
It wie de earste hjerstmes dat er hjir to Grou wenne, dat 
er roppen waerd by de boerinne op 'e Tütse, in pleats oan 
de Wergeaster feart, in healürke farren fan Grou ôf. Der 
stie in grouwe koelte dt it easten wei: moai hinne-en-werom 
bisyld. It sprietseil kaem der by op 'e skou en ynearsten 
gong it dat it slydjage. Mar o deale - in botte bitüfte 
skipper wie dokter Prins doe noch net - healwei de Tdtse 
kaem der in rare twirre yn it seil en de skou tearde om. 
Neat to rêdden, dokter Prins koe goed swimxne en hy swom 
nei de wal. Dêr stie er mei syn wiete krous op 'e polder-
dyk. Doe kaem er ta de ûntdekking dat er dêr wol moai op 
'e wl stie oan 'e hegerkant fan de feart, mar it skouke 
dreau swietsjeswei nei legerwl. Der siet oars net op as 
mar wer it wetter yn en nei de oare kant to swirnmen. 
Doelt er dêr by de wl opkladde wie, waerd it skouke sa 
goed sa kwea op 'e sodzige pôlle lutsen en mei oerliz en 
steech üthalden leecheasd. It boatsje waerd wer it wetter 
ynskoud en doe dokter oan de rimen - om de waermte to 
biskreppen - en wer op Grou ta. Thds de wiete bringst üt, 
droege klean oan, en wer op wei nei de Tdtse. Doe l t er dêr 
de skou oan it bjinstap fêstmakke, stie de boer him al op 
to wachtsjen en sei kldwei: 'My tocht, dokter, Jo ha fan 
'e middei al earder ûnderweis west nei de Tdtse ta.' 

De Grousters rekken al gau thôs mei dokter Prins. Hy en 
syn skoanheit diene togearre de praktyk. De jonge dokter 
bihannele binammen de jongere rninsken, de âlde foaral de 
lderein. Yn de rin fan de jierren krige Prins op dy wize 

de hiele praktyk oer en houd dokter Schepers allinnich in 
stikmannich alde minsken as pasj int oer. Yn 1920 houd 
Schepers der hielendal mei op. It roeiboatsje fan dokter 
Prins die doe al lang gjin tsjinst mear yn de praktyk. 
Likernôch 1898 waerd it earste motorboatsje oantiigd, de 
Sterna, in iepen boatsje mei in primitive motor. Yn 1910 
waerd it boatsje forkoft en kaem der in greatere boat, de 
Flora. Dat wie ek wer in iepen boat, mar mei in fêst 
dakje, dat op fjouwer koperen styltsjes rêstte en mei 
seiltsje oan alle kanten om lijte to krijen. Dy boat kaem 
yn 1920 yn hannen fan dokter Cuperus, dy't him yn 1923 fan 
'e hn die. Lykas al sein wikselen Schepers en Prins fan 
went, doe l t de lêste syn praktyk him ütwreide hie. 

Dokter Prins is by de Grousters alhiel ynboargere rekke 
en stie by de measte minsken heech oanskreaun. Earnstige 
pasjinten hie er alles foar oer en foar harren wie gjin 
muoite him to folie. Mar seurders en kriinmenearders moast 
er neat fan hawwe. Sokken sei er üngewosken de wierheit en 
dat wie faeks ek noch de bste manier om se fan har 
kwaeltsjes 6f to helpen 

In man fan folie wurden wie dokter Prins net. Hy sei 
krekt hwer't it op oankaem en de minsken wisten hwat se 
oan him hiene. Gjin moaipraterij, mar op 'e man ôf. Fan 
oratoaryske franje en omballingen moast er neat ha. Hwat 
Jogchem Nieuwenhuis Us yndertiid fortelde oer dokter 
Prins, mei grif tipearjend hjitte foar him. It wie op in 
Nutsjoun en in forneamd fioelspiler soe syn musyk to Grou 
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hearre litte Dokter Prins wie foarsitter, dat dy iepene 
de joun. Dat gong likernôch sa: 'Voor vanavond hebben wij 
uitgenodigd de heer B., die we hierbij welkom heten. Hij 
zal voor U hedenavond de viool bewerken.' En dêrmei wie de 
iepeningstaspraek klear. It lit him tinke dat Prins der 
net by elkenien like goed ynfoel. Mar dy't him goed koenen 
rounen fier mei him. 

De fordivedaesje dêr't er it meast mei ophie,wie jeije. 
Hy wie in tige kundich wyldsjitter, in tûk jager, dy't 
syn eigen hounen bilearde. Doedestiids waerden der oer 
dokter Prins en syn jeijen noch wol ns moaije forhalen 
forteld. Oft dy allegearre wier bard binne, wolle wy 6f 
wêze mar se binne wol tipearjend foar him. len fan dy 
sechjes dan wie sa; dokter moast in kear riei in sike boer 
op Sitebuorren. It wie yn de tiid fan de jacht en dan kaem 
it gewear mei. Dokter ündersocht de boer en lei him de 
termometer oan, Nou wie dokter Prins in hastich man; stil-
sitte, neatdwaen en wachtsje oant de termometer ôflêzen 
wurde koe, dêr stie him de holle net nei. 'Ben er ok hazen 
in de krite?' freget dokter. 'Ja', seit de boer, 'ik ha fan 
'e wike al in pear kear ien sjoen'. Dokter hellet syn 
gewear üt 'e skou en stapt mei syn lange skonken de krite 
yn. Justjes letter is er werom en smyt in deade hazze oer 
de skuorreed, komt wer by de pasjint en lêst de termometer 
M. 'Hij kon wel gallig weze!' seit sokter. 'Né wol, 
dokter?' seit boerinne, 'is 't sa slim mei myn man?' 'Né, 
seit dokter, met het haas. 

Dokter Prins houd sawn dagen yn ' 	wike sprekûre. 
Sneins wie it fierwei de drokste dei, dan siet de hiele 
lange gong fol mei pasjinten; in wachtkeamer wie der doe 
noch net. Dat wie noch yn 'e tiid dat de measte minsken it 
allinnich sneins mar oan tiid hiene om nei dokter. En 
botte tsjerksk wiene de measte Grousters doe ek al net. 
Der waerd grute dat it dokter sa ek wol bêst nei 't sin 
wie: sneins waerd der ommers dochs net jage! 

Krapoan 25 jier hat dokter Prins to Grou de praktyk 
dien. Hy teach yn 1920 nei Assen, lei him to Grins by prof. 
Scheltema in jier lang ét op 'e bernesykten en festige 
him doe as bernedokter yn de Drintske haedstêd. Yn it 
provinsjale Griene Krés fan Drinte hat er in foaroansteand 
plak ynnommen. Sa hat er binammen de konsultaesjeburo's 
foar lytse bern mei fan 'e groun holpen. 

Hwat dokter Prins der ta brocht hat om Grou de rêch ta 
to kearen, is net krekt to sizzen en wy kinne der allinne 
mar nei riede. Wis is wol dat er tige fan it Grouster 
wetterin houd. Hy wie in earsten natuerman en as bitûf t 
fûgelkenner koed er dêr fan datoangeande tige syn trekken 
waernimme. It is bikend dat er gauris bikende biologen by 
him op bisite kamen, dêr't er dan it Grouster wetterlân 
mei ynteach. Sa kamen by him prof. J. F. van Beinmelen, 
professor yn 'e soölogy to Grins, dr. A. L. J. Sunier, de 
lettere direkteur fan Artis to Amsterdam, baron Snouckaert 
van Schauburg, foarsitter fan de Ned Ornithologische 
Vereeniging. Op ien fan de foto's sjogge wy dokter Prins 
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mei in pear gasten op ekskursje mei de motorboar Flora, 
dy't net rounom komme kin, dat der is in roeiboatsje mei. 

Wis is ek wol dat er by de measte Grousters heech oan-
skreaun stie en dy muoide it dat er fuortgong. Guon seinen 
dat er syn sulveren jubileum üntrinne woe, hwant wie gjïn 
man dy't him bijubelje litte woe. Dat lêste is wier, mar 
neffens ds grif gjin reden genôch om de praktyk der oan to 
jaen. Sa'n hulde hie er wol op in oare wize oan Ontkomme 
kind. Oaren ornearren dat it oanlizzen fan de Nije Kade yn 
1920 in ein makke hat oan syn forbliuw. Dy kaem to rinnen 
foar syn frije eftertdn lâns. It frije sitten op 'e wal 
efterhüs kaem dêrmei to forfallen. Boppedat moast syn 
skiphds, dat oan dy tijd ta tsjin syn hûs oanstien hie, 
fordwine. It kaem in ein fan honk to stean en ek dat 
bitsjutte foar dokter Prins ûngeriif. De minsken sochten 
hwat. De Grouster praktyk mei syn geswalk yn waer en wyn, 
by nacht en intiid yn it wide wetterUn soe him by it 
kliuwen fan de jierren wol dregernôch wurden wôze. By al 
dy ûnderstellingen sette wy in fraechtekentsje. Hwerom soe 
it net de langst nei de Alde bertegroun, nei de Drintske 
fjilden, heide en bosken wêze kind hawwe, dy't de troch-
slach jown hat? It is bikend dat er yn syn Grouster tijd, 
as it mar heal lije koe, der efkes dtbriek om yn Drinte to 
jeijen. Wis wie de Grouster praktyk swier en tige apart - 
wy komme dêr oan de em noch op werom, mar it wol -as net 
rjocht oan dat dokter Prins it sa oanfielde dat dy him oer 
de fôst roun. 

Sa't der fan hast alle Grouster dokters fan eartiids 
anekdoates of aparte dtspraken en fiten forhelle waerden, 
wiene dy der ek fan dokter Prins; in priuwke dêrfan hawwe 
wy al yn it foarige hawn. Nuvergenôch wurde sokke dingen 
net forteld fan domenjes, boargemasters, notarissen of 
skoalmasters. Grou sil yn dat stik wol net ôfwike fan oare 
doarpen. Fan dokter Prins dan wurdt ander oaren dit sein. 
Hy hie ns in boerearbeider ander bihanneling, dy't wenne 
yn in steech, yn in nearzich ienkeamerswentsje mei in 
gonkje, dêryn in ljedder nei boppen dêr't de sliepenij 
wie. De man hie al in wykmennich bedlegenïch west en op in 
freedtomiddei soe dokter efkes by him sjen. Hy stapt troch 
de doar it gonkje yn, rint in tnimemennich by it ljedderke 
op en sjocht de pasjint mei syn oarehelt op bêd lizzen, 
drok dwaende mei in beuzichheit sa't dy wol faker by man-
en-wiif op bêd bidreaun wurdt. Dokter Prins bliuwt healwei 
it ljedderke stean en seit dan k1dwei: 'Me dunkt, je kunt 
maandag wel weer an 't werk.' Dêrmei sette er ôf en gong 
nei de folgjende pasjint. 

Syn nïje went to Assen wie nei Beilen en Grou (twa) syn 
fjirde thôs en it krige de namme fan de fjirde letter fan 
it Grykske alfabet, Delta, dy't skreaun wurdt as ; it 
hiem wie tnijekantich. Aerdich foun 

Dokter Prins hat noch langer to Assen wenne as to Grou. 
Hy kaem to forstjerren op 17 juny 1947. Syn oarehelte hat 
him fier oerlibbe. Dy wie 93 jier áld, doe't foar har op 
10 jannewaris 1967 de ein kaem yn in rsthûs to Wolvegea. 
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Grou om 1910 hinne 

A. Prins B. Cuperus 
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8. Bartholomeus Cuperus 1920-1926) 

Yn 'e neisimmer fan 1920 die dokter Prins syn praktyk oer 
oan in jonge opfolger, Bartholomeus Cuperus,dy't studearre 
hie to Leijen en dêr op 19 maert 1920 klearkaem as dokter. 

Fan heite kant kaem dokter Cuperus üt in áld (fan álds 
Frysk) Mennist laech. Hy wie berne op 13 juny 1894 to Swol, 
dêr't syn heit eachdokter -wie; dy wie to wrld komd yn 'e 
Menniste pastorij fan de Rottefalle as soan fan domenje B. 
Cuperus, dy't dêrnei noch yn Borne (O.k stien hat. Yn 1866 
krige dy ds. Cuperus in birop to Grou, dat er net oannaem, 
nei't der yn 'e gemeente frijhwat trelit oer west hie. Ds. 
Pasma hat dy opmerklike histoarje biskreaun yn syn boekje 
De Doopsgezinden te Grouzû. 

Dokter Cuperus kaem yn -septimber 1920 to Grou en troude 
yn dyselde moanne mei Attie Atzema, dy't foar har trouwen 
forpleechster wie. De jonge dokter hie al gau de achting 
en it bitrouwen fan syri -pasjinten woun. Dy't him kend ha, 
docht dat gjin nij: serieus -en warber, tige libben op 'e 
tried, in smout forteller, hie er der tige slach fan om 
mei minsken om to gean. In man dy't, opgroeid to Swol en 
student west to Leijen, him dochs foislein thtisfielde to 
Grou. Binammen it boerefolk om Grou hinne mocht er graech 
oer. Dat wie meskien in bytsje in primitive bifolking, mar 
sljocht en rjocht, rounüt as de bargesnüt, gjin gedraei of 
geflaei, iju dy't seinen hwer't ït op stie. Gjin geamel 
of gestin, de saken nirame salt se binne, wend oan omstan-
nichheden dy't net altyd like noflik wiene. Dêrre koe er 
him rstich deljaen nei syn geswalk yn waer en wyn oer de 
kroeze weagen fan Mar en Ie en smout petearje mei boer of 
boerinne. 

Dêrby wie er in great leafhabber fan de wettersport. Yn 
syn Swollemer jongesjierren hie er it farren leard fan in 
ld skaptein, dy't to Swol foar anker gien wie, mar it 

wetter dêr net widernôch bifoun en sadwaende hast alle 
dagen mei syn sylboat de Suder.sé opstrûsde en fierder. Dy 
learmaster hie Cuperus omraek troch de moster fitere en in 
earsteklas skipper fan him makke. Yn syn gymnasiumtiid 
mochten hy en syn broer in Staverenske jol keapje. De 
earste tocht mochten de jonges dwaen op'e Isel, oan Kampen 
ta, mar fierder as it Tsjetteldjip mochten se hyn-ofte-nei 
net komme. Mar dêr efter Kampen lokke har it wide wetter 
fan de Sudersé sa slim, dat se forgeaten op har manier 
gewoan it leksum dat se fan thés meikrigen hiene. De jouns 
stjrden se in aensicht fan Marken nei heit en mem yn Swol 
'met de hartelijke groeten van Bart en Jaap'. 

Letter, doelt dokter Cuperus de stédzje der opsitten 
hie en to Grou kaem, kof t er in twaddehns, mar noch sa 
goed as nu skipke, dat fanwegen syn hwat étsQnderlik tdch 
in mennich âldere Grousters noch wol heucht.Dat skipke fan 
8½ meter lingte en 2½ meter breedte, sünder ballêstkyl, 
mar mei in midswurd, wie yn 1919 neffens eigen bistek boud 
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troch de bikende Ontwerper Thiebout, in kunstner yn syn 
fak, bikend om syn bistekken fan skippen dy't oan de iene 
kant foldienen oan de easken fan it sportsilen en oan de 
oare kant de séweardigens hiene fan de biropsfartugen fan 
séfiskers, dus fan botters, Lemster aken, Stavernske jollen 
ensfh. Dokter Cuperus syn skip wie ek in étsûnderlik 
fartdch. It joech op it earste each al in bitroude yndruk. 
Alles wie like sterk en deeglik en tagelyk moai 6f tiiiimere. 
It hie twa rnêsten, elk - en dat wie tige ûngewoan, mar osa 
handich yn 't gebrûk - mei in sprietseil. Yn -de jierren 
1920-'25 ha de Grousters dit opmerklike skip gauris silen 
sjen kind op Mar en Ie. In heipmotor siet der net yn. Dat 
kaem yn in fartdch fan in echte sportsiler net to pas 
neffens dokter Cuperus. Yn hjerstmoanTle 1920 is mei dat 
skip de houliksreis makke. De reis gong fit Grou wei earst 
nei de Sddwesthoeke. Fan Starum waerd oerstutsen nei 
Kolhorn (doe noch in séhaventsje) yn Noard-Holln (de 
lézer moat dat mar ns opsykje op in nije kaert) en dêrwei 
waerden Memlik, Inkhuzen, Hoarn ensfh. oandien. Se foeren 
de hiele igge fan de alde Sudersé lans. Op 't -lst kamen 
se dt by De Lemmer, dêr wer nei binnen en op Grou ta. In 
jiermennich letter waerd de Wieringermar ynpoldere en 
tusken Surch en Wieringen mei de Ofslütdyk bigoun. Ik hear 
it dokter Cuperus noch sizzen: 'Misschien zal men -er wel 
in slagen dat werk klaar te krijgen, maar in mijn hart 
hoop ik dat 't een fiasco wordt, Anders wordt die prachtige 
Zuiderzee en worden al die kostelijke vissersplaatsen 
doodgewoon afgemaakt!' 

Yn 1937 - dokter Cuperus wie doe al lang to Amst.eram - 
hienen wy it foarrjocht om mei him yn syn sylboat, noch 
altyd sünder heipmotor, in tocht nei Denemark to meitsjen 
en wy hawwe him dérby kennen leard as in ersteklas 
skipper. Net  as in man dy't ünnedich risikois nimt, -mar as 
immen dy't krekt wit hwat al en hwat net lije kin. Stéfêst 
soe er him hlde - en dat houd er ek altyd oan aspirant-
sésilers foar - oan dit bigjinsel: gjin syltochten op sé 
dwaen as der net foldien is oan dizze trije dingen: in 
séweardich skip en tdch, in séweardige ynventaris en dito 
heipmiddels en folk oan boarddat mei de sé fortroud is. 
Der wurdt man al to faek sûndige tsjin ien of maar fan dy 
grounregels, soms mei de slimste gefo1gen. 

Sa't Cuperus as skipper wie, wie er ek as dokter: o sa 
krekt yn alles, de lytste dingen achtsla,-en, tochpakke as 
it nedich wie. Dêrby in man, nof lik yn 'e omgong, dy't 
houd fan koartswyl, ien dy't himsels nea op 'e foargroun 
pleatse soe. Immen dêr't de Grousters tige wiis mei wiene, 
op it foarste plak om't er as dokter it folste bitrouwen 
hie, mar ek, leauwe wy, om't er sa'n earsteklas wetterman 
en sa'n bitûften skipper wie. 

Doe't dan ek yn maert 1926 it nijs troch de buorren 
gong, dat dokter Cuperus syn praktyk forkoft hie, wie dat 
foar de Grousters net allinnich in toloarstelling, mar ek 
in ûnbigryplike saek: se wiene oxmners wiis mei her dokter 
en hy mei harren, mei Grou en mei it wetterlân 
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Hoe koe er nou sa en draei samar ynienen Grou de rêch 
ta? Hy wie hjir ommers noch mar sechel jier Dy't lykwols 
hwat better mei him bikend wie, wist wol hwer't de oast 
siet. Yn 'e earste pleats miende dokter Cuperus, opgroeid 
to Swol en altyd noch mear stedman as doarpsman, dat er it 
op in doarp op 'en dür net dthlde koe. Dêrby wie syn 
oarehelte net fan it slach dat past op in doarp en se wie 
by de Grousters ek net yn oansjen, dat men kin jin yntinke 
dat se bittere graech fit dit "gat" wei woe. 

Yn april 1926 teach de famylje Cuperus nei Amsterdam, 
dér't dokter fan in áld kollega in lytse, forroune praktyk 
oernaem, dy't yn in jiermennich ûtdijde ta in greate 
hüsdokterspraktyk. Ryklik fjirtich jier hat Cuperus, wa.rber 
man dat er wie, dy greate praktyk yn Amsterdam dien. Earst 
yn 1967 - hy wie doe 73 jier áld - hat er him oerdien oan 
in jonge opfolger. Wiswier hat er it hwat syn wurk oan-
bilanget, al dy jierren yn Amsterdam tige nei 't sin hawn, 
mar dochs gong - sa hat er him wol ütlitten - der neat 
boppe syn praktyk to Grou: 'Dr was het, waar ik mijn 
werk met maximaal genoegen deed 

Syn hdslik libben hat tiden lang gjin sprekken lije 
kind. It earste houlik is foislein op in mislearring dtroun 
en moat foar him de greatste toloarstellirig fan syn libben 
west hawwe. Op 20 novimber 1953 gong er in twad houlik oan 
mei Helne J. M. Goes (berne 27 febrewaris 19131. Sünder 
mis hat dat houlik him op rynske wize jown hwat yn it 
earste meastentiids üntbriek: it hslik lok. 

