de man oan de 
galge gun teken fan libben mear joech, waerd de frou it 
plein opdreaun, oan 'e mii ta neaken. Doe't de boal de 
bollepyst troch de pikel helle, waerd it deastil ander it 
folk. Dan, ynienen, kringt in áld minske nei foaren en 
raest oer alles hinne: 'Hld dy taei, Tryn' Dat âld 
minske wie de mem... 

As Jan Albert Schepers de skoalle yn V7ldsein troch is, 
komt er op 'e Frnske skoalle op It Hearrenfean. It lit 
him tinke dat dat in greate foroaring west hat foar de 
jonge: oan dy tiid ta hie er forkeard yn It biwende for-
troude formidden, It Aldershûs, by heit en mem en bruorren 
en suster, dan komt er ynienen pür yn 'e frjemdte, ander 
de hoede fan syn álden wei, allinnich yn de faknsjes in 
wike of in deimennich nei hûs. Mei de bilwein wie er dan 
in are as trije-fjouwer ûnderweis, mar as der in tsjok pak 
snie lei, duorre de reis ek wol ns seis aren. Wy mei tis 
moderne forfiermiddels kinne Gs soks mar skraechwurk mear 
foarstelle. Hwat Schepers oer dy kostskoalle op It Fean 
meidielt, docht jin tinken oan de ilindige kostskoalien üt 
it wurk fan Charles Dickens. De skoalle waerd houden troch 
in fiere neef, dt Zelhem Mkomstich, in aeklik eptich man 
mei sulverwyt hier. De jonges slepteri nachts op souder, 
dêr't it winterdeis ander it panstrutsen dak stienkld wie. 
Se moasten jouns allegearre tacelyk nei boppen, hwant der 
mocht mar ien kers mei. Soms hienen de knapen it mi fel 
oan en dan waerden der in stik of hwat koalrapen ta it 
dakfinster ütsoald, omdat se dy trijeris wyks ite moasten. 
Dan klaeiden se har as de wearlich dt, kroepen op bêd en 
dan stie dêr noch altyd de kers midden oer de flier en al 
neigeraden de tiid fan it jier waerd dy mei in giseltop 
itmikt, mei knikkerts dtkQgele of mei in kattepül dtsket-
ten. Nei de Feanster kostskoalle hat Jan Albert noch in 
pear jier op in skoalle to Dokkum gien. 

Doe liet er him to Grins ynskriuwe as studint yn de 
medisinen. Yn in Krystfakânsje dat er thds foar syn 
doktorael eksamen studearre, stjûrde syn heit him nei 
Snits om dr. Risselada yn konsult to heljen; dy siet 
lykwols op in feestje by de famylje Lankhorst (dy't doe ek 
al de touslaggerij hienen). Sa bilnne Jan Albert dêr ek 
en kaem dêr yn'e kunde mei in jongfaem dy't dr ütfanhüze. 
It wie Antje Scheuer (berne 27-6-1840) fan Swol, dêr't har 
lden It hotel De Keizerskroon dreauwen. Dy moeting sil 

grif net lang duorre ha, hwant Jan Albert moast al gau mei 
dr. Risselada werom nei Wldsein, mar de jongelju hawwe 
forfêst in goed each op elkoar hawn, hwant se binne letter 
mei elkoar troud. 
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Jan Albert syn st(idzje to Grins is gled fan 'e trie roun. 
Op 21 juny 1864 promovearre er dêr op in dissertaesje dy't 
opdroegen is oan syn heit en syn skoanheit, J. B. Scheuer, 
en printe by S.H. ten Cate to Swol, dêr't syn breid wenne. 
De titel wie: Cirrhosis der lever, in oandwaning dy't as 
regel fuortkomt tit it to ryklik brûken fan alkohol en dan 
jierren oanien. It leit foar de hn dat wy op dit plak min 
iitweidzje kinne oer de medyske kant fan dy dissertaesje. 
Mar in stikmennich fan de 24 stellingen (theses) oan de 
ein fan de stddzje binne sa opmerklik dat we se hjir dochs 
oanhelje wolle: 
na. XIX: 'Het oprichten van vondelingshuizen is af te 
keuren.' It to founling lizzen kaern yn dy jierren troch de 
earmoede en de to greate hdshldingen nochal ns foar, dat 
sadwaende gongen der stixnmen op om to kommen ta founlinge-
huzen, mei't de bern dêr in goede forsoarging en opfieding 
krije koenen. Oaren wienen bang dat krekt trochdat der 
soksoarte huzen stifte waerden it to founling lizzen yn 'e 
hn wurke wurde soe; 
na. XX: 'Het oprichten van volks-gymnastie-scholen is aan 
te bevelen.' Tsjintwurdich wurdt rounom it bilang fan in 
goede lichaemlike opfiedina wol ynsjoen, mar yn dy jierren 
wie dat oars! Dokter Schepers komt hjir as in foar dy tiid 
modern man nei foaren, ien mei in rom eachweid. Dat docht 
ek klear bliken dt stelling 
na. XXI: 'Staatstoezigt op publieke vrouwen, bordeelen en 
wat daarop betrekking heeft, is wenschelijk.' Hwat nou 
ndch in probleem is, sieten de lju doe dus ek al mei 
tangele. - Net minder oprnerklik is stelling 
na. XXIII: 'Het gebruik van jenever en brandewijn als 
volksdranken, is af te keuren.' Men moat hjirby foar eagen 
hlde dat de drankbistriding yn dy tiid noch in jonge 
biweging wie, net folle byfal foun en faek ek troch de 
yntellektuelen bistriden waerd. Dokter Schepers biwiist 
hjirmei, dat er hiel skoan foar syn miening doarst Üt to 
kommen, ek al striek er dêrby hiel hwat minsken tsjin it 
hier yn.Dokter Schepers hat syn libben lang gjin ûnthlder 
west, mar hy hat him wol stéfst oan syn 23ste stelling 
houden, der kaem him noait in drip jenever of brandewyn 
oer de lippen. Stéfëst ien gleske madeira deis by it iten. 
Noait is er ek mar ien kear oer de skreef gongen. 

Salang't Jan Albert noch studint wie, seach er syn faem 
Antsje mar komselden. De fiere reis nei Swol wie to djdr. 
As greate bisûnderheit forhellet dokter Schepers syn bern 
letter, dat er mei syn broer Menno ns üt Grins wei nei 
SwoI riden wie en dat se dêr de sneins oerbleaun wienen. 
As men soks lêst, kin men der yrikomme dat fis foarâlden in 
sprekwurd hienen 'trouwen is hargeslachtsjen, it hat syn 
ûtfallen', hwer't net mei sein wêze wol dat der hjoeddedei 
gjin houliken mear mislearje. Hoe dan ek, it houlik fan 
dokter Schepers hat goed west, al roun it op 'e troudei 
sels net gled fan 'e trie. Al is it op him sels net sa'n 
wichtich ding, wy achtsje it dochs fan genôch bilang om it 
hjir fêst to lizzen, om't it sa'n treflik byld jowt fan de 
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tastannen en omstandichheden yn de 19de jeu. De troudei 
fan dokter Schepers en Antje Scheuer wie steld op 28 okt. 
1864, de middeis om tolef Ore, op it stedh.s to Swol. Nei 
de trouwerij koenen de jongelju yn de herberge fan de 
breid har Olden, de Keizerskroon, lokwinske wurde. Dêrnej 
soe der in miel set wurde, dêr't it breidspear oansitte 
soe mei de neiste famylje en kunde. As dat birêdden wie, 
hie it jonge pear it noch krekt oan tijd om har to 
forklaeijen, yn de seas to stappen en oer de pont by 
Katerfear nei Hattem to riden, doe it lOste stasjon fan de 
kant fan Amersfoart Of. De seas soe de oare deis troch in 
fuorman wer Ot Hattem helle wurde. De jouns fan to foaren 
wienen de gasten Ot it noarden wei al mei de postwein i5.t 
Grins to Swol oankomd. Mar, o heden, doe die bliken dat de 
fuorman to Grins in papier lizze litten hie dat de oare 
deis by de trouwerij op it stedhds to Swol oerlein wurde 
moast Dat wiisde mal. As it papier der net wie, moast de 
trouwerij oergean.Mar moeke Scheuer wie in byderhantenien. 
Dy nei de fuorman fan de postwein, dy't op 'e sprong stie 
om wer Of to setten nei Grins. Hy krige it leksum mei, hy 
moast de oare moarns, sadré't er to Grins oankaem, soargje 
dat it papier eardernôch by de postwein wie, dat dy it 
noch meinimme koe nei Swol. DOr koe it dan de middeis om 
fiif Ore wéze. Sels sette se de stap nei it stedhüs en dOr 
krige se it klear dat de trouwerij fiif Oren forsteld 
waerd. 'It komt allegearre foar elkoar' sei se, doe l t se 
thdskaem. De resepsje en it miel sille wêze foar de 
trouwerij; om fiif Ore mei elkoar nei it stedhds, dêrre 
gjin gedoch mei lange taspraken, dan kinne de jongeljouwe 
noch krekt de lOste trein heije to Hattem. En sa komt it. 
Nei it trouwen de jongeiju hurd-hurd nei hûs om har to 
forstrûpen en dan klimt dokter Schepers nêst syn jonge 
breid op'e seas en nimt sels de leije. By Katerfear moatte 
se wachtsje op 'e pont, mar se kornme noch krekt op te  tijd 
to Hattem en sitte dan - foar it earst yn har libben - yn 
de trein 

Dokter Schepers festiget him op It Hearrenfean yn in 
foar in dokter fiersto lyts hûs. DOr ha de jongelju fiif 
jier wenne. De jonge dokter krige dOr al gau in drokke 
praktyk. De hiele dei wie er yn 'e baen, en die dêrby de 
hiele praktyk to foet. In inkelde kear naem er in seas, as 
er nei in pasjint moast yn Aldeberkeap. 