Der binne trije bern fit it earste houlik: Johanna 
(1921), letter troud mei Klaes J. Mulder fan Grou, soan 
fan ien fan de direkteuren fan de Halbertsma's Fabriken; 
Nicolaas Johannes, sivyl ynzjeneur by de Shell; en syn 
genamt, Bartholomeus, drs. yn 'e soasjale psychology. 

Dokter Cuperus is, nei't er yn 1967 de praktyk dellei, 
yn Amsterdam wenjen bleaun. Grou hat er nea forjitte kind, 
it hat altyd in apart plak yn syn hert houden. Underskate 
kearen is er, nei't er üt Grou wei wie, mei syn skipke de 
Sudersé (letter: de Iselmar) oerfearn nei Frysln ta, om 
dêr in wykmennich ta to hlden op 'e âlde biwende plakjes 
oan Mar-en-le. Stéfêst wie dan it hdske-fan-hldoan it 
doktershüs oan de Nije Kade. De freonskip tusken him en fis 
is altyd bistean bleaun. 

9. Simen Auke Schoustra (1926-1963) 

Schoustra waerd berne op 4 juny 1898 op Asingastate yn de 
Suorein ander Grou en stamde fan heite èn memme kant dt 
ld Mennist laech, dat foar in part oant yn de 16de ieu 

nei to gean is en sont suver allinne boeren opsmiten hat. 
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Hy bisocht de legere skoalle to Jirnsuxn, dêrnei, as syn 
1den forfearn binne nei Poppenwier yn de Legean, de HBS 

to Snits. Rekket nei it eineksamen ander tsjinst en giet 
yn 't lêst fan 1917 mei stddzjeforlof nei Grins, dêr't er 
him ynskriuwe lit foar de medisinen. Op 12 febrewaris 1925 
komt er d& klear foar dokter. 

Nei earst noch in setsje tsjinne to hawwen as militair 
dokter, wurdt er hdsdokter to Nes yn 'e Dongeradelen, 
dêr't oant dy tiid ta noch net in dokter wie. It oare 
jiers, op 14 april 1926, trout er Pytsje Popes Kiestra 
(berne 30 maeije 1899) fan Poppenwier. Dyselde deis set er 
him nei wenjen to Grou, dêr't er de praktyk fan dokter 
Cuperus oernommen hat. 

Yn 'e jierren dy't folgen, wurdt Grou mei syn tiid-
slinende bûtenpraktyk njonkelytsen to great om troch ien 
dokter bitsjinne wurde to kinnen. Om dy reden waerd op 1 
jannewaris 1953 in assosiaesje oangien mei dokter F. Dam. 
It greate doktershüs wurdt datselde jiers forti.nuuere: der 
wurde twa wenten fan makke. Dam kaem yn de iene helte, 
Schoustra yn de oare. Dy assosiaesje hat duorre oan 1 
jannewaris 1964 ta. Schoustra die fan dy tiid 5f net mear 
it wenstige hdsdokterswurk - dêrfoar kaem dokter Van 
Stapele yn 't plak. Schoustra sei it doktersfak net alhiel 
farwol, mar docht sûnt noch geregeldwei keuringen en 
kontrôles. 

Ut it houlik fan Schoustra waerden trije dochters 
berne: Anna (1927), ditiste en dosinte yn'e fiedingsleare; 
Alida (1929), troud mei W.E.Peet,elektrotechnysk ynzjeneur 
by de Shell; en as jongste Tine (1933), troud mei N. J. 
Wilkeshuis, dosint Nederinsk. 

De leafhabberijen fan Schoustra binne: tochtsile, ii 
meitsjen fan bistekken en tekeningen fan skippen, (en yri 
de lettere jierren) geakunde, lânskipsgenese, toponymy, 
stcidzje fan de pleatslike wylde flora. 

10. Frederik Dam (1953- 

Freark Dam is berne op 11 maert 1923 to Nijbeets, dr't 
syn heit in fûraezjehannel hie. Hy is in leat üt in Ald 
forfeanterslaech, dat yn it bigjin fan de 19de jeu, mei 
famyljes lykas Pylman, Wuite, Klaren ensfh., üt Oerisel 
wei nei Tsjalbert en omkriten tein wie. Dam gong op 
skoalle to Nijbeets en letter op 'e HBS op It Hearrenfea.n. 
Doe't er dy mei sdkses ófroun hie, soe er ta dokter leare. 
Mar it wie midden yn 'e twadde wrâldkriich en hy wie net 
fan doel om de loyaliteitsforklearring foar de Ddtskers to 
tekenjen. Pas nei de bifrijing yn 1945 koe er to Grins los 
mei de medyske stüdzje. Dy stddzje roun gled fan 'e tried: 
op 27 septimber 1951 kaem er klear foar dokter. Nei't er 
hjir en dêr waernommen hie, kaem er op 20 oktober 1952 to 
Grou, earst om der hwat yn to kommen en to sjen oft in 
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assosiaesje mei S.A. Schoustra gjin biswieren jaen 50e. op 
nijjiersdei 1953 gong dy assosiaesje foargoed aan en sette 
Dam him to Grou nei wenjen. Op 20 desimber dêroan foarf-
geande wie er troud mei Bregtje Volger fan Grins, dy't, 
hoewol gun Friezinne fan komôf, har to Grou al gau alhiel 
thdsfielde, Grouster mei de Grousters waerd, en -  yn koarte 
tiid sa goed Frysk praette dat amper irnmen hearre koe dat 
se om utens weikaem. De jongelju kamen earst by Schoustra 
yn to wenjen, mar yn 1953 waerd it greate doktershôs 
fortimmere ta twa wenten, sa't wy al earder skreaun hawwe. 
Der waerden sawn bern üt dit houlik berne: Wouter (9 - 2 - 54), 
Marijtje (15 - 3 -55), Ferdinand Pieter (21-3-56), Jannie 
(27-7-58), Imma (14-10-61) en dêrnei as hikkesluters op 
9-1-67 de twiljen Nynke en Sytske. 

De assosiaesje mei Schoustra hat altyd goed west. Der 
wie wurdearring fan wearskanten en it oparbeidzjen mei 
elkoar forroun tige goed. Itselde kin sein wurde fan Dam 
syn assosiaesje mei Schoustra syn opfolger Van Stapele en 
nei dy syn forstjerren mei Van der Weij. 

It leit bôten it bistek fan dizze forhanneling om der 
djip op yn to gean, allinnich mei tocht üs wol effen fst-
lein wurde, dat de wurdearring fan de Grousters foar dizze 
trije jonge dokters great is en west hat. 

Dat men fan pielen mei leafhabberijen by dizze jonge 
dokters net folle merkbyt, moat sünder mis taskreaun wurde 
hjiroan, dat de praktyk to Grou tsjintwurdich lykas yn in 
bult oare plakken de dokter as minske sa foislein opeasket 
dat er dér deabidaerd net oan takomt. 

Yn desimber 1966 is dokter Dam,mei't it âlde doktershôs 
to lyts waerd, forfearn nei de Oastergoostrjitte. 

11. Bernardus Johannus van Stapels (1964-19701 

Mei it hommels forstjerren fan ds freon dokter Van Stapele 
noch fersk yn it ünthld, wurde de bledsiden dy't wy wije 
sille oan syn neitins, foar ds de dreechste fan dit hiele 
oersjoch. Mei syn dea ha wy in bste freon, hat Grou in 
tige dokter forlern, ha, yn it foarste plak, syn oarehelte 
en dochterke, to ier har man en heit forlern, ha ek, net 
to forjitten, syn alden har fierdere libben in bitter krüs 
to dragen. 

As wy de libbensrin fan de jonge Van Stapele neigeane, 
moat sein wurde dat er aeklike bernejierren hawn hat. Hy 
kaem to wrâld to Bandüng op Java op 30 septimber 1935. Syn 
heit, Douwe Bernardus van Stapele kaem lykas syn mem 
Christien Klaassen fan Ynskedé en wie as tekstyltechnikus 
nei Ynje tein. Büten dizze soan krigen de álden noch twa 
dochters. Bernardus kaem yn Bandüng op 'e legere skoalle, 
mar dat hat mar even duorre. Hy siet yn de earste klasse, 
doe't de Japanners Nederinsk East-Ynje bisetten en de 

85 



hüshlding oer ûnderskate konsentraesjekampen forpart€e. 
Dy finzenskip hat fifel jier duorre en men hoecht jin net 
ôf to freegjen hwat dat foar sa'n jong libben fisyk en 
geastlik bitsjut hat. Nei de kapitulaesje rekke Bernardus 
hjirhinne en kaem to Ynskedé op skoalle,roun dêr ek de HBS 
troch. Dêrnei folge er to Grins de medyske stüdzje en die 
yn 1961 it lêste part fan syn dokterseksamen. Hy wie noch 
frijfeint en socht fuort noch gjin festichheit. In pear 
jier hat er op ûnderskate plakken waernommen, binammen yn 
Frysln (ü.o. to Akkruxn en to Wergea), om't er him ünder 
de Friezen thüsfielde. Fan heite kant roun him ek noch 
hwat Frysk bloed troch de ieren. Dat er him oan de Friezen 
bisibbe fielde, die ek bliken hjirdt dat er him moai gau 
har tael eigenmakke. Yn it lêst fan 1963 forfong er to 
Grou, mei't Schoustra in skoft Gt stel rekke en doelt dy 
nijjiersdei 1964 de praktyk dellei, waerd Van Stapele 
Grouster, en soe tonei oparbeidzje mei dokter Dam. Hy kaem 
to wenjen yn in hûs oan de Kanaelstrjitte, rekke in jier 
letter yn 'e kunde mei juffer Geertruida Wilhelmina 
Nieuwland, dr't er op 26 maert 1966 mei troude; it houlik 
waerd troch ds. H. R. Keuning tsjerklik bifestige yn de 
Grouster Formanje. De houliksreis gong nel de Kanaryske 
Eilannen.Datselde jiers noch trieken se nei har nij hüs yn 
de Oastergoostrjitte, nêst it nije hüs fan dokter Dam. It 
wie in tige lokkich houlik, dat op 21 april 1967 bikroane 
waerd mei de berte fan in dochter Johanna Adalene. It lok 
soe mar in pear jier duorje: op 1 desimber 1970 gong it 
aeklike nijs as diggelfjür troch de buorren; 'Dokter Van 
Stapele is fannacht hommels Lorstoarn!' Hiel Grou wie 
forslein. Yn it Grouster wykbld Fr-isia forskynde in 
anonym ynstjflrd stik, 'In memoriam dokter Van Stapele', 
dat op in masterlike wize werjoech hoe'n great forlies as 
de Grousters lit hienen troch it forstjerren fan dizze 
jonge man: 
'Een verslagen dorp, dat was Grouw in de morgen van 1 
december, toen het bekend werd dat dokter Van Stapele 
plotseling was heengegaan. Zo plotseling, dat niemand het 
kon en ook niet wilde begrijpen: deze vitale man zou er 
niet meer zijn? Iedereen sprak met iedereen en toen daalde 
de stilte over ons dorp, de stilte en het grote verdriet. 
Immers, we waren zo gewend aan het beeld van de grijze 
Saab met de man achter het stuur, de zo levendige ogen 
achter de metalen bril, de man die altijd wel een hand 
opstak, de man die ons vertrouwd was geworden en niet weg 
te denken uit onze gemeenschap, de man aan wie men zijn 
moeilijkheden kon toevertrouwen. Dokter Van Stapele was 
arts, maar dat niet alleen: deze bewogen mens trok zich 
het leed van de zieken aan, zo intens en zo fel, dat zijn 
levensjaren dubbel te tellen zijn. Velen van ons hebben 
tranen in zijn ogen gezien als hij machteloos stond; velen 
van ons hebben daar grote troost door mogen ontvangen. 
Grouw was hem lief - wat hield hij van het water - wat had 
hij veel plannen, wat wachtten er velen op hem en wat werd 
er nog van hem verwacht. 
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Maar God zei: 	Neef 	En daarom zijn wij zo intens 
verdrietig. Maar bij al onze vragen: waarom juist deze 
man, die niet gemist kon worden, waarom nu al, zullen 
steeds meer de herinneringen komen aan de grote steun die 
dokter Van Stapele voor Grouw was.' 

De jonge widdou fan dokter Van Stapele fortelde as: ien 
fan de dingen hwerom't ik sa'n great respekt foar him hie, 
wie, dat er sa rjochtdt en sa foislein earlik wie. Hy sei 
krekt, hwer't it op stie, woun der gin doekjes om, kaem 
ek earlik foar syn eigen tokoartkommingen at. Ik ha yn dat 
opsicht noch wol hwat fan him leard.' Ja, sa wie er. Hy 
sei hwat er tocht en hy koe by tiden, by al syn myldens, 
foars at 'e hoeke komme. Der wienen dy't dat mar min 
forneare koenen: lit dyjingen bitinke dat se sokke tiden 
in folslein earlik man foar har hierien, dy't gjin dingen 
sei at moaipraterij, himsels net op in fuotstik sette, mar 
stéfêst hannele at goederbst foar syn pasjinten. 

Nei de dea fan har man is syn oarehelte mei it famke 
nei Ljouwert forfearn, dêr't se noch wennet. 

12. Dirk van der Weij (1971- 

Nei it forstjerren van dokter Van Stapele waerd dokter Dam 
earst in skoft bystien troch in assistint-waernimmer. Van 
Stapele syn opfolger yn de assosiaesje waerd dokter Dirk 
van der Weij, dy't yn febrewaris 1971 to Grou kaem en him 
dr op 1 april fan dat jier nei wenjeri sette. 

Dokter Van der Weij wie berrie to Jelsum op 1 oktober 
1939 en brocht syn bernejierren troch to Wurduxn. Dr 
wennen syn folk, wylst syn heit as master forboun wie oan 
in skoalle to Ljouwert. Nei de legere skoalle to Wurdum 
trochroun to hawwen rekke de jonge Van der Weij mei de HBS 
to Ljouwert. Nei syn eineksamen yn 1959 moast er oan july 
1961 ta ûnder tsjinst. Dêr waerd er it mei himsels iens om 
neityd ta dokter to learen. Dat gong oan yn 'e hjerst fan 
1961 en wol to Grins. Op 4 desimber 1969 die er dèr syn 
lêst eksamen. Mei't der yn dy tiid faek lang wachte wur-
de moast op in ko-assistintskip, die er in part dêrfanynit 
Elisabeth Gasthüs to Haerlem. 

Underwilens wie er op 12 juny 1968 troud mei Jant 
Wytske Hellinga, ôfkomstich fan Hennaerd. Ut dat houlik 
waerden twa jonges berne: Simon Willem (21-9-1970) en 
Ritske Teade (15-2-1972). 

Mei't er mei nocht as ko-assistint arbeide hie yn it 
Haerlemer sikenhüs, bleau er dêr nei syn dokterseksamen 
in jier as assistint-dokter op 'e ôfdieling foar frouljus-
sykten. Hy sjocht mei foldwaning op dy tiid werom. Dêrnei 
is er dus Grouster wurden en hat yn de trije jier fan syn 
wurk as hdsdokter it bitrouwen fan de pasjinten ander de 
doarpslouwe woun. 
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III. De toskedokters to Grou (1952-1973) 

Yn de earste helte fan dizze jeu waerd der by de minsken 
op ït platteln noch net folie noed stjen fan it gebyt. 
Nei't yn de rin fan de 19de jeu yn de greatere stedden 
toskedokters komd wienen, duorre it oan healwei de 20ste 
jeu ta, ear't ek yn de greatste doarpen toskedokters del-
strieken. Foartiid bikroaden de lju har trochstrings net 
earder om har gebyt as hwannear't se pine yn'e mûle krïgen. 
De hdsdokter bek dan ien of mear kweadoggers, of stjrde, 
as der noch hwat to rêdden wie, de pasj int troch nei in 
toskedokter. Ut eigen ünderfining witte wy dat der hast 
alle dagen wol in pear kiezzetangen brkt waerden, op 'e 
sprekûre, mar ek gauris op antiden. Foar de lêste wrâld-
kriich kaem der hwat forlichting, doe't toskedokter Jac. 
Hijenga fan Ljouwert ienkear yn 'e wike sprekûre houd yn 
Oostergoo, hwat yn'e oarloch wer ophâlde moast fanwegen it 
transpoart (bensine). Dè oplossing kaem, doe't him yn 
1952 to Grou in toskedokter festige. 

1. Bob Paternotte (1952-1957) 

Bob Paternotte wie Amsterdammer fan komôf. Hy wie berne op 
10 desirnber 1926 as soan fan makeler en oannimmer P. J. 
Paternotte en Wilhelmina Schornagel. De heit kaem fan Den 
Haech, de mem fan Haerlem. To Amsterdam bisocht de jonge 
Paternotte de legere skoalle en de HBS. Yn 'e hongerwinter 
(1944- 1 45) moast er Cnderdnke op in pleats by De Kaech. 
(S.-H.). Hy is dy tijd sûnder kleanskuorren trochkomd, 
nettsjinsteande inkelde razzia's dy't de poepen yn dy 
kontreijen op tou setten. Nei de oarloch teach er nei 
titert om ta toskedokter to learen. Hy rekke dêrfoar klear 
op 17 febrewaris 1950. Hy hie him dêrnei dtlizze wollen op 
kaekorthopedy, mar troch de soldaterij kaem der in krinkel 
yn't keat. De tsjinsttiid brocht er troch yn syn berteplak 
dêr't er jouns en sneons noch hwat praktyk dwaen koe. Yn 
dy snuorje troude er mei Lucia Alida Valkenberg (berne 
20 novimber 1927). 

Doe't de tsjinst deropsiet, krige er as toskedokter 
wurk yn in sikefounsklinyk to Amsterdam. It jonge pear wie 
tige lyts bihuze op in souder, mei in fierstento lytse 
praktykromte. Dat wie mei de reden dat er omseach nei hwat 
oars. Op 'e sikefounsklinyk moete er faek juffer Schenk, 
ek toskedokter, öfkomstich fan Gytsjerk, dr't har heit 
bûterdirekteur wie. Dy makke him waerm foar Frysln en yn 
't spesiale foar Grou. Dat gong oan en sa kaem er dan yn 
desimber 1952 to wenjen oan it Halbertsma's Plein n. 9 
(yngong Huzebosk), earder biwenne troch de famylje Hoekema, 
nou troch de famylje Lyzinga. Dy bihuzing wie ek biheind, 
mar dochs better as dy to Amsterdam. Dokter Paternotte 
fielde him hjir thds to Grou en waerd troch de Grousters 
ek tige achtenearre. Yn koarte jierren boude er in knappe 
praktyk op mei ek hiel hwat pasjinten dt de omkriten. 
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It muoide in boel Grousters slim dat er nei in jiermennich 
miende dat er op in oar plak mear takomst hie. Yn juny 
1957 teach er mei syn hdshlding nei Beek by Nimwegen. Oft 
er nea spyt hawn hat fan dy foroaring? Fan syn Grouster 
tijd skreau er letter: 'Tot op heden de fijnste tijd om op 
terug te zien.', deselde wurden dy't dokter Cuperus brûkte 
om syn Grouster tiid to karakterisearjen, doelt er al 
jierren to Amsterdam siet! len en oar wol net sizze datit 
mei dokter Paternotte dêr yn Beek net goed gien wêze soe. 
Se biwenje dêr in rom, nij Ms, en hy is yn oansjen by syn 
pasjinten.Mar de praktyk is nettsjinsteande de assosiaesje 
mei in jongere kollega to great en hy hat it fierstento 
drok. Dêrby is er ek op sosiael terrein warber, Q.o. foar 
de drinkwetterfluoridearring. 

2. Haring Klaas Wielinga (1957- 

Dokter Paternotte die de Grouster praktyk oer oan H. K. 
wielinga en dy kaem ynearsten to wenjen yn itselde Ms oan 
it Halbertsma's Plein. Wielinga kaem yn it wurk fan in 
foargonger dy't fan alle kanten achtenearre waerd, dat sa 
hiel maklik wie syn posysje net. Mar it die bliken dat er 
in weardige opfolger wie. De Grousters wienen al gau mei 
him thds en hy mei Grou. 