Neffens syn dochter, Alida Prins-Schepers, hie it 
slimste dat dokter Schepers meimakke hie yn syn Feanster 
praktyk de koleare west, in goarre dy't Otbrutsen wie Onder 
in greate ploech polderjonges mei harren hdshâldingen. De 
Haskerfeanpolder waerd yn dy jierren oanmakke. Al dy iju, 
manlju, froulju en bern, hdsmannen dOr yn in lange rige 
wenarken, in eintsje bOten It Fean. Fan mikroben en fan 
bismettingsgefaer wie doe noch net sa folie bikend. Mar 
doe l t dokter Schepers seach hoe't de minsken op primitive 
en brekfallige bousels har bihoef dwaen moasten boppe de 
feart mei deun dêrby in stap dêrtt  se har wosken en ek It 
drinkwetter Ot tapen, kaem er op it tinkbyld dat it iene 
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meskien wol ns mei it oare to knijen hawwe koe en hy 
soarge dat der tontsjes kamen. De froulju moasten wol 
trochgean mei waskjen en itensieden yn wetter at dy sleat: 
der wie deabidaerd neat oars. Mei troch it biologysk sels-
skjinjen fan it wetten wie de goarre doe nillik gau oer. 

Dokter Schepers en oarehelte bilibben dêr yn har eigen 
hishâ1ding ek hiel hwat. In lyts broerke fan dokter ried 
by Wldsein yn in wjek en fordronk. Dat wie in Johan en 
doe't der op 15 augustus 1865 op It Fean in jonkje berne 
waerd, krige dat de namme fan Johan (d.i. de letter 
wolbikende dr. Johan Bernard Schepers, dy't as skniuwer en 
dichter, ek yn it Frysk, namme makke hat) In jier oarde-
heal letter kaem der in famke, dat noch man sawn moanne 
ld stoar oan in yngewantsykte. Der folge in berntsje dat 
fuort nei de berte wer at it libben skaette. Doe, op 10 
febrewaris 1870, kaem der in lytse Anneke to wnld, dy't 
to Grou, op 14 maeije 1874, kaem to forstjenren oan croup 
Wrychtich, fan fleur en sinneskyn koe men net prate, as 
men de hûshlding fan dokter Schepers op it each hie. Mar 
it needlot hie syn fQlste slach noch net Ütdield. Earst 
waerd der yn 1872 in jonkje berne, dat mar skraechwurk 
tolve jier âld wurden is. Dêrnei, op 30 augustus 1873, de 
dochter Alida, dy't letter trouwe soe mei dokter Prins. En 
dan, op 19 maert 1875, komt Menno. Fïif dagen letter, op 
24 maert, falt de greate slach en komt de mem, Antje 
Scheuer, wei to reitsjen yn de kream, 34 jier áld. 

Underwyls wie - it is al effen oantsjut - de famylje 
Schepers fan It Hearrenfean forfearn nei Grou. Dêr wie yn 
1869 dokter Hidde Halbertsma forstoarn. Sa't wy al earder 
meidielden, bleauwen dêr fjouwer jonge wezen efter. Seis 
wike nei de dea fan dokter Hidde gong dokter Schepers op 
oanstean fan syn heit ns in kear fan It Fean nei Grou om 
poalshichte to nimmen en to sjen oft it net better wie en 
siz de praktyk yn it Fryske Haechje farwol en gean dy to 
Grou oan. Fan ien kant like it him wol goed ta. It 
doktershûs op It Fean wie fierstento lyts en to Grou stie 
in moai, great en noch nij hûs foar him en syn hüshlding 
klear. Mar fan de oare kant, dokter Wartena praktisearre 
ek to Grou en eigentlik wie Grou to lyts foar twa dokters. 
Dochs gong It oan. Dokter Schepers reizge sünder syn 
hdshAlding nel Grou, hwant earst moasten de fjouwer bern 
fan dokter Hidde plak hawwe; dy wennen noch yn it hQs, mei 
in forsoarchster. Koart nei syn komst murk dokter Schepers 
dat de "trouwe" forsoarchster de kaei brükte fan de 
forgifkast. Se joech de bern jouns in dosis laudanum (in 
opiumprodukt, dat alear wol faker ynnommen waerd om yn 'e 
sliep to reitsjen, mar grif net gaedlik wie foar bern): 
'Oars hat in minske noait rêst', sa hie se har Ontskuldige. 
'Hoe zijn ze ooit groot geworden', freget Alida Prins-
Schepers har ôf yn har mémoires. Doe't de fjouwer lytse 
Halbertsma's hjir en dêr by de famylje ûnderbrocht wienen, 
kaem Schepers syn hüshlding oer at It Fean. De offysjele 
datum dat se to Grou ynskreaun binne - ek dy fan dokter 
sels - is 1 oktober 1869. It skip kaem foar de wal mei it 
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htisrie en sa kaem de famylje 'van de hut in het paleis', 
sa't ds mémoireskriuwster it dtdrukt. Oer de bern dy't to 
Grou berne waerden, hawwe wy it al hawn. In jiermennich 
letter, de winters fan 1874-'75 wie der to Grou in epidemy 
dtbrutsen dy't in bulte weihie fan de Spaenske gryp yn 
1918. Dokter Schepers rekke ek ünder fuotten en wie der 
deasiik fan. Frou Antsje forsoarge him mei har lêste 
krêften: se wie swier fan Menno en hast oan 't omfallen 
ta. It slagge har om in waernirnmer to krijen fit Grins, mar 
doe rekke se sels ek op bêd mei hege koartsen. In pear 
dagen letter kaem Menno, mar Lijf dagen drnei stoar de 
mem, alhiel oerspand, net allinnich troch al it wurk en de 
noed fan de lêste wiken, mar se hie de moedfearren sakje 
litten nei de dea fan lytse Anneke, dy't it jiers tofoaren 
fjouwer jier ald forstoarn wie. 

Nei de dea fan syn oarehelte liket itbydokter Schepers 
yn 'e hûs earst in greate brol en tizeboel west to hawwen. 
Lytse Menno krige in minnemoer en beppe kaem oer om alles 
hwat op regel to bringen, mar dy koe de drokte fan in 
dokterspraktyk en in keppeltsje lytse bern net oan. Sa 
gong it ek mei dokter syn suster Sijke, doe hast sels noch 
in bern; wy moatte net forjitte dat ta de hdshâlding ek 
de minnemoer, twa fammen en in arbeidster hearden. Dat 
dokter Schepers him yn dy tijd ilindich field hat, leit yn 
'e reden. Faeks is er dêrom, syn rie to'n em, goed oardel 
jier nejtiid wertroud (oktober 1876) mei Janke Halbertsma, 
berne 27 desimber 1843 en dus by har trouwen 32 jier âld. 
Se moast omke sizze tsjin dokter Eeltsje en ds. Joast, en 
wie de jongste fan trije bern Qt it twadde houlik fan 
Tsjalling Hiddes Halbertsma; de beide oare bern wiene jong 
forstoarn, ien derfan, de lytse Justus, hat dokter Eeltsje 
it bikende 'Oantinken oan Justus' op dichte. 

It houlik fan dokter Schepers mei Janke Halbertsma hat 
grif net ta de gelokkichsten heard en it hat der in heap 
fan dat it oan de wysheit en de evenredigens fan dokter to 
tankjen is dat dat houlik net folslein mislearre is. Janke 
wie opgroeid as fierwei de jongste yn de hdshlding fan 
kjepman Tsjalling en is grif fan bern-6f-oan thds gled 
bidoarn. 

Alida Schepers wie oardel jier, doe't har mem stoar en 
trije, doe't har heit wertroude. Men mei oanniinme dat de 
bern fan dokter Schepers yn mannich ding by har twadde mem 
net sa'n moaije jeugd hawn hawwe. Hwant yn har oantinkens 
oan it âldershûs skrjuwt Alida mei earbiednis en leafde 
oer har heit, mar foar har twadde mem hat se gun goed 
wurd oer. It deart jin oan as men lêst hwat se letter, as 
se sels al op jierren is, oer dy jeugd en oer har twadde 
mem skriuwt. Wy nimme dat hjir net yn al syn wiidweidigens 
oer, om't it ds gjin nij ynsjoch jowt yn de persoan fan 
dokter Schepers, mar wy miene dochs dat wy it neikominende 
de lêzer net ûnthâlde meije: 'Ik herinner mij nog, dat er 
een kast was, waarin ik nooit mocht kijken; de sleutel 
werd altijd verborgen. Maar met de schoonmaak stond de 
deur open. En toen zag ik een paar mooie japonnen' - en 
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dan folget in opsomming fan al it moais dat se fierders 
seach: 'Alles nieuw. Het verdere weet ik niet meer, behalve 
dat er in een doosje een prachthoedje lag met roze rozen. 
Ik zei het tegen niemand, maar ik was blij. Een vreemde 
reactie; maar 't werd mij opeens duidelijk, dat dit van 
mijn echte moeder was en dat die dus wel had bestaan. Waar 
alles gebleven is weet ik niet. Toen ik volwassen was, was 
er in ons heele huis niets meer,dat aan moeder herinnerde.' 