Hy wie hikke en tein to Warkum. Berne op 24 juny 1929, 
gong er dêr ek op'e legere skoalle. Syn heit,Ype Wielinga, 
wie dêr master en kaem ek fan Warkum. Syn mem, Wiepkjen 
Hylkema, kaem üt It Heidenskip ander Warkuin. Fan de legere 
skoalle gong de jonge Wielinga nei de Snitser HBS en doe 
nei Grins om oplaet to wurden foar toskedokter. Dat koe 
doe noch mar krekt to Grins; foartiid wie der allinnich in 
oplieding to Utert. 

Op 4 desimber 1955 helle Wielinga syn diploma en rekke 
ander tsjinst. Yn dy tijd hat er him in jier lang as 
toskedokter fortsjinstlik meitsje kind op 'e fleanbasis to 
Ljouwert. Hy troude yn dy tiid, op 11 augustus 19-56, mei 
in Warkumer jongfaem, Aly Heeringa, de dochter fan de 
fédokter dêrre. 

Nei de tsjinst naem Wielinga yn juny 1957 de praktyk 
fan dokter Paternotte oer. Yn it hûs oan it Halber€sma's 
Plein wiene de sprekkeamer en de wachtkeamer ander. By in 
bihyplike treppen op kaem men yn it biwenne diel. Doelt de 
hilshâlding ta fiif man dtdijd wie - de bern hjitte Ineke 
(24-5-1958), Wies (15-4-1960) en Gerard (10-4-1964) - wie 
it hüs to lyts en binypt, dat der wie alle reden en sjoch 
om nei in greater went. Op 1 desimber 1966 forfear de fam. 
Wielinga nei in nij hûs yn de Oastergoostrjitte. Sünt 
wenje dêr trije dokters op in rychje: Dam, Van Stapele en 
nei him Van der Weij, en Wielinga. It kin net it doel wze 
fan dizze bydrage en kom op 'e medyske kwaliteiten fan de 
hjoeddeiske Grouster dokters. Wol mei ik as áldere kollega 
der dit faeks fan sizze: Grou mei wiis wêze mei dit 
trijemanskip 
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Dokter Prins (boppe) mei 
de Sterna (1910), (lofte) 
mei de skou (1904).- It 
skip lofte ander is fan 
dokter Cuperus, yn 1937 
by leech wetter op it 
Waed by Piterbuorren.-
Rjochts ander de Skolper 
fan Schoustra (1935) mei 
rjochts it Lyts Eilân 
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IV. De Grouster dokterspraktyk 

It liket my ta dat it tige sin hat en foegje oan de 
foarige haedstikken in biskriuwing ta fan de Grouster 
dokterspraktyk.Noch mar in pear jier lyn wie dy yn mennich 
stik oars as alle oaren yn Frysln, ja nei alle gedachten 
as alle oaren yn hiel Nederin. De léste tweintich jier is 
dat forskil praktysk weifallen, mar krekt dêrom is it goed 
en hz de eardere sitewaesje hjir fêst. 

It greate forskil tusken de Grouster praktyk en oare 
praktikeri kaem fan de kontreijen om Grou hinne, dy wide 
kriten mei doedestïids allinnich wetterwegen en gjin 
forkearsdiken. It transpoart gong allegearre oer it wetter: 
de bakkers en winkeiljouwe gongen mei har suteiskouwen de 
boer op, de post foer alle dagen mei syn boat in fste 
rûte en sa hie ek elke boer syn eigen fartüch, dêr't er 
sneons it molkjild mei fan 't fabryk helle, sneins mei nei 
tsjerke ta reizge en dat er fierders as 't sa ütkaem 
brükte foar boadskippen yn 'e buorren; tink mar oan sa'n 
namme as Boerewl. 

Sint de boeren sels net mear tsizen en tsjernen, waerd 
de molke mei molkskouwen by de pleatsen weihelle en nei it 
fabryk brocht. Moarns ier en bittid setten dy bodders mei 
har ünbidich swiere izeren skouwen ôf nei it Hôfln, it 
Leechln, de Burd, Sitebuorren, Goanjehuzen, Pean en 
rounom hinne, waer of gjin waer. Om in üre of njoggen 
wiene de earste skouwen moarns werom, de lêsten earst om 
alve üre. Dan waerden de swiere 40-mingelse bussen op 'e 
wal goaid en it fabryk yntôge, op 'e molküntfang meihelpe 
om se to leegjen en dan mei in lege, roppige mage nei hüs, 
as it heech tijd wie om to iten. De helte fan it deiwurk 
wie dêrmei oan kant, hwant op 'e neidei stie har noch sa'n 
reis to wachtsjen. Dan moast de jounsmolke ophelle wurde 
en fakentiden wie it al neare nacht ear't de molkfarder 
mei de wurge lea op bêd ploffe koe. 

Unminsklik swiere reizen ha it faek west, yn füle kjeld 
mei iis, yn tichte dize of mei stoarmwaer - it die der 
neat ta, de molke moast ophelle wurde It hat de mannen 
withoefaek de kraech kostje kind, mar dêr waerd net fan 
rept en faeks ek net al to swjer oan tild. It jowt foech 
en bring hjir in earesalüt oan dy forgetten kliber álde 
molkfarders, dy't har krom en krebintich bodden mei dêrby 
foar eagen it skrikbyld dat se har lêste eintsje hibben 
shite moasten "oer it hout". "Oer It hout", dat wie de 
namme dy't it folk destiids joech oan it earmhds oan de 
Ald Haven. Oer dy haven hei in smel brechje, in "hout", yn 
it paed nei dat earmhds en as immen "oer it hout" ünderdak 
krige, wist elk hwat dat ynhoud. Letter, yn de fyftiger 
jierren, is It earmhds forboud ta in moderne en geryf like 
jeugdherberge en it bistjür dêrfan liet de alde folksnamme 
"Oer it Hout" op 'e muorre oanbringe. Dt is dus de for-
klearring fan de namine en dy fan Bert Garthof yn syn boek 
Zo maar Wat zwerven is der spitigernôch folslein by troch. 
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Aldergeloks lykwols wiene de maetskiplike omstannichheden 
fan de molkfarders yn 'e earste helt fan de 20ste jeu sa 
folie forbettere dat harren it lot bisparre bleau fan in 
great part fan de boerearbeiders, dy't sûnder hokfoar 
privacy - deis manlju en froulju yn ien seal, nachts de 
maniju op'e iene en de froulju op'e oare seal: sels troude 
pearen waerden skaet! - har em "oer it hout" ôfwachten. 

Mei de álde dei kamen by de molkfarders ek de forhalen 
oer de drege reizen fan eartiids los. Dêrby sil de strou 
wol net om in aei bidoarn wêze. Dat hat licht ek it gefal 
west mei it forhael fan álde - lit fis him mar neame - 
Jochum, dat to Grou nochal hdsriem is. Wy litte de man nou 
sels oan 't wurd: 

'It wie ns in kear let yn'e hjerst, dat ik op in joun mi in skoufol 
noikbussen fan Sitebuorren en de Burd kaem. It wie sa tsjuster as de 
nacht, en mistich, ntistich kin 'k jo sizze, man koe gjin hn foar 
eagen sjen Salang' t ik noch yn de Burd, lette dat allegearre net 
sa folle, hwarit sa lang foer ik noai tusken twa wallen troch. Mar 
doe 't ik Ekema hawn hie, kaem ik op 'e Mar en doe waerd it minder. Ik 
tocht: de wal mar h.lde, dan kom ik fêst yn Grou, al is 't vnl hwat 
in ormelânske reis. Mar jo noatte tinke, ynienen ddr wie 'k de wal 
bjuster. Stom, mar it wie sa, en der wie gjin foarbyld fan sa rnistich 
wie 't dy jouns. Mar ik sette der my mar gjin tarring fan, it wie 
kalm waer en ik tochte, aenst krij ik de wal vol wer to pakken en dan 
sil ik better oppasse. Dat roeije en roeije, mar noait de wal sjen. 
Dat gong sa in healOre, gjin wal. In Ore, gjin wal. Ik kin jo sizze, 
ik hie stikhinne in pear Oren op 'e Mar orrnoeid en noait in wâltsje 
sjoen. Mar op 't lést, ja man, ddr sloech ik mai de rinen yn 't reid 
en stonpte de kop fan 'e skou tsjin de wal. Ik tochte, nou better 
oppasse, heite. Ik wer oan 't roeijen, deun by 't wltsje lâns. En 
nar roeije en nar roeije, n'ar ik kin jo sizze, ik kaem nar noait yn 
Grou. De hiele godsgnske nacht roeide ik troch, al mar by de wal 
lâns, en noait kaem ik toplak. Op 't lOst bigoun it to daegjen, de 
mist bek op en hwat wie 't gefal? Hie'k ma ddr net de hiele nacht 
om it Great Eiln midden yn 'e nar hinneroeid?' 

Oant sa fier üs forteller. Lykas sein, mooglik moatte we 
sa'n forhael nimme mei in keritsje salt, mar leau mar dat 
by de measte oare forhalen gjin kerltsje salt nedich wie. 
It slimst ha de tochten west yn de winter efter in ôfladen 
slide oer iis, dat gauris bistie dt gearfdrzen tsjokke 
skossen, by tiden dutsen mei in grou pak snie. It aller-
slimst wie it, as it der net oer en net troch koe, d.w.s. 
as it ijs eigentiik net mear houd en der noch gjin soal 
trochfearn wie, by miswier dus: dat bitsjutte as regel, 
dat der bisocht waerd om der dochs mar mei mannemacht 
troch to wrotten. DOr waerd net fierder oer praet, it wie 
har wurk en ddr fan poche en blaze? Gjin sprake fan. 
Letter, as it ientoanich bistean fan de âlde dei hwat 
opsierd wurde moast mei it opheljen fan álde oantinkens, 
dan koe 't weze dat men der hwat fan gewaerwaerd, mar 
earder yn alle gefallen net. Ddr wienen it de mannen net 
nei. 
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Hwerom't ik hjir sa wiidweidich West haw oer de Grouster 
molkfarders,wylst it dochs de bidoeling wie en biljochtsje 
it libben fan de Grouster dokters? Wel, hwat hjir sein is 
fan de molkfarders, gou min-ofte-mear in hieleboel oare 
Grousters destijds. It Wie mei de suteljende winkeilju, de 
bakkers, de minsken fan de post (mei postrinners wienen dy 
fanwegen de Grouster omstannichheden eigentljk net goed 
oantsjut), de fdokters en de hdsdokters winlik allegearre 
ien-tüt-mem. Wol wie it mei de lêste beide kategoryen en 
mei de molkfarders sa, tocht ik, dat se stéfêst op har 
post wiene, waer of gjin waer, wylst in breasuteler licht 
wol ns in dei better waer ôfwachte en de boerinne in kear 
faker pankoeken of strou bakke liet. 

Mei de komst fan de motor yn it bigjin fan Gs ieu kaem 
der yn dy sitewaesje wol in greate foroaring. It bitsjutte 
in greate forbettering foar al dy minsken dy't winters en 
simmers geregeld yn de wide omkriten fan Grou de boer op 
moasten. It bitsjutte net dat it aventürlike fan al dy 
reizen doe sa mar ynienen ta it forline hearde. Elke molk-
farder, elke suteler, elke f- of hüsdokter soe dèr fan 
meiprate kinne. Allegearre sille se mannich kear in swiere 
en soms ek wol nuodlike reis nei de boer ündernirnine 
moatten ha. Om de lêzer in idé to jaen fan hoe't it by 
tiden om-en-tagong, liket it my fan genôch bilang ta om 
hjir ien sa'n reis wiidweidich to biskriuwen. It giet oer 
in tocht dy't dokter Prins ns by nacht makke hat mei syn 
motorboatsje, doe't er nei Pean moast om in boerinne by to 
stean yn de kream. Harm Vollema, doedestiids rykspolysje 
to Grou, wie dy kears mèi him fearn en fan him stamt it 
forhael fan dy reis. 

'It wie' sei Vollema 'yn jannewaris, in iepen winter 
mei o sok heech wetter. Al it bütlan stie deründer. Dy 
jouns siet dokter Prins smout en noflik by Gs to praten. 
Beide wiene we greate leafhabbers fan jeijen en Prins wie 
tige kundich op it mêd fan fügels dat sadwaende koene we 
it wol pratende halde. It wie al heech tijd om op bêd en 
dokter Prins hie al risselwaesje makke om nei hüs, doe't 
der fan in boer op Pean boadskip kaem dat it dêr "nwaer" 
wie. Ik hie wol yn 'e rekken dat it in minne reis wurde 
soe mei dat hege wetter yn 'e neare nacht, hwant farwetter 
en ünderstrOpt lan wiene op plakken mar min ütinoar to 
halden en men koe maklik mei in motorboatsje op it lan 
stouwe. Om't ik as de béste bikend wie yn it Grouster 
wetterlan - ik kaem der troch myn wurk alle dagen -, 
stelde ik dokter dt om mei to gean nei Pean. Togearre koe 
men altyd mear bigjinne as allinnich, as 't wie dat der 
hwat mei it boatsje kaem. Dokter liet it ear der wol nei 
hingje en sa setten wy togearre ôf yn it iepene motor-
boatsje. Op 'e hinnereis hiene wy alhiel gjin meleur, it 
wie flink tsjuster, mar it slagge Gs om it goede paed to 
halden, dat wy kamen hwer't we wéze moasten. Ik soe de 
wâldreis mar ófwachtsje yn it waerme bûthüs, efter de 
kouwesturten. Dat wachtsjen duorre net iens sa malle lang, 
mei in ûrke wiene we al wer ûnderweis nei hs; ik leau 
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dat de lytse poppe der al wie, doe't dokter de doar 
ynstapte. Dokter tocht, we soenen wol gau wer ths wêze, 
mar ik sei, ik soe mar net to hurd farre, dan kin 't altyd 
in bytsje lije. Mar Prins wie in hastich man dat dy liet 
de motor goed rinne. Sa kamen we by in beakeri yn de Tynje. 
De Tynje sels koe men net ûnderskiede. We hienen oan 
wjerskanten ien greate wetterflakte, hwant it bütln stie 
der ünder sa fier as men mar sjen koe. Dêrby wie it dy 
nachts hwat dizenich:by it earste beaken (oan stjrboards-
wâl) koe men it twadde (oan bakboardskant) noch net sjen. 
It beaken dat wy seagen houd dokter foar't bakboardsbeaken 
en hy woe der dus rjochts omhinne, mar dat wie hou! Mei 
fûle faesje stoude de boat op it btln: wy hienen as op 
it beaken forsjoen. De boat siet oan de skroef ta op it 
lan, sa fêst as in dyk. Tobekskouwe mei de iene kloet holp 
gjin byt. Der wie gjin forwrikken oan, dat dokter die de 
learzens en de sokken üt, die de broeksboksen omheech en 
stapte bûten board. It wetter is kld oan 'e tearinen, sei 
er, wylst it him boppe de knibbels kaem. Op't lëst wrikten 
en tilden we beide oan de kop fan de boat om him efterût 
wer it wetter yn to krijen, mar der wie gjin moares yn to 
krijen. It duorre net lang as wy wienen beide fan anderen 
ta boppen oan 't fel ta wiet, mar de boat siet dêr't er 
siet, gjin tomme hienen we him fan 't plak krije kinnen. 
Hwat nou? 'We lope naar huis' sei dokter. Dat soe ek wol 
de baes wêze, it wie yn it holst fan 'e nacht en it soe op 
syn gaust noch in ûre of fiif-seis duorje ear't der help 
opdaegje koe. Sa lang koenen wy dêr net yn de boat sitte 
to wachtsjen mei de wiete krous. Dus: 'wij lope naar huis'. 
Nou wie dat kuijerke nei hûs net klearebare nocht en 
wille. Trije stikken bütln moasten wy trochwdzje, oan de 
knibbels ta troch it wetter. It gong rjocht op'e polderdyk 
fan 'e Burd ta. Yn de greppels stie it wetter ds oan de 
mil ta. Twa of trije kear wâdden we oan de hals ta yn 't 
wetter troch in bütlânssleat. Sa bi1nnen we op 'e polder-
dyk fan de Burdkrite. Dy stie blank, mar de polderdyk wie 
droech. Doe mei in ombocht dat dykje lans nei de draei oer 
de Burd en dêrwei hienen wy noch in kuijerke fan in foech 
healûre by de Mar lans nei de Yndyk ta, dêr't gelokkich in 
skou mei rimen lei. Sa kamen we dan wer yn Grou. Beide 
hurd nei hüs ta, droege klean oan en by de frou yn 't 
waerme nêst. De oare deis ha we der togearre ien op koft.' 

Oant sa fier it forhael fan Vollema, dy't der net de 
man nei wie om in forhael moaijer foar to stellen as it yn 
wierheit west hie. Fansels barden sokke reizen net alle 
dagen, mar der kin rêstich oannommen wurde dat alle 
Grouster dokters destijds bleatlein hawwe foar wûnderlike 
tochten troch it wetterin. Dy swalkerijen binne nou foar 
it greatste part skiednis wurden, sünt nei de twadde 
wrâldkriich hast it hiele gebiet om Grou hjnne iepenlein 
is mei ryddiken en men by hast alle boeren mei de auto it 
hiem opride kin. Dêrmei is in stikje aventür - romantyk as 
men wol - fordwoun, mar dat forlies weacht net op tsjin de 
winst fan greater feiligens foar pasjint en dokter beide. 
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De áldere dokters moasten de bûtenpraktyk al folie dwaen 
mei in syl- of in roeiboatsje. It is bikend dat dokter 
Eeltsje in bitQft siier wie. Syn boat hie er Gysbert Japicx 
neamd. Fan de dêrmei woune prizen is noch de yn 1844 to 
Snits forsyide tabaksdoaze oer, dr't er dit rymke yn 
gravearje liet: 

Gysbert Japicx greate narnme 
Haw ik oan myn skipke jown 
In de priis, der eits op flanune, 
Fiks mei glAns en glorie woun. 

Earn fleach Gysbert mei syn pinne 
Op de wjukken fen it forstAn, 
Nou oer FryslAns marren hinne 
Broest er, sylt er, as de brân. 

Boppe op s. 52 is in net ûnfortsjinstiik amateurskilderij 
werjown, in gesicht op 'e Ald-Grouster toer mei de huzen 
dêromhinne. It is makke yn Dokterom syn tijd en men 
sjocht dêr foar it efterhiem fan dokter Eeitsje syn hs in 
optdgd boat op mei in brein besaentdch (gaffelseii): snder 
mis de Gysbert Japicx. 

Dat dokter Hidde - hy rjochte yn 1861 Frisia mei op - 
ek in fartdch hie - hawwe rnoast - docht bliken oan it Mis 
dat er om 1860 hinne sette liet efter it Alde, dêr't syn 
heit en hy ek earst de praktyk hawn hiene (sj. S. 57). Dat 
nije hQs stie mei de efterein ticht oan de Grou endêroan 
fêst siet oan de sddwestkant in rom skiphds. It hûs stie 
sadwaende oan trije kanten nei it wetter ta: mei de 
efterein nei de Grou ta, oan de südwestkant wie it skiphüs 
mei it haventsje, oan de noardeastkant wie it (it it wetter 
fan de Hôfsgreft wei oplutsen. Dokter Hidde koe sadwaende 
(it 'e hûs wei yn it skiphûs kornme, sûnder mis in great 
gemak. Dy tastAn is bistean bleaun oant 1920, doe't de 
Nije Kade oaniein waerd, it doktershûs syn frij efterdt 
oan de Grouskant kwytrekke en it skiphdshaventsje ôfdamme 
waerd. Dat wie yn de tijd dat dokter Prins üt Grou weigong. 
Syn opfolger, dokter Cuperus, krige in nij skiphüs efter 
it Alde gemeentehds (nou Riedhiisstrjitte 151, oan de Grou 
dus. Yn myn tiid hat it skiphds troch de ûtwreiding fan 
Haibertsma's Fabriken trijeris in oar plak krigen, eitse 
kear fierder fan hûs ôf. Op 'e op s.79 ôfprinte foto fan it 
doktershüs sjocht men dokter Prins mei syn oareheite Alida 
Schepers yn 'e waranda sitten. De Nije Kade is der noch 
net en men sjocht it skiph.is noch, dat deun tsjin it h.ûs 
oanstiet. Foar it stap leit in lange skou, dêr't wy aenst 
noch oer op 'e tekst sille. It motorboatsje lei yn it 
skiph5s, mar dokter Prins hie de skou altyd efter de hAn. 

It leit my sa by dat dokter Schepers net sa hiel folie 
ophawn hat mei it wetter. Sile die er net dat we witte en 
as er de boer op. moast, die er dat mei de roeiboat. Hy hie 
in titsünderlik lange skou, dy't - in bûtenwenstich ding yn 
'e eagen fan de Grousters - trije pear rimen hie. We kinne 
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him op 'e neamde foto sjen. Dokter Schepers hie stéfst in 
roeijer mei, sels roeide er ek - tinkelik om de waermte to 
biskreppen - en by slim ûnlijich waer gong er noch in 
roeijer mei. It wie in tige swiere, net botte hnsume skou 
mar goed bitroud op 'e holle weagen fan Mar en Ie. Dokter 
Schepers syn pakesizzers, de jonges fan dokter Prins, 
mochten der ek wol ns mei roeije, mar dy skou hienen se 
winliken net sa folle mei op, se koenen der net hurdern&h 
mei tit 'e wei. 'De Lange Dooie" neamden se it fartüch fan 
opa mei net al to folle wurdearring. 

Dokter Prins hat it yn 't earst dat er to Grou wie, ek 
noch mei in skou dwaen moatten. Mar lange.jierreri hat dat 
net duorre, hwant hy seach al gau it nut fan in motor-
boatsje yn. Dat wie doe - om 1898 hinne - noch in hiel 
nijmoadrich ding en it wie to Grou it earste yn syn soarte 
nei alle gedachten. Dy Sterna wie in iepen boatsje fan in 
meter of fiif lang mei in hwat primitive motorütrissing. 
Oan 1910 ta hat dokter Prins him drmei ret. Doe waerd er 
forkoft en tûgde er in hwat greater en fortrouder boat 
oan, de Flora. Dat wie ek noch in iepen boat, sûnder kajdt 
dus, mar it hie in fst dak op fjouwer koperen stilen. Oan 
de foarkant wie in fst rdt en oan de kanten koe mei losse 
seiltsjes hwat lijte makke wurde. 

Yn 1920 naem dokter Cuperus mei de praktyk de Flora 
oer. Hy hat er oan 1923 ta mei fearn en liet doe in tige 
fortroude boat bouwe, 6 12  meter lang en 2 meter breed, mei 
in ticht stjurhok en in solide en bidriuwssekere motor, de 
Johanna. Dy boat hat as Anna noch lang tsjinst dien yn myn 
praktyk, oan 1960 ta. It mei ny net heuge dat der yn al dy 
jierren ek mar ien kear hwat mei west hat (sj. foto s.91). 

Oan 1960 ta. Doe wie de tiid kommen dat de Grouster 
dokter gjin motorboat mear fanneden hie. Earst wie yn 1920 
al de Neskerdyk oanlein, dy't it kommen nei Goattum en 
Burstum gâns makliker makke. Boppedat kaem der in ryddyk 
troch de Suorein. Mar de greate foroaring kaem nei de 
lêste wrldkriich. It bigoun mei diken troch it Lege 
Midden, it Swettegebiet. Dêrtroch karnen hast alle Goanje-
hdster boeren oan 'e dyk of ticht oan 'e dyk to wenjen en 
krigen maklik oansluting mei binammen Aldeboarn. Dat makke 
dat yn in jiermannich dy boeren oergongen fan de Grouster 
op 'e Boarnster dokter, hwant dy koe fjouwerris sa hurd by 
harren komme as de dokter fan Grou, dy't of mei de boat 
oer Mar en Ie of mei de auto oer Jirnsum, Akkrum, Nes en 
Aldeboarn nei Goanjehuzen konime moast. 

Yn 1952 kaem der in nije dyk fan Grou nei Idaerd,Wergea 
en Wartene, de Jelle Wigles de Visserwei, dy't it Hofln 
en it Leechln iepenlei. En ta bisldt waerd yn 1959 de 
nije dyk oanlein fan Grou nei de Burd en Sitebuorren. It 
leit yn 'e reden dat de Grouster dokters (Dam en myn 
persoan) yn dy jierren in auto oantdgden en dat de motor-
boat syn wurk dien hie en yn 1960 forkoft waerd. 

Net sûnder wémoed tink ik werom oan al dy jierren dat 
ik de bûtenpraktyk mei de boat die, binammen ek, leau ik, 
om't de lnsdouwe om Grou hinne safolle earmer wurden is, 
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safolle moais forlern hat. Sa troch-en-dei stiet men der 
net by stil, mar as men ns efkes yn ]in omgean lit hwat 
der weiwurden is, bisaut men der fan. Foar 1950 gong ik 
mei de boat nei de boeren yn it Hof1n troch de Bliken, de 
Bosksleat, it Ald Swin, mear noardlik troch de Hôflanner 
Sleat (of Aef Jans Sleat); nei de boeren yn it Leechln 
troch de Bouwesleat, it Timertsmarke, de Ald Moarch en de 
tJltsjebuorstersleat, nei de boeren yn it Wylln troch de 
Boarchsleat, nei dy yn de Burd en Sitebuorren troch de 
Burd. Al dy fearten binne tusken 1950 en 1960 ôfdarnme en 
foar it greatste part ta kikkertssleatsjes forfallen, 
wylst se foarhinne sa'n karaktenistyk en skildereftich 
stik fan de lAnsdouwe wienen. It is tige wichtich dat der 
tocht wurdt om hwat der oer is fan it wetterin om Grou 
hinne, dat dêr sunich mei omsprongen wurdt en dat de 
oerheit him trijeris bitinkt ear't er it lnskip fierder 
skeint. Ik kin net oars as tankber wêze dat ik forskate 
jierren noch de alde tastn meimakke haw, al gongen dèr 
dan ek faek swiere en drege reizen mei mank. Mar meitsje 
ek de swierrichheden net foar in wichtich part de wearde 
fan jins libben fit? 

De reizen oer it wetter wienen ek faek in Ontspanning 
by alle spanningen dy't in hüsdokterspraktyk nou ienris 
jowt. Ik haw altyd in bulte ophawn mei farren. Dat wie al 
sa, doe't ik yn myn jongesjierren op Asingastate mei in 
izeren gêrsskou de Sylroede op-en-delsylde, in kouwedek 
oan ien rym foar seil en mei de oare rym stjüre. Letter, 
yn de Legean waerd it in tsjotterke, noch letter, to Grou, 
in kajdtskipke, de Skoiper, makke neffens eigen bistek en 
tekening, dy't yn 1935 opnornmen waerd yn de Waterkampioen. 
Foar de reizen nei de pasjinten bfltenfit waerd simxnerdei ek 
wolris gebrûk makke fan de Skolper, mar dat wienen üt-
sûnderingen. Hast altyd gong it mei de motorboat, de Anna, 
hwant mei de sylboat naem it op- en ôftugen en ûnderweis 
it lavearjen, binammen yn de nauwe fearten, to folie tiid. 

De sylboat wie yn haedsaek ornearre foar in frije snein 
simmerdei en fierders foar de faknsje. Sa wie ik by wize 
fan sprekken it hiele jier troch op it wetter. Mei de 
sylboat makken wy yn 'e fakAnsje stéfêst in moai lange 
tocht, faek nei de Kop fan Oerisel, de Isel op, ek wol de 
Ryn en de Lek, in inkeld kear ek de Iselmar oer nei 
Inkhuzen, Edam en tichterby, Oark. 

De oarlochsjierren 1940- 1 45 ha foar my tige bysûndere 
jierren west, net allinnich om't ik needsaek wie om in 
skoftsje Onder to dûken, mar ek omdat de bisetter ochsa 
sunich wie mei bensinetawizingen en foar in motorboat 
waerd suver neat biskikber steld. Ik hie dat ta myn gelok 
oankommen sjoen en yn it bigjin fan de oarloch op 'e 
helling fan Willem Postma in tige handich roeiskouke 
meitsje litten mei in sprietseil. De sitewaesje fan earder 
tiden, fan roeijen en silen, wie dêrmei alhiel weromkomd, 
en al wie de praktyk der swierder troch wurden, oan ien 
kant bin ik doch wol bliid om dat inkelde jierren meimakke 
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to hawwen, om't ik dêrtroch in better ynsjoch yn eardere 
tiden en omstannichheden krigen haw. Mei dat lytse skouke 
haw ik doe hiel hwat ôfroeid en -syld en dat dat net altyd 
maklik wie, lit him tinke. Der wienen dagen dat der sa'n 
20 of 25 km roeid wurde moast. Der wienen dagen mei 
miswier of stoarmwaer, mist, der wienen nachten dat it 
neiltsjuster wie. 

It is yn dit haedstik binammen gien oer de bitenpraktyk 
wylst it doarp sels dochs eigentlik it measte wurk joech. 
It hat myn doel west en biljochtsje foaral it bisQndere 
fan de Grouster dokterspraktyk en dy lei yn it wurk 
bûtenût. Nou't dat bisûndere skiednis wurden is, wie it 
tocht my fan bilang om it by dizze gelegenheit fêst to 
lizzen. 

Grou 
	 S.A. Schoustra 
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Utjeften Halbertsita-Stichting: 
3: Brieven van di. Eeltje. Uit zijn laatste levensjaren 1854-1858 
5: Brieven van dr. Eeltje. Jeugdjaren 1811-1822 (1939) ((1937) 
9: Het ,,Aldershûs" te Grouw en zijn bewoners 1788-1809 (1942/42) 
27: Honderd onbekende brieven van de 4 bruorren (1960) 

G. Dykstra, Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk 
fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797-1858 (Diss. Grins; Drachten 1946) 

tuter van Riesen, ,,Dokterom" (Dr. Eeltsje Halbertsma 1797-1858 
(Nijkerk 1952) 

Chr. Kroes-Ligtenberg, Joost en Eeltsje Halbertsma in Blsward 
(Bolsward 1952) 

Joast Hiddes Halbertsina 1789-1869; brekker en bouwer (Drachten 1969) 

Wartena: 

R. Wartena, In xnenoriani Doctor Sjoerd Wartena (1945) 
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EOZRNEN (forfolch) 

Meidielingen en brieven fan Onderskate iju sOrider hwaens help at dit 
oersjoch net wurden wie hwat it nou is; wei narrine wol ik hjir neane: 

drs. Ruerd Wartena, dokter to Weesp, neisiet fan fjour Grouster 
dokters, t.w. dokter Rner, dokter Eeltsje, dokter Hidde en dokter 
Sjoerd Wartena; binanrren oer de lêste koe er niy hiel hwat forhelje; 

yr. Lykle Schepers, âld-direkteur fan de Ken. Shell, to Wassener, irei 
hwa' t ik wiidweidich briefwiksele haw oer syn pake, dokter Schepers; 

mr. ArendH. Prins, âld-fisepresidint fan it Ljouwerter Gerjochtshôf, 
to Grou, dy't rt' hiel hwat bysnderheden ireidield hat oer syn heit, 
dokter Prins, en oer dy syn skoariheit, s9n pake, dokter Schepers; 

drs. Teake Hoekenia, wittensk. haedamtner oan de Grinzer universiteit, 
to Sidhorn, bisibbe oan iinderskate âld-Grouster fantyljes, dy' t my 
mar as ien kear oanwizingen of treidielingen fan wearde jown hat. 
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GROUSTER NEKROLOGY 	1603-1805 

A. DE BOARNEN 

Foar de gearstalling fan de hjir foigjende foarriedige 
list fan forstoarnen binne sawn boarnen brûkt, dêronder in 
pear dy't men op oare plakken as Grou omdoch sykje sil en 
dy't de rige sadwaende faeks in unike lingte jowe. De Ald-
sten, de grêfstiennen, bigjinne yn 1603; en oft wij it sa 
forstean meije dat de mem fan Ids Sytses (sjoch 1619) yn 
1588 forstoarn is, soe de list dêrmei noch fyftjin jier 
earder bigjinne. Fierder as 1805 hawwe wij net gean wold, 
omdat yn 1806 yn forbn mei it rjocht op suksesje lykas yn 
mear gritenijen ek yn Idaerderedeel bigongen is mei it op-
skriuwen fan de deaden; sont 1812 wurdt, lykas hjoeddedei 
noch bart, fan elk stjergefal in akte opmakke. 
To Grou binne ek wol ns ijouwe fan om utens bigroeven. Ek 
rekken der wolris Grousters om utens dea.Dy opjeften binne 
hjir mei de plakoantsjuttingen oernommen.Ik miende net dat 
se dt de list skrast wurde moasten: se hawwe mei Grou to 
meitsjen. 
In foislein oersjoch fan de boarnen dy't men allegearre 
brûke koe foar de gearstalling fan sa'n nekrology, is to 
finen yn It Beaken 1947 s. 26-32. Oanfolling bliuwt dan ek 
mooglik en soe needsaeklik wêze, oft men mei hwat oer de 
berten en de houliken bikend is, in soarte fan boargerlike 
stân avant-la-lettre opsette woe, hwat in prachtich help-
middel wêze soe bij de stidzje fan Grouster folk en gea yn 
de 17de en de 18de ieu. Dizze foarriedige list wol jerne 
bigjin wêze fan en oantrdn ta sa'n foisleiner oersjoch. 
Utgongspunt hawwe west de Haitesboekjes. De oare brûkte 
boarnen binne yn forkoarte foarm forantwurde yn de list. 
In koart bisprek fan alle grounmateriael folget, oardere 
neffens it earste jier dat it opjeften opsmiet. 

Gs G r ê f s t i e n (opjeften 1603/1588-1805). Al de 
grêfskriften binne to finen op stiennen dy't yn of bij 

de tsjerke lizze of lein hawwe. B i j de tsjerke het yn 
de tijd dat it tsjerkhôf dêr noch yn wzen wie, lein it 
fjouwerkantige stientsje fan Gerben Binnerts (1724-1795), 
stamfaer fan de femylje Binnerts; wierskynlik is de stien 
doe't it tsjerkhôf yn de foarige ieu ophâlde moast to bi-
stean, brûkt foar it paedtsje - fan'e efterdoar 6f rekkene 
de tredde - efter dat part fan it yn 1866 boude Abberna dat 
hjoeddedei biwenne wurdt troch J. Rotting (yngong Sawnhu-
zeni. Fan alle oare stiennen het Jochum Nieuwenhuis (1867 -
1944) bij in tsjerkerestauraesje yn de 20-er jierren de 
opskriften bisocht to ontsiferjen en dy binne hjir werjown 
neffens syn risseltaten sa't er dy onder oaren dellein het 
yn de brief fan 10-8-1929 dy't boppemaster D. van der Meer 
to Roardhuzum, foarsitter fan it Genealogysk Wurkforbân 
fan de Fryske Akademy, mij to lêzen joech. 

103 



Bij twa stiennen kin noch hwat opmurken wurde: 

1) De stien fan de Van Asperens (sjoch 1718-1724) is makke 
troch de forneamde stienhouwer J. Oegema. 	De Ljouwerter 
Krante fan 11-1-1928 jowt in ôfbyiding, in koarte biskriu-
wing en de meideling dat de stien ynmitseie wurde sil. At 
men de tsjerke yngiet troch de yngong nêst de toer, is er 
to sjen yn de westiike wand fan de gong. In foto fan de 
stien, in neijere biheining fan de stjerdei (tusken 14-3 
en 16-7 - 1724) en in oanwizing foar Petrus van Asperen syn 
iderdom bij it forstjerren - dy iêste hawwe wij oernommen 

yn 'e list - is to finen op s. 13 en 12 fan C. P. Hoekema 
syn libbensbiskriuwing fan dominje Paulus Hoekema (1709 -
1799) (Snits, 1954). 

2) Dyselde dominje kroaske altomets fan Goutum nei Idaerd 
om syn swager en koliega Johannes van Gorkum it mannewaer 
op to sizzen, sa forheftich dat de fûsten der bijtiden bij 
omheechkwamen. Dat wie, at Van Gorkum, yn 1738 dt Weinterp 
to Idaerd kommen, wer ns ryklik jenever brûkt hie, foar 
him in remeedzje om in stien yn 'e bonge to bistriden dy't 
er sawn jier âld al hie en dy't sont dy tiid al mar oan-
groeid wie. Van Gorkum wie 29-1-1712 berne to Ljouwert mar 
is net áld wurden. Grou kwaem yn 1751 fakant, mar It soe 
mei it birop in hele tromtoarje wurde (sjoch de Ljouwerter 
Krante fan 11-5-1951 mei de bijdrage fan J.J.Kalma), eartt 
Van Gorkum yn 1753 to Grou syn yntré die. Hij het der mar 
in foech healjier stien, om't de kwael him op 'e nij oppe-
riearre, sa slim dat er him op sneiri 10-3-1754 troch bûkla-
per Johannes de Vries fan Ljouwert helpe liet, nei't earst 
de moarns yn onderskate tsjerken bidden wie foar in goed 
forrin fan de operaesje. De stien wie sa grou dat De Vries 
him net biklan-tme koe en al syn tangen der op forbûgde. Doe 
rekke de trochgong alheel forstoppe. De pasjint song mei 
de dea foar eagen noch in pear fersen fan in psalm - hij 
hie altyd in goed sjonger west -, mar krige al ringen de 
atterkoarts en stoar op woansdei de 13de maert. Doe waerd 
de stien ût it lichuin helle om biwarre to wurden. It gef al 
is biskreaun yn Boekzaal der geleerde waerelt 1754 s. 335-
340, spitigernôch net yn De Vries syn praktykforslaggen 
(Stedsarchyf A 1014). 

F F 1 a e m s k (opjeften 1711-1805). De Flaemske boarne 
is it oantekenboek fan de Flaemske Menisten, op it R.A. 

oanwêzich as Oanwinsten Grou 1935 d. I. 

Gi G i 1 d b o e k (opjeften 1778-1805). De opjeften kom- 
me foar op ien bied fan It hwat tohavene boek mei de 

administraesje 1776-1828 fan it op 5-5-1776 oprjochte Gild 
It oarspronklik wurdt biwarre yn de Aidhytkeamer to Grou; 
in fotografyske kopy is yn myn bisit. Op 1-1-1796 waerd ek 
noch in Nij Gild oprjochte, dat yn 1893 fusearre mei it al 
bisteande.De nainme bleau, ek doe't op 1-1-1911 it karbriif 
alheel fornijd waerd. It Gild is sadwaende sonder mis de 
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alaste forieniging to Grou en ien fan de aldsten yn hele 
Fryslan. Oant 27-12-1779 boekhaldt hellingbaes Jurjen 
Haljes Visser, berne to Grou nei 1743 en dêr forstoarn op 
11-12-1806 foar it Gild (syn affearen is net krekt oanjown 
troch mij, mar him gou de bisite fan de Grinzer 'keningin-
ne fan Scheba', biskreaun yn: Joast Hiddes Halbertsma, 
brekker en bouwer, Drachten 1969, s. 67). Oant 6-1-1807 
is de skroar Klaas Aukes (de Vries), berne onder Akkrum 
likernôch 1754 en forstoarn to Grou 27-6-1814, boekhâlder. 
Syn opfolger wurdt Anne Sjoerds Haites, foar fis fan bilang 
om de Haitesboekjes (sjoch hjironder). De Hepkema (Nieuws-
blad van Friesland) publisearre yn 1936 in moaije artikel-
rige oer it Gild, t.w. yn de nmers fan 10, 17 en 24 april 
en 1 en 8 maeije. 

W W e t t e r 1 a n s k (de opjeften rinne fan 'foar 
1780' sonder neijere datearring oant en mei 1805). De 

WetterlAnske boarne is it oantekenboek fan de Wetterlanske 
Menisten,op it R.A. oanwêzich as Oanwinsten 1935 Grou d.II. 