As Alida Schepers oer har heit skriuwt, sprekt dêr in 
greate tagedienens dt. Se tekent dokter Schepers as in man 
dêr't elk achting foar hie, tige krekt en sekuer as er wie 
yn syn wurk, bidaerd, kalm en evenredich, sunich en sober 
fan aerd, keken op himsels en alles hwat er yn 'e hannen 
krige, in greate niget oan alles hwer't er mei to meitsjen 
hie: 'Mijn vader "las" niet gewoon een boek, maar hij 
"beleefde" het en genoot. Op zijn verjaardag kreeg hij 
stapels brieven; hij beantwoordde alle, maar gebruikte 
nooit briefpapier. Alle brieven schreef hij op poeder-
papiertjes,ragfijn en aan beide kanten beschreven,meester-
stukjes.' - 'Hij droeg wel dure kleeren, zag er altijd 
tiptop uit, maar droeg ze met zo'n zorg, dat ze altijd 
nieuw leken.Eens zei Halbertsma: 'In nij pak oan, dokter?' 
Vader keek in het borstzakje waarin Plantinga datum en 
jaartal naaide, en zei: 'It is 8 jier 1d'.' Nijsgjirrich 
is ek hwat Alida Schepers fierders fan har heite klean 
forhellet: 'Aan zijn ondergoed zaten geen knoopen Het 
flanel werd over elkaar geslagen en als hij daar met de 
hand over streek bleef het zitten. Met veel moeite had hij 
dit alles aan kleermaker Schuringa geleerd die alles voor 
hem maakte. Het overhemd had wel 2 knoopsgaten aan de 
hals, maar die werden eenigszins kromgebogen, dan kromde 
het bovenste zich over het onderste; als dan de boord 
daarover kwam ging dat net zoo en als dan dit alles naar 
zijn zin zat, nam hij zijn das, die aan de achterkant een 
stevige haak had, die om boord, overhemd en flanel greep 
en klaar was alles.' 

Dokter Schepers wie o sa krekt yn alles. Ek yn de 
apteek stie alles altyd kreas op syn plak. Noait soe er 
grieme of hwat brekke. Mar ien kear hat syn dochter sjoen 
dat er hwat briek, in lyts blau steltsje; hy wie der sa 
fan fan 'e wize dat er der stil fan waerd. 

Yn syn deistich libben wie er sober en sunich. Opskik 
en sier moast er neat fan hawwe. In lyts stealtsje fan dy 
soberens, net ûnformaeklik, en tagelyk in biwiis hoe 
snedich at dokter Schepers it soms, mei in inkeld wurd, 
sizze koe, hearden wy yndertiid fan üs ald timmerman 
Tsjalke Bartles Bouma.Bouma wie dt in âld Grouster Mennist 
laech en moast op dokter syn hiem ns in hinnehok meitsje, 
goed en deeglik en dêrmei dt: 'Tink d'r om, baes Tsjalke, 
it moat in Mennist hinnehokje wurde!' 

Mei literair wurk hat dokter Schepers noait pield, sa't 
syn heit Jan Derk en syn soan Johan Bernard dat wol dien 
hawwe. 'Wel herinner ik mij dat zijn brieven altijd 
bijzonder goed gesteld waren', skreau my syn pakesizzer 



Ir. Lykle Schepers at Wassenaar, neamd nei syn omke Lykle 
Lykles, by de áldere Grousters noch wol bikend; hy wenne 
op it plak dêr't nou fédokter dr. J. Siebenga wennet. Ir. 
Schepers skreau fierders: 'ik zou mijn grootvader kunnen 
typeren als een wijs man; dat was de indruk die hij op 
zijn kleinkinderen maakte en bepaald niet alleen vanwege 
het leeftijdsverschil; hij was tegenover ons aardig, bij 
het serieuze af - al werd dat laatste misschien geaccentu-
eerd omdat hij ons in de derde persoon aansprak. Gevoel 
voor humor moet hij wel gehad hebben.' 

In oar, in fit Grou ôfkomstige sakeman dy't de famylje 
Schepers tige goed koe, joech de neikommende tipearring: 
'Tûk, warber, o sa krekt en presiis en troch-en-troch 
bitroud, sa't men dat fan in Schepers forwachtsje kin.' 

Dat er wist hwat humor wie, docht bliken fit dit 
foarfal: Der kaem to Grou in drankfrije hdshlding to 
wenjen. De man wie molkfarder op it bûterfabryk en It wie 
doe wisnsje dat de molkfarders op nijjiersmoarn by de 
boeren traktearre waerden op in romerfol. Doe't as nije 
molkfarder dy deis thdskaem, nei't er by forskate boeren 
by it molkstap oanlein hie, wie er frijhwat syn bistjûr 
kwyt. De frou teach it har oan en liet dokter komme. 
Dokter Schepers hie al gau yn 'e rekken hwat de diagnoaze 
wêze moast. Iiskâld seit er sa by syn noas lans: 'It is in 
kwael dy't wolris faker by Grouster molkfarders foarkomt 
op nijjiersdei. It lit him earst wolris slim oansjen, mar 
moarn hellet er wer de molke fan Sitebuorren.' 

Dokter Schepers moat in skerp flnthld hawn ha. Ir. 
Schepers wist fan datoangeande to fortellen, hoe't syn 
pake yndertiid dokter Van Dam fan Raerd noch bystien hat, 
doe't dy om 1920 hinne dwaende wie mei in ûndersiik oer de 
erflikens fan kanker, dêr't er letter op promovearre is. 
Dokter Schepers wist doe noch de nammen fan in hieleboel 
kankerpasjinten at syn praktyk, mei alle bysünderheden en 
famyljerelaesjes. 

Tige nijsgjirrich is ek it folgjende dat de hear 
Schepers my skreau: 'Een amusant geval,dat ik vermoedelijk 
het eerst door mijn vader heb horen vertellen, heb ik 
later nog wel eens gebruikt wanneer er in een gezelschap 
Hollanders schampere opmerkingen werden gemaakt over de 
Friezen en hun "dialect". Het verhaal gaat, dat mijn 
grootvader na afloop van een gemeenteraadsvergadering even 
opliep met een collega-raadslid, die vroeg, "dokter, wy 
prate allegearre Frysk, hwerom soene wy it ek net dwaen yn 
de riedsgearkomste!" waarop mijn grootvader antwoordde 
"né, wy bigjinne dêr allinne Frysk to praten, sa gau't se 
it as rit Den Haech wei forbiede om it to dwaen." Ik heb 
dit ook eens aan de Minister van Onderwijs, Rutten, 
verteld, toen ik toevallig bij hem was op het moment dat 
hij met enkele anderen naar Leeuwarden moest om te 
proberen die rechtspraakmoeilijkheden op te lossen (ik 
meen dat het om het geval Fedde Schurer ging). Of mijn 
verhaal toen geholpen heeft weet ik niet, maar het werd de 
Limburger Rutten toen ineens wel veel duidelijker.' Dokter 
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Schepers sloech de spiker moai krekt op 'e kop. Den Haech 
kin troch it near to lizzen op frysksinnige uteringen de 
Friezen allinnich mar oanfiterje om har eigen kultuer to 
hanthavenj en. 

Dat er jierren riedslid wie fan Idaerderadiel, biwlist 
al dat dokter Schepers niget hie oan maetskiplike saken. 
Hy wie ek ien fan de fiif mannen dy't de stjit joegen ta 
in wichtige wenteforbettering. Al yn 1905 waerd to Grou de 
wentebouforiening Oosterveld troch harren oprjochte, dy't 
datselde jiers 21 goede arbeiderswenten sette liet. 

Dokter Schepers hie ek tige niget oan skiednis. Dat is 
my trochdien troch in oare pakesizzer, mr. Arend Hilbingh 
Prins, de áldste soan fan dokter Prins, dêr't wy it letter 
oer hawwe sille. Mr. Prins moat syn pake troch-en-troch 
kend hawwe, hwant hy kaem der yn syn jonge dagen hast alle 
dagen oer de flier. Oer skiednis koe syn pake neffens mr. 
Prins 'prachtig en met grote kennis van zaken vertellen, 
het tijdsbeeld scherp formulerend door tekenende anecdotes 
in het gesprokene in te lassen'. Syn histoaryske bilang-
stelling gou ek de lytste dingen. Sa tekent nots.Ottema yn 
syn boek op dat er oer de Grouster klokmakkers in heap oan 
'e weet kommen is troch petearen mei dokter Schepers. 

It sizzen wie ek altyd dat dokter syn formidden en de 
minsken tige skerp en mei stüdzje opnaem. Sa hie er ns in 
pear wike oanien alle dagen oer de flier west by in slim 
sike pasjint, in mem fan in greate hûshâlding. Op in moarn 
komt er wer de keamer yn en seit: 'Kom, ik sjoch it al, de 
frou is fan 'e moarn moai yn 't betterjen'. De hüsgenoaten 
skuorre greate eagen op: hoe koe dokter dat samar sizze, 
hy hie de pasjint noch net lens sjoen 'Ja, sjoch,' seit 
dokter, 'de stelten stearie hjoed foar 't earst wer sg op 
'e skoarstienmantel, sa't de frou dat wend is...' De frou 
hie yndied de krisis hawn. 

Dokter hie ek in stopwurdtsje en dêr waerd er wolris 
mei pleate. Dat stopwurdtsje wie fiks. Sa koe it barre dat 
in petear oan It siikbêd sa forroun: 'En,het se It drankje 
iderkear trou ynnommen?' - 'Ja, dokter' - 'Fiks!En bigjint 
it iten ek hwat better to smeitsjen?' - 'Ja, dokter, ik ha 
justerjoun al wer twa stikjes bôlle hawn' - 'Fiks! En 
bigjint se ek al hwat better to sliepen?' - 'Och heden n, 
dokter. Dat wol noch suver net; ik ha de hiele nacht wer 
gjin wink yn 'e eagen hawri' - Fiks!' Syn pakesizzers, dy 
sw' chjonges fan dokter Prins, neamden him soms hwat 
Qnearbiedich Opa Fiks. 