H a i t e s b o e k j e s (opjeften 1781-1805). De katerns 
rinne oer ien of mear jierren en wurde noch altyd biwarre 
bij de Grouster femylje. Dy het de tradysje fuortset oant 
yn 1969. Kees Tseards Haites houd der doe mei op omdat der 
mei heel hwat fan de bijskreaune deaden net rjocht in bân 
bistien hie: it tal frjemden onder de Grousters wie njon-
kelytsen to greut wurden. Syn betoerpake Anne Sjoerds Hai-
tes (to Grou berne 9-7-1760 en forstoarn 5 -9-1835) wie mei 
dy nekrology fan 'Het Dorp Grou en Des self s omslag' bi-
gongen. Bij syn dea yn 1835 forjit syn opfolger dat dan ek 
net to neamen: 'Septem 5 Anne Sjoerds Haites [m-w. ] 
Schoenmaker Stigter van alle deze doode boekjes' Haites 
wie Flaemsk-Menist en houd tige rekken mei de. dea to sjen 
oan al de teksten tusken syn notysjes dy't wij bij ds op-
set min mei oernirnme koenen. Hij folge Klaas Aukes op as 
boekhalder fan it Gild (sjoch onder Gi) en wie dat oant 
27-12-1823. It Gild siet him heech - ek al foar't er syn 
funksje krige -, hwant hij set it der yn syn deadeboekjes 
altyd bij at it om in 'Gildebroer' giet. Alle Haitezen fan 
nou hawwe him ta stamfaer. 

H H e r f o a r m e (opjeften 1788-1805). De Herfoarme 
boarne is it oantekenboek fan de Herfoarmen, op it R.A. 

oanwêzich as Oanwinsten 1968 Grou X 2. 

Gb G r ê f b o e k (opjeften 1789-1805). It is oanwê.iich 
yn it tsjerkearchyf. Doe't de Lêste. bigroevene fan it 

ld tsjerkhôf ynskreaun wie (yn 1860 is it nije tsjerkhôf 
yn gebrûk nommen), is der in etiketsje opplakt mei it 
opskrif t '1789-1859. Nummers van graven met namen van de 
inliggenden, in kerk en begraafplaats'. Oan de han to sten 
is mei it grêfboek bigongen de tsjerkfôd At(t)e Ypes Faber 
(doopt-to Grou 26-12-1745 en dêr forstoarn 30-3-1803),toa- 
slagger en seilmakker (dêr't nou Tsjerk Molenaar de tra7- 
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dysje fuortset) en bûtendat frederjochter of bijsitter, de 
lêste (en tredde) kears troud mei de itsonderlik kreaze 
Maria van Gorkuni, dy't, neffens in neef fan harres, mei in 
fleuriger man grif gelokkiger west hie. Faber skriuwt op 
20-11-1788 yn it rekkenboek fan de Herfoarmen (op it R.A. 
oanwêzich as Oanwinst Grou la 1968 X 10) in post yn fan 
184 goune,17 stflren en 8 penjeri dy't deagraver Sytse Sakes 
kriget foar opheegjen en forfluorjen fan 290 grêven; licht 
hinget mei dy post gear it oanlizzen fan in (nij) gréfboek. 
Sytse Sakes onderhâldt net allinnich de grêven, mar tim-
mert ek oan de tsjerklike eigendommen; dêr fine we in post 
fan op 12-1-1790. Faber skreau de earste seis bigroevenen 
yri. Hwa hie lykwols it grêfboek sont bijhouden oant en mei 
mids maeije 1810, dus oer al dy jierren dat der gjin boar-
gerlike stân bistie? Hie de man lykas syn foargonger ek de 
boekhâlding fan de gemeente dien, dan moast syn hn werom 
to finen wêze yn de rekkenboeken dt dy tiid, oanwzich yn 
it tsjerkearchyf. En yndied, dy hn houd de rekkenboeken 
bij fan 16-3-1800 oant 19-3-1801 en wie fan Sytse Sakes; 
oft er oer alle jierren dat er it grêfboek bijhoud ek dea-
graver west het, ha wij net neigien, mar is tige oannimlik. 
Dat in oare hn it grêfboek earne yn maeije 1810 fuortset, 
is sa'n wonder net,hwant it Gritenijregister en de Haites-
boekjes dele Gs mei dat Sytse Sakes op 23-5-1810 to Grou 
forstoarn is. De op it R.A. oanwêzige doop- en trouboeken 
ljochtsje Gs yn oer syn bertedei, 8-1-1758, en hwa't syn 
folk binne: Sake Ages en Sibbeltje Pyters. Bij syn dea is 
er sonder wijf en bern. Al binne wij it yn de trouboeken 
net tsjinkomd, dochs wiist in notysje yn it grêfboek op in 
houlik. Hwant hoe soe er oars prate kinne fan in relaesje 
as 'zwager Sekke', Sikke M i n s e s dt de Haitesboekjes, 
dy't op 10-12-1788 it forstjerren notearje fan Sikke syn 
wijf Antje, Antje F e d d e s neffens 5. 195 fan Het Nij-
damstra-boek fan W.Tsj.Vleer, in boarne dy't wij ek brükt 
hawwe foar kontrôle en oanfoliing fan de Nijdam-grèfstien-
nen. Men soe sizze, Gs deagraver is bigroevenop syn eigen 
'wurkfjild', mar syn naimne mist yn it grêfboek. Faeks het 
dejinge dy't nei syn grif hommels forstjerren foar him yn-
springe moast bij einsluten net syn opfolger wurde kind en 
sadwaende net it grfboek yn hannen hawn. 

B. TA DE LIST 

Werjefte; de nammen 

It omstallen fan materiael dt sa folie boarnen ta ien list 
joech swierrichheden. D a t u m s (stjerdei en tiid fan 
bigraven) en g r ê f n ü m e r s (earst de rigel, dan it 
graf) binne werjown yn in koarte, saeklike foarm. 
Oan de skriuwwize fan de n a m m e n - sa dwaes at dy ek 
wêze mocht bijtiden - haw ik net west. Onder Gs nammen 
binne gans dy't yn skriuwwize en ûtspraek hjoed net oars 
wze sille as in 4-500 jier lyn.Mar wij kenne ek heel hwat 
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dy't yn de ütspraek foroare binne en dat ek al wienen yn 
de tijd dêr't is list oer giet; de nekrolooch dy't yn ear-
der tiden dy nammen goed werjaen woe, hie lêst fan twa 
dingen: de álde en dêrmei hast hillige skriuwwize èn syn 
analfabetisme-yn-eigen-tael, It lêste in tipysk Fryske 
eigenskip, njonkelytsen unyk yn Jerope en alderminst for-
holpen troch it bidroede bytsje Frysk oan Gs saneamde twa-
talige skoallen. Sa sil men de (bibeiske!) namme Johannes 
net oantreffe as Jehonnes (leaver noch Jehnnes of bijneed 
Jehônnes). In mnljusnamme as Anne bliuwt; de nekrolooch 
doar en kin mei hwat er op skoalle leard het, net ta in 
forantwurde skriuwwize komme. Analfabetisme-yn-eigen-tael, 
jin skriftlik rêdde to moatten mei in un oanpreste,frjem-
de tael, soksoarte dingen bisnije har en kornme ta utering 
yn patoisskriuwwizen as Eesge en Teetsche foar Easge en 
Teatske (it Hollânsk,minder ryk aan lûden, het de -ea- net 
op dat plak en allikemiri de -sk- ), om fan onnoazelheden as 
Sijtse en Trijntje en Wijtsche mar to swijen. En dochs is 
der hjir en dêr in bisykjen om de nammen to klaeijen yn in 
pakje dat har past: hwat bg. to sizzen fan skriuwwizen as 
Pytter en Feede (Fêdde) en Fooke (Fôke)? 
Yn de tijd dêr't Gs list oer giet,kinne 'Huisman','Visker' 
ensfh.op wei wêze fan de biropsoantsjutting nej de fan. Dy 
hwat twiiflige funksje is oanjown troch de komma efter it 
patronimikum wei to litten en 'huisman' ensfh.mei in lytse 
letter to skriuwen. It 'Mr.' fit de Haitesboekjes is bij Gs 
'baes' wurden. 

Foichoarder; 	i d e n t i f i k a e s j e 

Fan de neamde boarnen komme de Haitesboekjes en it Grêf-
boek aerdich meiinoar oerien, soe men sizze. It is net sa. 
Oer en wer mist men nammen. Lit is hoopje, se folje elkaar 
goed aan. Haites datearre op 'e dei 8f, It Grôfboek waerd 
bij de moanne bijhouden. Mar foar Sytse Sakes wie it wich-
tiger om to witen hokker grêven at brükt wienen as yn hok-
ker foichoarder at dat bard wie. Men kin dêrom bij him net 
op 'e foichoarder aan, sels net binnen de moanne.H&ldt men 
de mienskiplike opjeften nêst elkoar, dan liket it, as is 
der to Grou gauris libben bigroeven! Om fan al de foarbyl-
den mar ien aan to heljen: as Douwe, de soan fan Johannes 
adstint (= fjildwachter) op 7-8-1791 forstoarn is, bylket 
It hwat mâl dat er yn july bigroeven is;de brûker wurdt yn 
sa'n gefal warskôge troch in dtropteken yn de kolom 'Grêf-
reg(ister)'. It eardere bigjin en de gruttere krektens fan 
de Haitesboekjes hawwe reden west om dêr fan dt to gean. 
As regel binne opjeften dt forskillende boarnen oer desel-
de persoan ta ien forfrissele. Bij ongelikenze datearring 
is mei akkolades wurke; hawwe wij mooglik dochs mei twa 
persoanen to dwaen, dan is der boppedat in fraechteken bij 
set. It b 1 i u w t lykwols mooglik dat deselde deade op 
twa plakken yn de list foarkomt sonderdat it oanjown is; 
It to grutte forskil yn de opjeften joech mij dan gjin 
frij ta identifikaesje.De brûker maat op dy dingen bitocht 
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wêze, sa l t er der oan de oare kant goed om tinke moat dat 
troch tafal of sibskip (bg. pake en pakesizzer) mear 	as 
ienkear deselde nammen nei foaren konime: hij docht der dus 
goed oan en sykje bij in "fynst" noch eefkes fierder. 
De ongelikenze administraesje fan de onderskate boarnn 
joech noch in swierrichhyt.Sa moasten opjeften Ut it Grêf-
boek dy't misten yn de Haitesboekjes, in plak hawwe yn de 
list.It bern fan Wellen Aukes bg., bigroeven yn okt. 1798, 
moast, oft de folchoarder yn It Grêfboek krekt is, pleatst 
wurde tusken dejingen dy't op 18 en 20 oktober forstoarn 
en yn it Grêfboek om it bern fan Wellen Aukes "groepearre" 
wienen: ik wol der bij de brûker lykwols mei klam op oan-
stean om salang't de Grêfboekopjefte net oanfolle wurdt Ut 
oare boarnen foaral net mear oan to niinmen as hwat dy fis 
seit: it bern is yn okt. 1798 bigroeven. 
Hawwe wij gun oar hâldfdst, dan komt in deade dêr't wij 
allinnich mar it jier fan forstjerren fan wite,f6r neijer 
datearre stjergefallen Ut datselde jier; navenant giet it, 
at wol de moanne mar net de dei bikend is. 

3. B o a r n e o a n t s j u t t i n g. Stiet bij inop- 
jefte gjin boarne neamd, dan komt dy fit de Haitesboekjes 
(kolom 'stjerdei') en/of Ut it Grêfboek (kolom 'grêfreg.') 
Hwat it Grêfboek oars of mear het as de opjefte Ut de 
Haitesboekjes, wurdt mei 'Gb' forantwurde. Komt in opjefte 
allinnich foar yn de oare boarnen, dan is dat forantwurde 
mei '(F) ', '(Gi)', '(Gs)' ensfh.Komt in opjefte Ut de Hai-
tesboekjes en/of It Grêfboek boppedat foar yn ien of mear 
fan de oare boarnen, bijgelyks yn F, dan is dat forant-
wurde mei '(ek F)' at de opjefte net ôfwykt, mei '(F:...)' 
at er oars is of mear jowt. Fan de Gs binne meidelingen 
oer de âldens fan de forstoarnen hjir mei oernommen. Joe-
gen de tsjerkeboeken op itselde plak stjerdatum en tiid 
fan lidmaet wurden, dan is dat lêste mei oernommen yn de 
list; dat wie foaral bij de Menisten fan bilang, om't men 
dêr bij harren likernôch de áldens oan birekkenje kin, 
wylst es yn dit stik bij de Herfoarmen boppedat de doop-
boeken skewiele kinne, oft wij alteast fierder ondersiik 
dwaen wolle. In pear foarbylden: 

9- 5-1782 Jitske Annes, Sjoerd Haites (F: Suijrd Haijtes) 
syn widdou 

2-11-1782 Gelve Dettje (Gb: Detje Wybberens; W: Detje Wij-
brens, lidmaet 1752) 

3-10-1791 Teeke Herkes, tredde gildebroer (ek Gi) 

4. F 1 e r d e r s. 	De oantsjutting 'te Grou' efter de 
forstoarnen yn de 1-laitesboekjes is weilitten, 'onder Grou' 
is houden. Letterlike oanhalen bûten de nainmen sels steane 
tusken ' ',tafoegingen en forbetteringen steane tuskenEI, 
onddlike letters of sifers binne onderstreke. In stip ef-
ter in opjefte komt allinnich foar at it oerbliuwende wyt 
brkt is foar de troch in heakje foarôfgiene sturt fan de 
foarige of folgjende opjefte. 
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Ofkoartingen: F - Flaemsk, Gb - Grêfboek, Gi - Gildboek, 
Gs - Grfstien N.F1.Tsjerke, F1 - Herfoarme, W - Wetterinsk. 
Alles sonder neijere oantsjutting komt et 'e Haitesboekjes. 

Stjerdatum 	 Stjerdatum 

okt. 1603 Wpke Sibrants van 	1718 Hitje Gravius, it 
Waeten (Gs) 	 wiif fan Petrus 

31.12.1619 Ids Sytses te Wig- 	 van Asperen, (Gs) 
lema (yn itselde 	1724 Petrus van Aspe- 
grêf as syn mem 	 ren, ±90 j., (Gs) 
Anne Idts Gerritsd. 	1737 Trijn Jedses, it 
t 'in den Jaren 88 1) 	 wiif fan Haute 
(Gs) 	 Hennes (F) . 	((F) 

23. 9.1632 Nyes 	Minnertsd., maert 1737 Jan Goises Aeltie 
Willem Willems syn nov. 1737 Jaa Jakobs (F) 
wflf, ± 73 j., (Gs) 18.11.1737 Douwe Suijrds op 

22. 8.1649 Abraham van Roorda 	 Nes (F) 
ld-grytman fan 1- jann. 1738 Hiltye [doopt to 

daerderedeel,78j., 	 Wurduxn 18.9.1695 
(Gs) 	 as Hittie]van As- 

29. 2.1652 to Amsterdam:Ruerd 	 peren,42 j., twad 
van Roorda, sikta- 	 wiif f.Jan Johan- 
ris fan Idaerdere- 	 nes' Hylkema,(Gs) 
deel, 39 j., 	(Gs) jann. 1738 it wiif fan Anne 

5. 1.1672 Idsert Willems Ni- 	 Saakes to Wartne 
dam, 71 j., (Gs) 	 (F) 

12. 1.1685 Arnoldus van Hob- 22. 1 1738 Harmen Jans (F) 
bema, siktaris fan febr. 1738 it wiif fan Sie-
Idaerderedeel, 66 	 bren Kneles (F) 
j., (Gs) 	 10. 2.1738 Eeltie Douwes (F) 

20. 8.1692 to Turns: Ietske maert 1738 Pijtter 	Sijbbes 
Idserts Nidam, 59 	 to Wergea(F) . ((F) 
j., Haenum Corn. 24. 3.1738 Wiggele 	Bouckes 
Glessa syn wiif, 22. 4.1738 Beits Ruijds, it 
(Ga) 	 wiif fan Johannes 

19. 2.1711 Zaake Ubbles (F) 	 Fijckes to Friens, 
28. 7.1711 Bouke Goijsens (F) 	 (F) 
23. 1.1712 Hotse Flarmens (F) 	30. 4.1738 Boucke Jakobs (F) 
10. 7.1712 lede Mertens,Right 	4. 5.1738 Pijtter Pijtters 

Gosliks har man(F) 	 to Wartne (F) 
5. 8.1712 Fook Annes (F) 	21. 5.1738 Gaabe Jalkes (F) 
3.12.1712 Binnert Vopkes (F) 	2.10.1738 Hoske Saakes, in 
7. 2.1713 Antie, Wigle Har- 	 widdou, (F) 

mens syn wiif (F) 	4. 1.1739 Wijllen Douwes(F) 
8. 8.1714 Eiltie Klases Gos- 13. 4.1739 Antie,it wiif fan 

linga, Bote Idses 	 Wij tse Ruirds, (F) 
Nidara syn wiif(Gs) 27. 6.1739, Trijn 	Goijtsens 

11. 1.1715 Aeffjen Valcken, * 	 (F) 
9.3.1668, it wiif 24. 8.1739 Miencks Hessels, 
fan 	.ld-siktais 	 Wij hem 	Oennes 
A.. Bruynsma, (Gs) 	 syn wiif(F). ((F) 

22. 8.1717 Hote Idses Nidam, 12.12.1739 Stoffel 	Luiets, 
59 j., (Ga) 	 11. 5.1740 Jan Halbes (F) 
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29. 6.1740 Sijtse Annes, di-
aken, (F) 

25. 12.1740 Aaltie Klaases, it 
wiif fan Wijbbe 
Jaspers, (F) 

12. 3.1741 Aggaeus Bruynsrna, 
* 13.8.1666, 	1d- 
siktaris fan 	T- 
daerderedeel, (F) 

15. 3.1741 Rijnt Harmens fan 
it Heechhiem (F) 

13. 8.1741 Trijntie Wijtses, 
Goijtsen Tijt(t)es 
syn wiif, (F) 

1743 Laas Idses (F) 
apr ii 1743 it wiif fan Kneles 

Dijscses / Deckses 
to Gau, (F) 

28. 7.1743 Arjen Jetses (F) 
27. 8.1743 Atte/Aate Harmens 

(F) 
18. 11.1743 Doe(c)kele Harmens 

(F) 
26. 11.1743 Emck, Joucke Hes-

sels syn wiif (F) 
1744 Ruijd Auckes to 

Warstiens syn wiif 
(F) 

3. 8.1744 Foocke Mertens (F) 
28. 8.1744 Wiggele Harmens(F) 
20. 9.1744 Bouck Griols (F) 
22. 9.1744 Jeske/Jetke Rijn- 

ses, 	foarsjonger 
Mur(c)k Sijm(m)ens 
syn wiif, (F) 

nov 	1744 Haijte Hennes (F) 
30. 6.1745 Aucke Jepes (F) 
7. 11.1745 Eeltie Douwes syn 

widdou Hijncke, 
Hijnckemuoi, (F) 

15. 12.1745 Klaske 	Wijliems, 
Klaskemuoi, (F) 

22. 9.1746 Boucke Wijtses (F) 
9. 10.1746 Wijtse Bouckes (F) 

apr ii 1747 de op it sykbêd 
doopte Pijter Jans 
Koldik (F) 

4. 5.1747 Rijnsk,it wiif fan 
Pij tter Jenties (F) 

14. 6.1747 Eets Johannes, Ar-
jen Jetses syn 
widdou, (F) 

Stj erdatum 

f23. 6.1747 Gerbens Antie (F) 
25. 6.1747 Gerben Bigge An- 

tie (F) 
14. 7.1747 Harmen Jakobs (F) 
14. 7.1747 Jel, Foocke Mer- 

tens' widdou (F) 
21. 9.1747 Wijstke Suijrds, 

Bonne Klaases syn 
wiif, (F) 

27.10.1747 Merten Iedes,pre- 
ker, (F) 

19. 1.1748 Tiete Wijllems,it 
wflf fan Harmens 
Rijnses, (F) 

27. 2.1748 foarsjonger Anne 
U(i)lbes (F).((F) 

2. 4.1748 Joucke Louwerens, 
5. 4.1748 Mur(c)k Sijm-

(m)ens, foarsjon-
ger (F) 

2. 5.1748 Engel, 	Ta(i)lke 
Saakes syn wiif, 
(F) 

13. 6.1748 Klaas 	Suijrds/ 
Zuijrds to Eagum 
(F) . (âldfaem (F) 