Lykwols, It hat dokter Schepers net oan respekt foar syn 
persoan üntbrutsen.Doe't wy yn 1926 hjir yn Grou kamen, in 
jier nei syn dea, koe men noch faken biharkje, hoe't der 
oer dokter Schepers tocht waerd, net oars as mei earbiednis 
en ûntsach. Dy wurdearring kaem net allinnich fan de kant 
fan de gewoane man, fan syn paslinten, mar ek fan syn 
kollega's en de professoaren, dy't syn wurk op'e witten-
skiplike wearde hifkje koenen. Sa is der in brief biwarre 
bleaun, dy't de Rektor en Senaet fan de Universiteit to 
Grins him stjürden yn 1914, doe't It 50 jier lyn wie, dat 
er promovearre. Wy nimme dy brief hjir foislein oer: 
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Groningen 20 Juni 1914 

Weledelzeergeleerde Heer, 

Het is den Senaat ter oore gekomen, dat Gij morgen den 
21sten Juni den dag herdenkt, waarop Gij voor 50 jaren aan 
deze Universiteit tot Doctor in de Geneeskunde zijt 
gepromoveerd. Het is ons zeer aangenaam U een hartelijken 
gelukwensch namens den Senaat te kunnen doen toekomen. In 
de verloopen 50 jaren zijt Gij onverpoosd werkzaam geweest 
in het belang Uwer medemenschen. Zooveel het in Uw 
vermogen was zijt Gij de lijdende menschheid tot steun en 
troost geweest. Wanneer bij ongeneeslijke ziekten Uwe 
kundigheden U in den steek lieten, dan kwamen de voor-
treffelijke gavén van het hart die leemten zooveel mogelijk 
aanvullen. 

Dat het lot der Universiteit U niet onverschillig is, 
is herhaaldelijk gebleken, want twee Uwer kinderen hebben 
hier hun opleiding gehad en meermalen hebt Gij bij de 
lustrumfeesten uiting gegeven aan Uw sympathie. 

Wij meenen, dat Gij met groote voldoening kunt terug-
zien op den tijd, die achter U ligt en daarom veroorloven 
wij ons, U de belangstelling van den Senaat te toorien. 

Moge het U gegeven zijn nog tal van jaren in het genot 
eener goede gezondheid ten bate der lijdende menschheid 
werkzaam te zijn. 

Met gevoelens van hoogachting 
w.g. H. J. Hamburger, Rector Magnificus 

E. D. Wiersma, Secretaris. 

Dat dizze brief net in sijochtweihinne formaliteit wie, 
kin men hjirüt opmeitsje, dat it in dtsûndering is, dat de 
Senaet soksoarte lokwinsken forstjûrt - en ek hjirüt, dat 
prof. Wiersma dizze brief eigenhandich skreau. 

Doe't dokter Schepers dy brief krige, hie er al 45 
jier dokter west to Grou. Net  al dy jierren wie er dêr de 
iennichste. Fan 1869 oant 1873 hie er dokter Sjoerd 
Wartena nést him. Nei't dy yn 1873 nei Ferwert gien wie, 
hie Schepers it ryk allinnich. Dat foroare yn 1895, doe't 
syn skoansoan Albertus Prins, troud mei syn dochter Alida, 
in part fan de praktyk oerkrige. Dokter Schepers houd de 
ldere minsken as pasjint, dokter Prins krige de jongerein. 

Sadwaende rekke dokter Schepers yn de jierren dy't kamen 
linkendewei dt 'e praktyk en groeide dokter Prins der 
njonkelytsen hielendal yn. 

Oan sahwat 1910 ta hat dokter Schepers wenne yn it hüs 
oan de Hôfsgreft (in namme dytt al yn âlde boarnen wikselt 
mei Halsgreft) . Doe binne skoanheit en skoansoan tagelyk 
oerstutsen. Dr. Schepers kaem to wenjen yn 1 e Greate Buorren 
(nou 'Hoofdstraat" 24), dêr't Ingele Engeisma syn griente 
forkeapet, wylst dokter Prins nei de Hôfsgreft forfear. 
Schepers syn praktyk wie doe al aerdich bilune; der wiene 
noch inkelde aldtsjes dêr't er oer mastere. Dat is sa 
qien oan 1920 ta, doe't skoansoan Prins fit Grou weigong 
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Dr.J.A.. Schepers (1923) 
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en dokter Cuperus de praktyk oerkrige. Nei 1920 hat dokter 
Schepers gjin pasjinten mear bihannele. 

Yn 1908, de 28ste maert, forstoar Schepers syn twadde 
frou, Janke Halbertsma. Hy hat har sawntjin jier oer libbe. 
Yn syn lêste jierren hie er syn thds by ds. D. Buurma to 
Grou, dêr't er goed forsoarge waerd. Koart foar syn dea 
waerd er opnommen yn it Wilhelmina-Sikenhds to Assen, 
dêr't er op 6 july 1925 kaem to forstjerren. Hy leit to 
Grou bigroeven. 