25. 6.1748 Sijts Rijnses, in 
5. 8.1748 Joucke 	Hessels, 

(F) 
29. 5.1749 Lijsbert, it wiif 

fan Siebren Sie-
brens to Friens, 

1750 Hijncke Goijtsens 
widdou fan preker 
Merten ledes, (F) 

maert 1750 Tijcke Doedes (F) 
15. 8.1750 Antie/Autie Rijn-

ses (F) 
28. 8.1750 Boucke Auckes (F) 
30. 9.1750 Merten Foo(c)kes, 

(F) 
1751 Teets Hennes, de 

widdou fan diaken 
Sijtse Annes, (F) 

5. 6.1751 Souck Jans Koldik 
widdou fan Harmen 
Jans, Souckmuoi 
Koldijck (F) 

30. 8.1751 Hotse Sijtses (F) 
17.10.1751 Klaas Auckes, di-

aken, (F) 
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Stjerdatuxn 	 Stjerdatum 

17.12.1751 Laase .1ijcke (F) 	1. 9.1759 Tertie / Tretie 

	

8.11.1752 Wijliem Oennes (F) 	 Melles (F), troch 

	

19.12.1752 Jets/Jest Bouckes, 	 har man forjown 
widdou fan Wijtse 24.11.1760 Henne Sijtses (F) 
Bouckes, (F) 	 1761 Jelle Jakobs (F) 

	

25. 3.1753 A(a)be Jakobs, di- 	1761 Trijntie Wijliems, 
aken (F) 	 widdou fan Pijt- 

1. 4.1753 Jakob Foockes (F) 	 (t)er Souckes, (F) 

	

1754 it wiif fan E(e)n - 	4.11.1761 Alberts Acke, Ac- 

	

ne Krernmer to Wur- 	 ke Alberts (F) 
dum, (F) 	 14. 3.1762 Eeltie Jans Kol- 

13. 3.1754 ds. Johannes van 	 dick/Koldijk (F) 
Gorkom, 42 j. (Gs) 19. 8.1762 Fijck Jans Kol- 

14. 4.1754 Sijtse Rients 	/ 	 dijk, diaken, (F) 

	

Rijnts syn widdou 	19. 8.1762 de widdou fan Abe 
I-Iijltjemuoi (F) 	 Jakobs (F) . 	((F) 

28. 4.1754 Grietie, 	Siebren 	5.10.1762 Ga(a)be Brui(j)ns 
Piebes syn wiif(F) 20.10.1762 Sijts Jedes (F) 

jann. 1755 Hotse Jakobs 	to 	1762,[yn eardere opj:] 
Dearsum (F) 	 1763 Jan Harmens (F) 

febr. 1755 Pijt(t)er Souckes febr. 1763 Klaske Klaases(F) 
to Wytgaerd (F) 	2. 5.1763 Gerben Jelmers(F) 

5. 3.1755 Wijtse Ruijrds / okt. 1763 Jouck Hessels, de 

	

Ruirds(F).(wiif(F) 	 widdou fan Hotse 

	

31. 3.1755 Watse Gerbens syn 	 Jacobs, (F) 
1756 Hijlie Sijpkes / 12.11.1763 Oentie Herkes,Jo- 

	

Sipkes bij de Skou 	 hannis Auckes syn 
to Akkrum (F) 	 wiif, (F) 

8. 2.1756 Goytsen / Goijtsen 28. 1.1764 Bruin Ga(a)bes(F) 
Tijt(t)es (F) 	5. 3.1764 Aaltie Tijmmens, 

	

7. 3.1756 Jetske Wijllems(F) 	 Klaas Suijrds syn 

	

9. 6.1756 Ta(i)lke Saakes(F) 	 widdou, (F) 
23.10.1756 Jeltie, widdou fan sept. 1765 Antie/Autie,Piebe 

	

Boucke Wijtses (F) 	 Foockes syn wiif, 

	

10. 4.1757 Siebren Piebes,di- 	 (F) 
aken (F). 	((F) 	8.10.1765 Ype Douwes, seil- 

	

23. 8.1757 Rijnt(s) Harmens, 	 makkersbaes, 43j. 
1758 Jan Jelmer(s) (F) 	 + 6 m. (Gs) 

	

1758 de widdou fan Jel- 	1766 Wi(j)ggele Douwes 

	

mer Goij [ses?] (F) 	 syn wiif(F) . ((F) 

	

12. 9.1758 Kneliske Jenties, 	1767 Eeltie Wiggeles 

	

Klaas Johannes/Jo- 	1767 Jancke, in widdou 

	

hannis syn wiif(F) 	 (F). 

	

14.10.1758 Dur(c)k Herres syn 	1767 Halbe Oeges syn 
wiif (F) 	 widdou (F) . 	((F) 

30.12.1758 Aucke Klaases (F) 	6. 1.1767 Ha(i)je Siebrens, 
1759 Halbe Oeges (F) 	23. 4.1767 Goslijk Pijters, 

1. 7.1759 Anne Pijters (F) 	 preker, (F) 

	

8. 7.1759 Antie Dij(c)kses(F) 	4. 1.1768 Baukjen/Boucke[!] 

	

sept. 1759 de widdou fan Pij- 	 Uiltjes, 	preker 

	

ter(s) Jans Kol- 	 Au(c)ke Pijters/ 
dijk, (F) 	 Pieters' wiif (F) 
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13. 6.1768 Nijske, in widdou, 
(F) 

13. 6.1768 Goslijk Tedes to 
Friens syn wiif(F) 

27. 7.1768 Aaltie Sijmmens(F) 

	

1768 Taij(e) 	A(a)bes, 

	

2.9. 	it wiif 	fan diaken 
Harmen Rijnses, (F) 

9.12.1768 Aatie, it wilf fan 
Douwe Oen(n)es, (F) 

	

20.12.1768 Petrus 	Bruinsma, 

	

I.U.D., 	siktaris 
fan Idaerderedeel, 
66 j. (Gs) 

1769 Ja! Rinses (F) 
1769 Suijrd Haijtes (F) 

8.10.1769 Bouck, Eeltie Jans 
Koldick syn widdou 
(F) 

23.12.1769 Baukje Reitsma, it 
wiif fan seilmak-
ker Ate Ypes Fa-
ber, 23j.+6m. (Gs) 

april 1770 Antie, de widdou 
fan preker Gabe 
Bruijns, (F) 

april 1770 Teje Mertens (F) 
23. 3.1771 Sijebren Kornelis 

(F) 
5. 4.1771 Trijntie, Auke IJ-

pes syn widdou, (F) 
22. 5.1771 Durck Oenes (F) 
17. 3.1772 Anne Sijtses (F) 
21. 3.1772 Goije Gerbens (F) 
15. 4.1772 Gregbeg 	[= Ger- 

breg?] , in widdou, 
(F) 

30. 6.1772 Klaas Klaases, de 
man fan Jets Haij-
tes, (F) 

31.10.1772 Anna [Ruurds]Coop-
mans, 9 wike en 3 
dagen, (Gs). ((F) 

6.12.1772 Sijebren Sijebrens 
12. 9 1773 Jets Gerbens (F) 

± 1774 Baukjen Ansches,it 
2. wilL fan Pieter 
van Asperen, (Gs) 

11. 2.1774 Johannis Fijckes, 
(F). 	(Kromwl (F) 

18. 4.1774 Berber Fookes, fan 
4. 5.1774 Trijntie Jelles(F) 
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28. 9.1774 foarsjonger Mer-
ten Oeges (F) 

14. 1.1775 Klaas Klaases syn 
widdou (F) 

1. 2.1775 Ruijrd Sijtses(F) 
3. 6.1775 Jets,in widdou(F) 
7. 6.1775 Jurjen 	Sijpkes, 

diaken, (F) 
12. 8.1775 ds.Carolus Kutsch 

63 j. (Gs) 
11.1775 Bestse Gerbens(F) 

18.12.1775 Broer Wijtses,di -
aken, (F) 

14. 1.1776 It wiif fan Har- 
men Goijtsens (F) 

7. 7.1776 Pieter Jakobs (F) 
13. 9.1776 It wiif fan Ger-

ben Ziesses (F) 
25. 6.1777 Sijent Jakobs (F) 
26. 7.1777 Douwe Oenes (F) 
24.12.1777 Fooke Piebes (F) 
5. 7.1778 Doeke Himkes (Gi) 
10. 8.1778 Fookel Sijbrens, 

it wiif fan dia- 
ken Rijd Harmens, 
(F). 	 ((F) 

1779 Jetske Gojtsens, 
28. 3.1779 Trijntie, widdou 

fan Hi(j)lle Sip- 
kes, (F). 	((F) 

10. 8.1779 Goij(j)e Jelmers, 
16. 9.1779 in soan fan Ruurd 

Rinzes Koopmans, 
5 dagen Ild, (Gs) 

13.10.1779 preker Aucke Pij- 
ters/Pieters (F) 

foar 1780 Aaltje 	Pieters, 
(W lidmaet 1751) 

foar 1780 Janke 	Willems, 
(W lidmaet 1741) 

1780 Gerben Ziesses(F) 
1780 Doetie,in widdou, 

(F). (Gerbens, (F) 
1780 it wiif fan Watse 
1780 it wiif fan Sijt- 

se Geerts (F) 
12. 2.1780 Klaas Johannis(F) 
5. 9.1780 Aucke Wiggels (F) 

18. 9.1780 Ids Alders Hasse- 
laar, ds. op It 
Hearrenfean en yn 
De Knipe,72j.(Gs) 



STJERDEI 

1781 

	

s. d. 	It wiif fan Jente Bruijns (F) 

	

4. 1. 	in bern fan Harmen Goitsen[s] hdsman onder Grou 

	

20. 1. 	de widdou fan Ruijrd Sijtses (F) 

	

9. 2. 	in bern fan Wybe Yges 
12. 2. 	Luitsen fan Trijhûs onder Grou 

	

19. 2. 	Mattheves, de soan fan Jelle Douwes onder Grou 
13. 3. 	Boukjen Sjoerds 

	

16. 3. 	in bern fan Pybe Fokkes onder Grou 

	

21. 3. 	in bern fan Antje Abrahams, Pyter Freerks' widdou 

	

22. 3. 	Romkjen Eekes, de dochter fan Eeke Murks 
28. 4. 	Pybe Hyltjes 
29. 4. 	Willem Gerryts 

	

29. 4. 	in bern fan Bonsen Corneeles 

	

5. 6. 	Sytske, de dochter fan Herre Harmanus 

	

29. 6. 	Juliana Brouwer, de widdou fan ds. Carolus Kutsch 

	

5. 7. 	Wyberig Klases 

	

23. 7. 	Fooke Eindriks 
30. 7. 	Sipke Kestes hdsman onder Grou 
31. 7. 	Meeles, de soan fan Edzer Okkes 

	

19. 8. 	in bern fan Klaas Aukes 
21. 8. 	Pyter Pyters (F: Pijtter Pijtters) hdsman yn de 
22. 8. 	Gerben Sjoeds. 	 (Burd onder Grou 

	

29. 8. 	in bern fan Sipke [Beens] wever 

	

5. 9. 	Jantje Goitsens, it wilf fan Tjalke Tjalings 

	

11. 9. 	Boukjen (F: Boucken Jeskes), de widdou fan Goslik 
Pyters (F: Goslijk Pijters) 

	

16. 9. 	Jan Jacobs Koster 
21. 9. 	Klaske Sipkes, Pyter Pyters onder Grou syn widdou 
22. 9. 	Tryntje, it wiif fan Hyltje Lases. 

	

24. 9. 	Pier Gerryts hdsman onder Grou 

	

27. 9. 	in bern fan Foke Hotses 

	

28. 9. 	Gerbrig Eesges, it wijf fan Pier Jetses 

	

28. 9. 	Janke, de dochter fan Hindrik Pyters 

	

29. 9. 	Anne, de soan fan Sipke Douwes hüsman onder Grou, 

	

29. 9. 	Ytje Eerets, de widdou fan Jelle Sjoeds. ((ek F) 

	

1.10. 	Wijtse Boukes (ek F) 

	

7.10. 	Pyter Wijbes 

	

9.10. 	Janke Durks, It wilf fan Rients Arjens 

	

9.10. 	Pyter Jentses (F: Pijter Jenties, diaken) hdsman 

	

12.10. 	in bern fan Arjen Reins. 	 (onder Grou 

	

14.10. 	Gerben Tekes 

	

15.10. 	Reudtjemuoi onder Grou 

	

17.10. 	in bern fan Metten Minnes 

	

17.10. 	Klaas Mettens hisman op 'e Hainje onder Grou 

	

19.10. 	Pytje, de dochter fan Frans Pyters 

	

20.10. 	Jitske Sipkes, Jacob Pyters onder Grou syn widdou 

	

23.10. 	in bern fan Pyter Johannes 

	

24.10. 	Haaje Jurjens 

	

31.10. 	Jan, de soan fan Hindrik Jans 

	

5.11. 	FLattheves Michiels 
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8.11. 	in bern fan Tjeerd Mettens 

	

10.11. 	in soan fan Jochum Brugts hdsman onder Grou 

	

28.11. 	Rients Arjens 

	

3.12. 	Lysbert Tjeerds, de widdou fan Pyter Pybes 

	

10.12. 	in bern fan Wybe Gerbens 

	

13.12. 	Hotse Jelles 

	

14.12. 	Ruerd, de soan fan Jelmer Durks hdsman onder Grou 

	

15.12. 	Bape Arents, it wflf fan Sipke Sjoeds 

	

20.12. 	Ybeltje Nammens 

	

22.12. 	Hotske, de dochter fan Syberen Jurres 

	

26.12. 	Klaas Sipkes 

1782 

	

s. d. 	it wiif fan Jetse Jakobs (F) 

	

20. 1. 	Klaske Syberens, de widdou fan Pyter Eeltjes 

	

1. 2. 	Pybe Fokes (F: 1781 s. d. Piebe Foockes) hdsman 

	

1. 2. 	Gerben, de soan fan Broer Gerbens. 	(onder Grou 

	

12. 2. 	Bouke Tietes 

	

25. 2. 	in bern fan Pier Johannes 

	

28. 2. 	Jitske Sybes 
[15. 3. (F)Antie Wijggeles, diaken Jurjen Sijpkes syn widdou 

	

19. 3. 	Wijpke Bootes 

	

120. 3. 	Antje Wigles, de widdou fan Jurjen Sipkes 

	

1. 4. 	Klaas Gerts, bijsitter onder Grou 
8. 4. 	Pier Johannes 
9. 4. 	it twad wiif fan Willem Jans 

	

19. 4. 	Eeke Sjoukes, de widdou fan Jan Watses 

	

23. 4. 	in bern fan Gerben Tekes 
8. 5. 	Rinske Golsiks [= Gosliks] , Sipke Ritskes' widdou 
9. 5. 	Jitske Annes, Sjoerd Haites(F:Suijrd Haijtes) syn 

	

15. 5. 	Syberen Sipkes hüsman onder Grou. 	 (widdou 
10. 6. 	Klaas Sjoeds 

	

13. 6. 	in soan fan Jaan Bokkes hdsman onder Grou 

	

1. 7. 	Ytje Pijters, it wiif fan Wyberen Jacobs 

	

17. 7. 	in bern fan Anske Jurres 

	

3. 8. 	in bern fan Oebele Jans 

	

8. 8. 	Goje, de soan fan Tjipke Annes hdsman onder Grou 

	

13. 8. 	Tettje Klases, de widdou fan Pier Johannes 

	

22. 8. 	Jouke Uwes hdsman onder Grou 
25. 8. 	Auke Greuls 
26. 8. 	Kest Sipkes hdsman onder Grou 

	

1. 9. 	Hindrik (F: Hendrik) Douwes yn de Burd onder Grou 
11. 9. 	Fimke, it wiif fan Albert Bouwes 
12. 9. 	Sytse Pyters Jonker op Trijhüs onder Grou 

	

26. 9. 	Rued Meles (Gi: Ruurd Meeles, Ruird Melis),twadde 

	

okt. 	Hotse Fookes (F) [sj. 22.11.1782] . 	(gildebroer 

	

1.10. 	Gettje Hessels, it wiif fan Broer Douwes 

	

14.10. 	Afke, de widdou fan Pyter Alberts onder Grou 

	

2.11. 	Teeke Herkes, tredde gildebroer (ek Gi) 

	

5.11. 	Deuwke Douwes 
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5.11. Wytske, de dochter fan Jurjen Joostes 
16.11. in bern fan Ynse Folkerts 
16.11. Tryntje Jelles, it wiif fan Metten Gerbens 
17.11. Syerk, de soan fan Jelle Douwes hdsman onder Grou 
22.11. Hotse Fookes,fjirde gildebroer (ek Gi) sj.oktober 
25.11. in bern fan Jaan Bokkes hdsman onder Grou 
28.11. Klaske, de dochter fan Ouke Abes hdsman onder Grou, 

fordronken 
28.11. Sibbele Rientses, de feint fan Jelle Douwes hisman 
5.12. Saake Syberens hüsman onder Grou. 	(onder Grou 
6.12. Jurre, de soan fan Syberen Jurres 
8.12. Jan Menses 
8.12. Corneles, de soan fan Jentse Syberens 
12.12. Attje, de dochter fan Johannes Pijters 
17.12. Wigle, de soan fan Jelle Wigles 
17.12. Dettje Sijberens, it wiif fan Jan Poepke 
19.12. in bern fan Pijter Johannes 
20.12. in bern fan Rients Wigles 
20.12. Anne, de soan fan Jelle Wigles 
20.12. Joukjen Tietes, it wiif fan Willem Atses 
22.12. Jan, de soan fan Gerben Teekes 
27.12. Setske, de dochter fan Johannes Aukes 
29.12. Eeltje Jentses, de soan fan Jentje Syberens 
29.12. Boukjen Hessels Bloed 
30.12. in bern fan Bonsen Corneles 
31.12. Hindrik Aabes 

1783 

s. d. de wïddou fan Anne Pijters (F) 
4. 1. Trijntje, de dochter fan Wigle Douwes onder Grou 
4. 1. Hyke, de dochter fan Hindrik Hindriks 
7. 1. Jantje Bootes 
9. 1. Douwe, de soan fan Douwe Klases 
18. 1. Riemke, de dochter fan Wytse Gerbens onder Grou 
22. 1. Pyttje, de dochter fan Sjoed Aabes 
24. 1. Pijter Hindriks 
26. 1. Tryntje, It wiif fan Lambert houtmoolner 
3. 2. Klaske, de dochter fan Eeke Murks 
8. 2. Broer Wybes Jasper 

18. 2. Gerben, de soan fan Sipke Boukes 
21. 2. Berber Ritskes, de widdou fan Anders Koster 
5. 3. Goslik, de soan fan Gerben Sipkes 
8. 3. Froukjen, de dochter fan Sipke Sjoeds 
10. 3. Sibbeltje, de dochter fan Sipke Sjoeds 
11. 3. Gerbrig, de dochter fan Michiel Ysselmuiden 
12. 3. de feint fan Tjeerd Mettens 
13. 3. Rein, de soan fan Willem Jochums 
13. 3. Hindrik Pyters 
14. 4. Pyter Wessels 
16. 4. in bern fan Johannes Gerbens 
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20. 4. 	Tjeerd, de soan fan Michiel Ysselm[uidenj 

	

23. 4. 	Yemkjen Hilles, it wiif fan Rued Wopkes 

	

8. 4. 	Jelmuoi 

	

15. 4. 	Saake, de soan fan Gerben Saakes 

	

28. 4. 	Haje Durks (Gi: Duirks), fyfde gildebroer 

	

26. 5. 	Anders Antje 

	

14. 6. 	Syds Doedes 

	

25. 6. 	in bern fan Haje Sikkes 

	

5. 7. 	Gerben, de soan fan Wybe Gerbens 

	

14. 7. 	in bern fan Broer Douwes 

	

25. 7. 	in soan fan Wybe Gerbens 

	

29. 7. 	in bern fan Klaas Johannes 

	

19. 8. 	Albert, Pier Alberts syn soan, (ek Gi), 6. gilde- 

	

5. 9. 	Eeke Sjerps, It wiif fan Durk Klases. 	(broer 

	

514. 9. 	Haren Goijtsens (F) 

	

115. 9. 	Harmen Goitsens hüsman onder Grou 

	

26. 9. 	Johannes, de soan fan Hindrik Snoek 

	

29. 9. 	Ytje Durks, de widdou fan Bouwe Biensens 

	