It petret fan dokter Schepers dat hjirb' &fprinte is, is 
de foto fan in skilderij dat makke is troch de skilder 
Oszkdr Mendlik (1871-19621 Dat wie in Ongersman fan komôf, 
dy't him letter yn Aerdenhout yn Hollan nei wenjen sette. 
Hy hat foaral namme krigen as séskilder, mar dernjonken ek 
as portrettist. It wie om 1915 hinne dat der in kear in 
utstaZling fan syn wurk wie to Amsterdam. Yn dy snuorje 
ztfanhuZze dokter Schepers by syn soan Johan to Haerlem en 
der waerd bisletten, se soenen togearre nei dy utstalling 
ta. By dy gelegenheit rounen se de ski lder sels tsjin 't 
liif en rekken mei him yn petear, hwat it bigjin waerd fan 
in freonskip. Mear as ien keer ha se elkoar neityd opsocht 
en sa moat it kommen weze, dat Mendlik ander de yndruk 
rekke is fan dokter Schepers syn karakteristike en 
ynnimmende trekken en dit kostlike ekilderij makke hat. 
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(boppe) Grou om 1875 hinne en (ûnder) koart nei 1900 
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7. Albertus Prins (1895-192UJ 

Albertus Prins kaem yn 1895 to Grou, nei't er datselde 
jiers to Grins klearkomd wie foar dokter. Men kin jin 
ôffreegje oft er him hjir yn it wetterlân fuort wol alhiel 
thdsfield hat. Hy stamde fit in áld Drintsk laech, dat hirn 
nel alle gedachten dêr yn it bigjin fan de 17de ieu nei 
wenjen set hat fit Westfalen wei. Slachten lang hat de 
famylje yn Drinte tahouden. Yn 't earstoan wiene it boeren 
(lneigners), letter (18de ieu) wiene in pear skout fan 
Dwingelo. Yn It amt fan skout wiene de tsjintwurdige 
funksjes fan ofsier fan justysje, boargemaster en rjochter 
foriene. Yn de 19de ieu komme yn de famylje foar domenjes, 
rintmasters-boelbirêdders, in gemeentesiktaris, in bank-
direkteur, in rjochter, in tal boeren en ek inkelde 
dokters. Dokter Albertus Prins syn heit, dr. Arend Hilbingh 
Prins, wie dokter to Beilen; in ld-omke, dr. Lambertus 
Petrus Prins, wie dokter to Wolvegea en Aldeberkeap; in 
efterneef, Warmold Prins, wie dokter to Haaksbergen en in 
oare efterneef wie dokter to Probolinggo op Java. 

Albertus Prins kaem op 6 juny 1 70 to Beilen to wrld; 
syn heit, de dokter, kaem fan Gasselte en wie op 24 
oktober 1866 troud mei Hillegonda van Loenen iit Beilen. 
Albertus brocht syn bernejierren troch to Beilen, gong dêr 
op skoalle en roun dêrnei it gymnasium troch to Assen. To 
Grins krige er syn medyske oplieding. 

Nei't er in jier twa to Grou west hie, troude er op 21 
april 1897 mei dokter Schepers syn dochter Alida (berne 
30 augustus 1873) kamen yn 't earstoan to wenjen yn in hûs 
oan de Greate Buorren (nou "Hoofdstraat"!) nû. 24, dêr't 
Engelsma nou syn grientewinkel hat. Dêr waerden trije 
jonges berne, dy't letter alle trije it biwiis jown hawwe 
dat se fit in goed nêst en in skrandere famylje kamen: 
Arend Hilbingh (berne 20 jannewaris 1898), dy't rjochten 
studearre en it bringe soe ta fise-presidint fan it 
Gerjochtshôf to Ljouwert; de twadde, Jan Albert (berne 18 
april 1899), studearre fisika en waerd professor oan de 
lnbouhegeskoal1e to Wageningen, letter oan de technyske 
hegeskoalle to Delft. De jongste, Jan Alingh (berne 17 
septimber 1906) studearre ek rjochten en brocht it ta 
direkteur fan ien fan de greate forsekeringsmaetskippijen 
yn ds lan. 

Dokter Prins sil it earst wol net sa maklik hawn ha to 
Grou. Yn syn skoanheit, dokter Schepers, hiene de pasjinten 
in great bitrouwen en men kin jin yntinke dat de Grousters 
it yn 't earstoan net stean hiene op dy jonge dokter, dy't 
krekt fan 'e stddzje kaem en dy't har tael net spriek. Dêr 
kaem by dat Grou en de wrld deromhinne wol hiel hwat oars 
wie as de heidefjilden en de sn'ûke bosken fan Drinte, syn 
heiteln. Mar Prins wie de man der net nei om meilijen to 
hawwen mei himsels en de moedfearren hingje to litten. Hy 
wie in man fan de natuer en sûnder mis sil de pracht fan 
it wetterin him net ûntkomd wêze. Sa net, dat wetterin 
hie syn eigenaerdichheden. Dat Qnderfoun Prins al gau. 
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