5.10. 	in bern fan Douwe Rienks hdsman onder Grou 

	

15.10. 	in bern fan Broer Douwes 

	

19.10. 	Wouter Corneles 

	

27.10. 	Lysbert, de widdou fan Tabe Harmens 

	

29.10. 	in bern fan Wijtse Jacobs hisman onder Grou 

	

5.11. 	Nieske, de widdou fan Syberen Corneles 

1784 

7. 1. Jitze Gerrijts 
9. 1. Bonne Klaases 	(F) 

15. 1. Zytske, de widdou fan Syds Doedes 
15. 1. Watze 	(F: 	14.1 Watse) Gerbens. 	(onder 	Grou 
29. 1. Albertje Annes, it wiif fan Pyter 	Klases 	hdsman 
3. 2. Pyttje (F: Pietie) Ritskes, 	de widdou 	fan Haije 

Syberens 	(F: Ha(i)je Siebrens) 
11. 2. Hiske, It wiif fan Nolle stoker 
12. 2. Janke Meeles, It wiif fan Jouke Keimpes 
17. 2. Gerben Oenes 
19. 2. in bern fan Pyter Johannes 
29. 2. Berber, de dochter fan Durk Klases 
15. 3. Akke Hyltjes, it wiif fan Anders Wessels 
23. 3. Lykele Gosliks 
23. 3. in bern fan Tjalling Hindriks 
24. 3. in bern fan tdnman ('hovenier') Manus 
27. 3. Haje Tjerks[= Freerks?],de soan fan Freerk Tjerks 
23. 4. Rinske, de dochter fan Gerben Sipkes 
5. 6. Bindert, de soan fan Gerben Binderts 

22. 6. in bern fan Jurjen Hajes, skipper 
10. 7. Durk Klaases. 	 (Ulbes 	(F: Uilbes) 
9. 8. Trijntje (F: Trijntie) Douwes, de widdou fan Anne 

28. 8. in bern fan Jaan Bokkes hdsman onder Grou 
1. 9. in bern fan Klaas Johannes 
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2. 9. 	Hiltje Reins, it wiif fan Anne Jans 

	

14. 9. 	Hotse Pijters (F) 

	

2.10. 	in bern fan Oebele Jans 

	

12.10. 	Minke Louws 

	

16.10. 	Jeltje, it wiif fan Pier Alberts 

	

18.10. 	in bern fan Hindrik Hindriks 

	

3.11. 	Antje Gerrijts 

	

20.11. 	in bern fan Eeke Flurks 

	

7.12. 	Jacob Watzes (F: 8.12 Jakob Watses) 

	

18.12. 	Tettje Gerbens, it wiif fan Symen Watzes 

	

31.12. 	in bern fan Symen Watzes 

1785 

	

S. d. 	Giel Harmens (F) 

	

14. 1. 	Bouke Pytters hdsman onder Grou, fordronken 

	

6. 4. 	in bern fan Sipke Sjoeds 

	

20. 4. 	Klaas Mettens 

	

24. 4. 	Rigtje Fokes, de widdou fan Jacob Tjalkes 

	

1. 5. 	in bern fan Anne Jans. 	 (sawnde gildebroer 

	

2. 6. 	Hindrik Hindriks (Gi: Hendrik Hendriks) de Jong, 

	

6. 6. 	in bern fan Anne Hyltjes Pranger. 

	

15. 6. 	Mettje Feikes, de widdou fan Atte Lolkes 

	

15. 6. 	de skoanmem fan Atte Harmens 

	

19. 7. 	in bern fan Haje Sikkes 

	

28. 7. 	in bern fan Gerben Saakes 

	

18. 8. 	in bern fan Johannes Oukes 
30. 8. 	in bern fan Fokke Mettens 

	

11. 9. 	Joost, de soan fan Jurjen Hajes 

	

18.10. 	Tjipke (F: Tiepke) Annes hdsman onder Grou 

	

5.12. 	Wigle Douwes (F: nov. 1785 Wijggele Douwes) 

	

25.12. 	Abe Jans 

	

29.12. 	lede Michiels 

1786 

	

s. d. 	Sijtse Motses (F) 

	

8. 1. 	Wytze Jacobs hdsman onder Grou 

	

22. 1. 	it wflf fan Jan Wytzes 

	

3. 2. 	Oene Willems 

	

7. 2. 	in dochter fan Kest Kestes 

	

12. 2. 	Gryttje, de dochter fan Tjeerd Mettens 

	

14. 2. 	Douwe Piters Popma (F) 

	

26. 2. 	in bern fan Eelke Hylkes 

	

28. 2. 	noch in bern fan Eelke Hylkes 

	

5. 3. 	Louwe Bintje 

	

8. 3. 	de mem fan Hinderik Snoek 

	

14. 3. 	in bern fan Boote Hinderiks 

	

18. 3. 	Japke, de widdou fan Pytter Ritskes 
29. 3. 	in bern fan Jan Alberts 
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17. 4. 	Syberen Syberens hdsman onder Grou 

	

18. 4. 	Gryttje, de widdou fan Hille 

	

21. 4. 	Pier Jetses 

	

11. 5. 	Brantje Baape, in widdou 

	

18. 5. 	Jents Harmen(F:Harmens),de widdou fan (F:Wiggele) 

	

22. 5. 	in bern fan Tjitse Gerbens. 	 (Wigle Jelles 

	

4. 6. 	in bern fan Jelmer Tietes 

	

11. 6. 	Tryntje, de dochter fan Isk Hilles 

	

15. 6. 	Pytter Buddes 
27. 8. 	Ybeltje, de dochter fan Jurjen Gerryts 
28. 8. 	Douwe Annes (F: foarsjonger) 
29. 9. 	Kaattje, it wiif fan Cristiaan Brooselist 

	

10.10. 	in bern fan Fokke Jans 

	

12.10. 	Ynske, it wijf fan Ottema 

	

21.11. 	Pytter, in soan fan Hinderik Pytters 

	

16.12. 	Wapke, de dochter fan Isk Hilles 

	

23.12. 	Doettje, It wiif fan Anske Mettens 

	

28.12. 	in bern fan Jan Jacobs 

1787 

	

s. d. 	Pijtter Meintes (F) 

	

s. d. 	Willem Bouckes (F) 

	

2. 1. 	Hindrik Hinderiks 

	

8. 1. 	in bern fan Jan Jacobs 

	

21. 1. 	Al je Fokkes (F: Antie Foockes), in widdou 

	

6. 2. 	dewiddou fan Holst Halbes 

	

21. 3. 	Herre, de soan fan Jetse Meines 

	

3. 4. 	Leentje, in widdou 

	

5. 4. 	in bern fan Sjoed Haites hdsman onder Grou 

	

19. 4. 	Wapke Rinses, It wiif fan Rinze Huites 

	

17. 5. 	Fettjemuoi, in widdou 

	

25. 5. 	Douwe Sipkes (F: Sijpkes) hdsman onder Grou 

	

25. 5. 	Douwe Tjeeds syn dochter, faem bij Pytter Tjeeds 

	

18. 6. 	Matteves, de soan fan Michiel Matteves 

	

1. 7. 	Maattje, faem bij Harmen Klases 

	

4. 7. 	in bern fan Eelke Reins 

	

16. 7. 	in bern fan Koobes Pytters 

	

22. 7. 	in bern fan Wyberen ledes 

	

27. 7. 	in bern fan Fokke Mettens 

	

3. 8. 	in bern fan Arjen Reins. (Ypes Faber, qoed 38 j. 
58. 8(Gs)Maria Geertruid van Gorcum, it twad wiif fan Ate 

	

19. 8. 	Maryke van Gorkum, it wiif fan Atte Ypes Faaber 

	

19. 8. 	Rinze Durks 

	

27. 8. 	It wiif fan P. E. Friesewyk 

	

18. 9. 	Pieterik Gerryts, it wijf fan Sjoed Jacobs 

	

(9.10. 	en to Himpens bigroeven: Gerhardus Athenus Hem- 
sing (* 24.6.1787) (Gs; sjoch 4.11.1788)) 

	

11.10. 	in bern fan Johannes Hilles hdsman onder Grou 

	

20.10. 	Wipkjen,dr fan Herre Durks. (gildebroer , fordronken 

	

25.10. 	Jan Hinderiks (Gi:Hendriks) fan Earnewld,achtste 
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11.12. 	in bern fan Fokke Jans 

	

18.12. 	Sjoed Klases hdsman onder Grou 

	

25.12. 	Akke, de dochter fan Watse Pytters 

1788 

	

12. 2. 	Ype Gerryts 

	

14. 2. 	Reid (F: Bied) Harmens hdsman onder Grou 

	

18. 2. 	Sipkjen Pytters 

	

22. 2. 	in bern fan Anske Jurres 

	

2. 3. 	Antje Durks, it wiif fan Syberen Jurres 

	

22. 3. 	it oerwoune farnke fan Wyberig Murks 

	

21. 4. 	Murke Klaske 

	

21. 4. 	in bern fan Sjoed Haites hdsman onder Grou 

	

25. 4. 	Jaatje Joukes, de widdou fan Oene Willems 

	

1. 5. 	in bern fan Jacob Sints 

	

15. 5. 	Lysbert Eeltjes, de widdou fan Kest Sipkes 

	

3. 6. 	Klaske, it wiif fan Abe Hindriks 

	

18. 6. 	in bern fan Sjoed Haites hdsman onder Grou 

	

26. 6. 	Joost Halbesma 

	

2. 7. 	in bern fan Sipke Beerns 

	

5. 7. 	Aaltje (F: Aaltie) Oeges 

	

21. 7. 	in bern fan Johannes Bonsters [= Boonstra's] 

	

29. 7. 	in bern fan Arjen Reins 

	

16. 8. 	in bern fan Ouke Johannes 

	

20. 8. 	in bern fan Sipke Sjoeds 

	

30. 8. 	Hotske, in dochter fan Kest Kestes 
28. 9. 	Rients Wytzes (F: Rients/Rijnts Wijtses) 
29. 9. 	Ykkemuoi, in widdou 

	

2.10. 	Jinke Meijers, it wiif fan Douwe Jans hdsman on- 
der Grou 

	

5.10. 	in soan fan Ouke Abes hdsman onder Grou 

	

14.10. 	Nieske, it wiif fan Tjeerd Pytters hdsman onder 
Gr ou 

	

15.10. 	Sytske (F: Sijtske) Herres, de widdou fan Anne 
Sytses (F: Sijtses) 

	

21.10. 	in bern fan Jacob Jans Koster 

	

4.11. 	Baukje Faber, it wiif fan Isaak Hemsing, ds. to 
Himpens en Teams, 18 j. + 11 m., to Grou bigroe-
ven mei har jonkje(Gs) [sjoch 9.10.1787,7.1.17891 

	

7.11. 	in bern fan Tjeerd Pytters hdsman onder Grou 

	

14.11. 	Yttje (H: Ytje Pieters), Wessel Pytters syn wiif 

	

8.12. 	Teeke Tietes 

	

10.12. 	Antje, it wiif fan Sikke Minses 

	

13.12. 	Bouwe moolner 

	

19.12. 	in bern fan Fokke Mettens 

	

26.12. 	in bern fan Himme Herkes 

	

31.12. 	Japke Greuls, de widdou fan Gooje (F, Gb: Goije) 
(F:1789) Jelmers hüsman onder Grou,bigroeven jann. 1789 yn 

grêf 29/21 
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1 7 8 9 GREFREG 

tijd grêf 

5. 1. jann. 35/9 

5. 1. 
7. 1. 

18. 1. 
26. 1. 
26. 1. 
27. 1. 
28. 1. 
1. 2. 
5. 2. febr. 

21. 3. 
maert 
april 

2. 4. 
4. 5. maeije 

14. 5. 

12. 6. juny 
12. 6. 

16. 6. 
30. 6. 
3. 7. july 

4. 7. 

13. 7. 
2. 8. 
5. 8. 

aug. 
28. 8. 
2.10. sept. 
6.10. 

23.10. okt. 

13.11. nov. 
14.11, 
22.11. 
22.11. 

2/7 
2/27 
6/11 

30/21 

32/18 
23/33 
3/10 

42/6 

19/4 
33/11 
25/24 
10/5 
24/26 
36/4 
5/8 

10/8 
6/3 

9/7 
12/12 
31/8 

22/14 
42/9 
22/14 
6/1 

34/22 
31/12 
28 / 13 
1/11 
6/3 
5/1 

24/18 
36/9 

12/5 
26/20 
15/1 
14/12 

in bern fan Gerben Sierks hdsman onder 
Grou. (der Grou 
Adam Johannes (F: Johannis) hdsman on-
[to Himpens?]Athenus Gerhardus Hemsing 
(* 24.6.1787), to Grou bigroeven (Gs), 
[sjoch 4.11.1788] 
in bern 
in bern fan Fokke Martens 
Durk, in soan fan Nanne Durks 
Pyttje (Gb: Pijttje), de widdou fan 
in bern fan Foke Jans. 	(Doekele 
Gerben Sierks hdsman onder Grou 
Maryke, it wiif fan Lanunet(Gb:Lammert) 
in bern fan Jelle Feikes. 	(Gosses 
Reinsk, in dochter fan Pybe (Gb:Pijbe) 
Fokes hdsman onder Grou 
in bern fan Jan Joguxas de Graaf 
in jonkje fan Broer Gerbens 
in bern fan Broer Weims 
Sake Gerbens, fan Friens. 	(Engbert 
Aaltje Bros, it wiif fan (Gb: Engbet) 
Jan, Klaas Anders(Gb:Andries) syn soan 
it wiif fan Rense Ruuds 
Pytter, in jonkje fan Bouke Douwes 
in bern fan lelke en-Ytjes. 	(wiif 
Afke Oukes, Bouke Attes (Gb Ates) syn 
Imke Fridses (H Jmkie Fritz), it wiif 
fan Jan (Gb. Feikes) Dokter 
Hindrik,Bote Hindriks (Gb:Hendriks) syn 
in bern fan Johannes Gerbens. (Jonk3e 
Fokjen Jans, Boote (Gb:Bote) Ynnes syn 
wiif. 	 (Japik Sints 
Teetsche, it wiif fan (Gb:Jakob Sends) 
in bern fan Jan de Graaf 
in bern f. Japik Sints(Gb:Jakob Sents) 
Dokters Jeltje (Gb: Jeltje Feikes) 
Jatje Tjalkes,de widdou fan Jan Koster 
Rense Ruuds. ((Gb: Jaatje Jans Koster) 
in dochter fan Sepke Douwes 
Riemke Welms 
in bern fan Jan (Gb: Feikes) Dokter 
Ymkjen (Gb: Ienkjen) Ages, in âldfaem 
Akke Haarings (Gb:Harings), in aldfaem 
Jan Pyters (Gb: Pytters, Gi: Pijters), 
9. gildebroer 
Watse Gosliks (Gb:Goslyks),in áldfeint 
in bern fan Anne Pytters (Gb: Pyttes) 
in bern fan Jelmer Tietes (Gb: Tettes) 
Antje Klases, it wiif fan Eeltje (F 
Eeltie) Douwes 
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tiid grêf 

	

24.11. 	25/31 

	

1.12. 	17/6 

23.12. des. 	24/27 
26/20 

29.12. 23/44 
31.12. jann. 26/7 

Eeltje Pytters (Gb: Eelle Pijttes) 
Bouke, in jonkje fan Gerben Teekes(Gb: 
Gerber Tekes) 
in bern fan Douwe Klases 
Pijtter Meijntes(F:Meintes) syn widdou 
Pyter, Klaas Pyters(Gb:Pijttes) Buddes 
Jielles(Gb:Jelles) Klases. (syn jonkje 

1790 

6. 1. 33/20 Jurre Rigtje 	(Gb: Riksje, H: Rixie An- 
skes) 

11. 1. 23/44 in jonkje fan Klaas Pyters(Gb:Pijttes) 
9/7 in bern fan Bote Hendriks 

11. 3. maert 28/18 Jeltje Klases, 	Haite 	(F, Gb: Haijte) 
Klases 	(F: Klaases) hdsman onder 	Grou 

11. 3. 10/9 Bouke Attes. 	 (syn wiif 
26. 3. april 23/27 Metten Teijes(Gb:Teyes).(man onder Grou 
28. 3. 28/11 Sipke 	(F:Sijpke, Gb:Sepke) 	Douwes hds- 
3. 4. Aaltje Rienks, Hyltje Wigles syn 	wflf 

29/7 Akke Rienses 
12. 4. 38/2 Bouke Wigles 	(Gb: Wegles) onder Grou 
30. 4. maeije 14/13 Johannes Jurjens 
12. 5. Gerryt Beens hdsman onder Grou 
24. 5. 8/6 in bern fan Klaas Johannes 
23. 5.(F) Janke Johannes, 	it 	wiif 	fan 	Pytter 
29. 5. Tjeerds h.sman onder Grou 
11. 6. juny 27/7 in bern fan Japik (Gb: Jacob) Johannes 
10. 7. 43/4 in bern fan Wybe (Gb: Wybbe) Yges 
11. 7. july 25/18 Oukjen Boukes, It wilf fan Anne Jans 
14. 7. Antje, It wiif fan Uiltje Adams 
25. 7. 28/20 in bern fan Eelke Hylkes 	(Gb: lelke en 

Yttjes) 
aug. 32/16 in bern fan 'broer gerben'. 	(Akkrum 

21/18 de widdou fan 'Ale 	pytje 	Swager' fan 
18. 8. Deuwke Attes, Yppe seilmakkers widdou 
9. 9. sept. 23/13 in dochter fan Freerk Gerbens(Gb:'Sny- 

der') . 	 (Jochums 
13. 9. 23/1 in bern fan (Gb: Wellim Jogoms) Willem 
30.11. des. 16/8 lede, Tjeerd ledes 	(Gb:Tjedt Ydes) 	syn 
31.12. Uiltje Adams 	(ek F). 	 (soan 

1 T 9 1 

19. 1. jann. 28/1 Harmen Rlnses (F: Rinsis, Gb: Renses) 
hdsman onder Grou 

19. 1. 	 7/17 In skippersfeint fan Imden. (syn wiif 
19. 1. febr. 	7/11 Hyke Douwes, Gerben Wytses(Gb:Wijtses) 
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tijd 	gréf 

1. 2. 
17. 3. maert 	37/5 
17. 5. maeije 32/13 
19. 5. 29/8 

37/3 
juny 	3/8 

13. 6. 35/9 
20. 6. 
27. 6. 17/1 

28. 6.(W) 
29. 6. july 	19/2 
24. 7. 6/12 
29. 7. 34/14 
7. 8. ! 29/15 

11. 8. aug. 5/13 
19. 8. 23/5 

9. 9. sept. 43/12 
19. 9. aug.! 32/16 
3.10. okt. 44/9 

16.10. 13/10 

20.10. 25/39 

24.10. 13/10 
nov. 34/14 

26.10. 8/7 

2.11. 36/4 
18.11. 	des. 38/12 

13.12. 41/8 

1792 

3. 	1. 	jann. 22/17 
519. 	1. (W) 
1.20. 	1. 25/22 
22. 	1. 43/6 

31. 	1. 	febr. 18/6 

3. 	2. 37/17 

STJERDEI GREFREG. 

Aucke Durks (F) 
Minke (Gb:Menke), de widdou fan Roelof 
in jonkje fan Heert (Gb: Heet) Abes 
Hyltje Wigles (Gb:Heltje Weggeles) syn 
Sake Hendriks üt De Skrns. 	(famke 
de widdou Jan van Schaltje 
Jelmer,de soan fan Jelmer Durks hdsman 
de skoanmem fan Bote smit. (onder Grou 
Gerryt (Gi: Gerrijt) Willems (Gb: Wel-
lems) Top, lOde gildebroer 
Matzen Joostes (lidmaet 1776) 
Matsen Joostes, in áldfaem 
Anne,Roel Wigies(Gb:Wegeles) syn soan, 
Jan Willems (Gb: Wellems) . (fordronken 
Douwe, de soan fan Johannes adstint 
Jouke Keimpes (Gb: Keinpes) 
Akke Douwes,de widdou fan Jacob (F:Ja-
kob) Watses (Gb: 'pre' ? 
in bern fan Johannes Gerbens 
Gerben Willems (Gb: Wellems) 
Gelve Dettje (Gb: Detje Wybberens; W: 
Detje Wijbrens, lidmaet 1752) 
in bern fan Douwe Rienks (Gb: Rijens) 
h5sman onder Grou 
in bern fan Anne (Gb: Onne) Hyltjes 
Pranger (Gb: Prangger) 
in bern fan Meinte Boukes 
in bern fan Johannes ...en  
in bern fan Klaas Johannes Tempels [ 
Tempel] (Gb: Klaas Andresen) 
in bern fan Bouke Douwes 
Eekmuoi, it wiif fan Meeles Annes (Gb: 
Meles Ruuds) 
Doettje Johannes, de widdou fan Eeltje 
(Gb: Eelle) Pytters 

Tryntje, Bouke Sipkes (Gb: Sepkes) syn 
Gerben Mattens (lidmaet 1726) . (wiif 
Gerben Mettens, weversbaes. 
Gabe (Gb: Gaabe, H: Gaebe) Lolkes, 
greutskipper 
Albetje,it wiif fan Cobes Pytters (Gb: 
Koobes gernier) 
Jitske (F: Jetske) Jelles, de 	widdou 
fan (F: diaken) Pytter Jentjes (F:Pij-
ter Jenties, Gb: Pijtter Jenjes) hüs-
man onder Grou 
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tijd grêf 

11. 2. 	10/4 Jeltje Jintes (Gb: Jentes), in áldfaem 
13. 3. rnaert 28/7 Sjoed Jacobs Keizer(Gb:Jakobs Keiser), 
14. 3. 	 Rigtje Albets, in faem. 	(fisker 

39/12 [gjin nanune ynfolle;heart it bij 14.3?] 
2. 4. april 30/11 Sikke Minses (Gb: swager Sekke), oer- 

setter en skuonniakker 
22. 4. 	 Klaas Tomas onder Grou 
f16. 5.(Gi,Gs) 	Hans Arents (Gi:Aarents), keslein, 11. 
117. 5. 	 gildebroer, 40 j. + 3 m. 

july 	15/10 in bern fan Sitebuorren. (en alderling 
1. 8. aug. 	27/14 Sytse Ytskes (Gb: Yskes), ferversbaes 
9. 8. july 	13/3 in famke fan Toon Abrams (Gb:Abrahams) 

17. 8. aug. 	42/5 Tjettje (W: Tieertje Feikes, lidinaet 
1745), it wiif fan Nanne (Gb: Nonne) 
Durks, skuonmakkersbaes 

7. 9. sept. 25/24 Engbet skearbaes (Gb:Engbert skearder) 
23. 9. 	 in bern fan Tjeed Pytes hsman onder 

23/30 Bouke Holstes Antje. 	 (Grou 
25. 9. okt. 	24/28 Johannes Poep (Gb: Popkes; W: Pytters, 

lidmaet 1753) 
5.10. 	12/12 in bern fan Johannes Gerbens 
6.10. 	 2/24 in bern fan Japik Koster (Gb: Jacob 

Jans Kosten) 
25/20 in bern fan Mieles Jelmes 

29.10. 	 Sake Sytses hdsman to Grou. 	(skipper 
30.10. nov. 	40/6 Sytse (Gb: Sijtse) Jeltes, mei-fjer- 
15.11. 	 6/2 Jelle Feikes, skipper 
11.12. des. 	6/14 Willem Jochums (Gb: Wellem Joghems) 

1793 

28. 	1. in bern fan Syberen Yntes h1sman onder 
Grou. 	 (broer 	[sjoch 30.5.18011 

jann. 22/10 in bern fan 	Klaas 	Oennes 	Antje 	har 
1. 2. Pytter Teunes, mei-fjerskipper.(Ynsens 

14. 	2. 26/38 in bern fan (Gb: Tjeedt Ynses) 	Tjeerd 
2. 3. maert 26/17 Atte Idses 	(H: Ate Jdzes 	(Gb: Edses) 

11. 	3. 33/19 Ahe (Gb: Abbe) Hindriks (Gb, 	W: 	Hen- 
driks,lidmaet 1765) Stok, hûsman onder 
Grou. 	(Statenburg, koperslaggersbaes 

13. 	3. 27/10 (Gb: Benaddes Statenborg) 	Bernardus 
april 25/14 Jan Tjallings 

2. 	4. 1/12 Beitske Wyberens (W: Wybrends, lidmaet 
1740; Gb: Beissche Mecheel), de widdou 

36/6 Klaas Renses. 	(fan lede Michiels 
30. 	4. maeije 36/3 Antje Pyters, it wiif fan Bouke Douwes 
4. 	6. 19/1 in dochter fan (Gb:Jurjens Jooste)Jur- 

9/8 in bern fan Bote Hendriks. 	(jen Jostes 
juny 27/18 in bern fan Ruud Wijbrens, 	fan Friens 
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STJERDEI GREFREG. 

tijd grêf 

+15.6.(W) 	42/44 Nonne (W: Nanne, lidmaet 1746) Durks 
18. 6. 	 in feint fan Gerben Jans hdsman onder 

Grou. 	 (baes 
8. 7. 	32/20 Durk (F:Durck) Herres, boatsjemakkers- 
13. 7. july 	28/10 Gryttje Annes, de widdou fan Sipke (F: 

Sijpke, Gb: Sepke) Douwes hdsman onder 
Grou 

24. 7. 	30/7 in bern fan (Gb:Welljm Top)Willem Ger- 
5. 8. 	 Japik Siedses, in jongfeint. 	(bens 

15. 8. aug. 

	

	32/3 Matsen, de dochter fan lede Michiels 
(Gb: IJde Beissche har dochter) 

3. 9. 	24/6 fordronken: Mejke Lases,de dochter fan 
timmerbaes Laas Hyltjes 

3. 9. sept. 	7/2 Hinke, it wijf fan Meinte Boukes 
11. 9. 	 7/2 in bern fan Meinte Boukes 

24/24 in bern fan Johannes Gerbens 
13. 9. 	 Gettje,it wiif fan skipper Age Hilles, 

(ek F) . 	 (sen Rutgers 
5.11. okt. 	7/1 in bern fan (Gb:Goissen Rutgens) Gois- 

18.11. nov. 	17/6 in bern fan Douwe Jelles (Gb: Tosma) 
Tasma 

24.11. 	 in bern fan Tjeerd Pytters hdsman on- 
f2.12. 	 Gerben Sjoeds,timmerfeint. 	(der Grou 

?1 	des. 	11/8 Gerben, Herre Wolkoms [forbettere dt 
1 	 Wolkens] swager 
17.12. jann. 45/4 Gettje Durks, it wiif fan Rein Arjens 
19.12. 	 Syberen Rueds, in âldfeint (ek F) 

des. 	31/14 Sybrigmuoi Ruurd Kop Moi [?] 
23.12.(W) 	 Siebren Haijes (lidmaet 1785) 

1794 

3. 2. 	 Ybeltje, in áldfaem, de dochter fan 
Jouke Uwes onder Grou 

13. 2. febr. 42/3 de skoanmem fan Sipke Beens (Gb: Sep-
ke Beerents), weversbaes 

3. 3. 	 Koetse Bape, in alde widdou 
maert 25/33 Bau[k] jen, de widdou fan Durk Gerbens 

31. 3. 	 in bern fan Aage Hilles, skipper 
31. 3. 	 Klaas Annes hdsman onder Grou 
14. 4. 	 Durkjen, in dochter fan Jentje Bakker 
15. 4. 

	

	 Geisrnuoi, in âlde widdou (ek F) 
2. 5. april! 15/11 Ybeltje Sytses, It wiif fan Jelle Hen-

driks hdsman op Sitebuorren onder Grou 
16. 5. maeije 23/5 Wiggeltje, in dochter fan (Gb:Weggele) 

Wigle Douwes. 	 (broer 
21. 5. 	38/1 Sipke (Gb: Sepke) Boukes(ek F), gilde- 
10. 6. juny 	33/11 in bern fan Egbet (Gb: Eibet) Bokma, 

hdsman onder Grou 
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STJERDEI 	GREFREG. 

tijd grêf 

12. 	6. 39/13 in bern fan (Gb: Metten Pool 	[= Merten 
en Puai/Froukje?] ) Metten Annes, 	tim- 
merfeint 

12. 	6. 43/11 in bern fan 	Ninse Klases 	(Gb: 	Mense 
Klaases), hellingfeint 

33/2 Bennet Tjalings 
34/01 in bern fan Ewet Sjoukes 

20. 6. 	july 31/6 in bern fan Gerben 	(Gb: Genben) 	Jans 
hüsman onder Grou 

21. 6. 35/1 in bern fan Klaas Tempel (Gb:Klaas An- 
dresen), ûrwurkmakkersbaes 

24. 	6. Pytter Tjeerds 	(ek F) 
8. 7. (F) to Raerd (R): Oentie Wellems 

29. 	7. 	aug. 23/19 Froukjen Herres, 	Jouke 	(Gb: Meijets) 
Meijers wiif 

7. 	8. 32/19 Sjeuke Aukes, Gosse Lammets syn wiif 
9. 8. 13/9 in bern fan Douwe Rienks 	(Gb: 	Riens) 

hdsman onder Grou. 	 (onder Grou 
10. 8. 6/4 Aan Pytters 	(Gb: Aa'n Pijttes) 	hdsman 
18. 	8. 16/9 Hyltje 	(F: Hyltie; 	Gb: Hijltje Annes) 
18. 	8. (W) Wytske Ruurds(lidm.1.1.1794) . 	(Pranger 
18. 8. in bern fan Willem Gerbens)j-5. 	24 7 93] • 30/7 it wiif fan Wellen Top 	)'- 
19. 8. Tjitse Ottema 
21. 	9. 	sept. 10/5 in bern fan tirnmerfeint 	Klaas 	Anders 

(Gb: Andries), - pokken - 
23. 	9. 	okt. 45/8 Sjoed Sipkes 	(Gb: Sepkes) 
2.10. 39/4 Yttje, in dochter fan groatmakkersbaes 

Durk Klases 	(Gb: Klaases), - pokken 
3.10. 29/5 Boukjen Tietes 	(Gb: Tettes), 	in 	áld 

widdou 
8.10. in bern fan Tjeed Pytters hdsman onder 

Grou. 	 (Grou, - pokken - 
27.10. 31/7 in bern fan Gerben Jans 	hdsman 	onder 
1.11. in bern fan Japik Sjoeds fisker 
2.11. 	! 25/39 Berber, 	in dochter fan 	skipper 	Anne 

(Gb: Hijitjes) Pranger, - pokken - 
6.11. 	nov. 11/9 Frans Jans, 	skuonmakkersfeint, gilde- 
7.11.(Gi) broer, - pokken - 

23.11. 	des. 24/17 in bern fan Meles Jelmers 	(Gb: Jelmes) 
26.11. 31/4 Wapke Goitsens 	(F: Goijtsens, Gb:Goot- 

sens) in âldfaem, - pokken - 
22/10 Klaas Antje har broers soan[sjoch jan. 

1793 en 30.5.18011 
27.11. Kees Binderts, de feint fan Douwe Jans 

hûsman onder Grou, - pokken - 
28.11. 34/18 Pier Alberts 	(Gb: Albets), 	timmerbaes 
28.11. Freerk P. Bakker 	(Gi) 
2.12. 9/9 (Gb:Sjoed Boukes' swager)Halbe Herres, 

feint bij Rued Koopmans, - pokken - 
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30/21 in bern fan Hindrik Doekeles syn doch- 
ter (Gb: in bern fan Hendrik Doekles) 

38/5 Wypkjen, in dochter fan Douwe (Gb: Jel- 
les Tosma) Tasma, - pokken - 

45/8 in bern fan Sipke (Gb: Sepke) Sjoeds, 
- pokken - 

38/5 in berntsje fan Douwe (Gb: Jelles Tos-
ma) Tasma 

21/1 Pier, Klaas Sjollema syn soan, -pokken-
13/3 Foke, Toon Abrahams syn soan, -pokken-
7/1 Jan, in soan fan Pyter Johannes (Gb: 

Pij tter Johannen), - pokken - 
28/22 Gosse Lanimets 
23/13 Minke, it wiif fan houtmolefeint (Gb: 

houtmoolner) Rinse (Gb: Rense) Alberts, 
- pokken - 

1/6 Jurre,Klaas Jurres syn soan, - pokken - 
23/7 Gettje, in dochter fan Jelmer Tietes 

(Gb: Tettes), - pokken - 
22/18 Tryntje, Jelmer Jelmers' wiif, -pokken-

it wiif fan Jakob Aabes (F) 
Reintje, in dochter fan Willem Jochums, 
- pokken - 

tijd 

3.12. 

5.12. 

6.12. 

8.12. 

9.12. 
11.12. 
14.12. 

14.12. 
16.12. 

19.12. 
21.12. 

25.12. 
26.12. 
30.12. 

21/12 in bern fan Sjoukjen Reins 
28/13 Sipke, in soan fan Wynimer (Gb: Wijmer) 

Sjoeds, - pokken - 
2/7 de soan fan (Gb: de widdou) Gryttje, de 

dochter fan Herre Harmanus (Gb: Grijtje 
Harmanes) , - pokken - 

41/14 Gettje, Edser Okkes' dochter, -pokken-
24/7 Tryntje, in dochter fan tinimerbaes Laas 

Hyltjes (Gb: Hijltjes), - pokken - 
23/39 Sjoukjen Jans,greutskipper Durk Gerbens 

syn wiif, - pokken - 
1/17 Minse,in soan fan Fedde Sikkes (Gb:Sek-

kes, - pokken - 
37/1 in dochter fan Hindrik Sakes 
38/6 in bern fan Douwe Jelles Tasma (Gb:Tos-

ma), ûrwurkmakkersbaes 
Rintje Rinses (Gi: Rentje Renses) Keu-
ning, in frijfeint 

24/8 Hindrik, in soan fan tinunerbaes Laas 
Hyltjes (Gb: Hijltjes) 

37/6 in bern fan Bindert (Gb:Bnnnet) Gerbens 
1/17 Sjoukjen, in dochter fan Fedde Sikkes 

(Gb: Sekkes), - pokken - 

1795 

j ann 
5. 1. 

6. 1. 

7. 1. 
8. 1. 

10. 1. 

15. 1. 

18. 1. 

20. 1. 
21. 1.(Gi) 
22. 1. 

24. 1. febr 
27. 1. 
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febr. (W) Hendrik Saakes Hofstra 	(lidmaet 1777), 
t to St. Omer,dêrhinne dtnaeid yn 1787 
'ter zaake des Vaderlands' 

1. 	2. 13/8 in dochter fan 	Jochum 	Brugts 	hüsman 
onder Grou, - pokken - 

23/8 de widdou fan Namrnen Sijtses 
24/22 Rentje Durks 

4. 	2. 28/13 Douwe Douwes 	(ek F) 
13. 	2. 30/6 Janke Sipkes, it wiif 	fan 	Bouke (Gb: 

Corniles')hdsman onder Grou,- pokken - 
25. 2. 24/6 Hyltje Lases, in soan 	fan 	timmerbaes 

Laas Hyltjes 	(Gb:Hijltjes), - pokken - 
[sjoch op 8.3.1795 en Neiskrift 	s.1401 

26. 2. in bern fan skipper Bouke Jerryts 
55. 	3. Rintje Japiks 
16. 	3.(Gi) Rentje Jacoobs 
0. 	3. maert 42/10 Hyltje Lases 	(Gb: 	Bijltje 	fan 	Laas 

Hijitjes 	[sj. 	25.2 en Neiskrift 	s.140] 
23. 	3. Tryntje Willems, 	Hessel Jans syn wiif 

[sjoch onder maeije] 
26. 	3. 11/1 in bern fan Been Gerryts 	(Gb: Gerrits) 

hdsman onder Grou, - pokken - 
11/7 it wiif fan Pijtter Pijttes 

31. 	3. 	april 21/16 Ale Pyttje 	(Gb: Pijtje), in áld widdou 
op Pean 

[31. 	3.] 27/13 Corneles Peisel 	(Gb: Peizel) 
26. 	4. 9/3 Tryntje Anders 	(Gb: Trijntje Andreis), 

de widdou fan greutskipper Paulus Mee- 
les 

3. 	6. 	maeije! 1/2 Gerben Binnerts 	(Gb: Bennets), 	bûter- 
(Gs: 	en tsiis)keaper 	(Gs: 	70 	j., 	6 m., 
9 d.) 	(W liclmaet 1751) 

12. 	6. Gerryts Jiskes, 'een onnosel vrygesel' 
8/3 Hessels Trijntje 	[sjoch 23.3.1795] 

12. 	7. 	july 5/14 Jooje Rinske (Gb: Jochums Rensche) 
28. 	7. in soan fan Hinne Haites 	hdsman onder 

Grou, fordronken 
27/18 in bern fan Wellen Aukes 

26. 	8. 	aug. 34/21 in bern fan 	(Gb: Eelke en Yttje) Eelke 
nov. 11/13 de mem fan Teunis Ewerts. 	(Hylkes 

5.12. 	des. 25/25 Durk Sipkes 	(Gb:Sepkes), graenkjepman, 
(W lidmaet 1764) 

38/12 Meeles Ruuds 
6.12. Meeles Annes, in âld manJ 

1796 

23. 1. jann. 25/42 in bern fan bakker Jan Oeges (Gb: Hal-
bertsma [mar dat is syn wiifs fan]) 
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13/1 in bern 
25. 4. in bern fan Meles Jelmers 
18. 5. Jelle Ulbes, weinmakkersbaes 
5. 6. maeije37/18 Lysbert Durks, 	it wiif fan Kerst Ker- 

stes, 	(ek F) 
16. 6. 38/9 Feikjen 	(W:Feikje, lidmaet 1736) 	Tjal- 

kes
'
de widdou 	fan 	timmerbaes Bartie 

Klases 	(Gb: Battele Klaases) 
28. 6. 	july 9/15 Jan, de soan fan Atse 	(Gb: Otse) Nurks 
6. 7. 41/2 Sipke Teunes 	(Gb: Sepke Tuunes;W: Sip- 

ke Teunis, lidmaet 1771) 
18. 7. 25/8 in bern fan Tjeerd (Gb: Tjeed) Douwes 
20. 7. 9/15 in bern fan Douwe Wigles 	(Gb:Weggeles) 
25. 7. 39/13 Teeke 	(W: Take, lidmaet 1746) 	Durks, 

skuonmakkersbaes 
aug. 24/24 in bern fan Yttje Teijes 

31. 7. 44/2 Janke Lolkes, it wiif fan Haite Klases 
(Gb: Klaases) 	(ek F) 

13. 8. 23/15 Sibbeltje Pytters 	(Gb:Pijtters; H:Pie- 
ters, 	lidmaet 3.2.1777), 	in widdou 

f17. 8. 22/4 Tryntje Johannes, 	it wiif 	fan 	Klaas 
118. 8.(w) Pytters 	(Gb: Pijtters) 	(lidmaet 1770) 
23. 8. 17/3 Jan Willems 	(ek Gi) 	(Gb:Wellems) Prop, 

frijfeint, gildebroer 
31. 8. 	sept. 38/8 in famke fan 	timmerfeint 	Jan 	Sytses 

(Gb: 	Sijtses). 	 (jonkie 
5. 9. 24/11 Hyltje Wigles(Gb:Hijltje Weggeles) syn 

10. 9. 43/5 Aagornme 	(Gb: Age) Gettje, in widdou 
f11. 9. 1/13 Jitske 	(W: Iietske, lidmaet 1777) 	Mi- 
114. 9.(W) chiels 	(Gb: Jietsche Miegchiel), 	in 

âldfaem. 	 (feint 
30. 9. 	okt. 8/4 Pytter 	(Gb:Pijtter) Johannes, helling- 
10.10. 36/10 Tjietske 	(Gb: Tjetsche), de widdou fan 

Pytter Slob 	(Gb: Pijtter Wij) 	[binne 
Slob en Wij forskelien?] 

14.10. 21/10 Teeke 	(F: Teecke) Gerbens, fisker 
19.10. 30/3 Antje, Jurjen Dykman (Gb:Jurjen Wever) 

syn wiif. 	(Jan Syimnens 	(Gb: Symons) 
17.11. 	nov. 23/40 Tryntje Bokkes,it wiif fan hellingbaes 
20.11. 	des. 32/3 Antje,de widdou fan álde Hind.Hindriks 

(Gb: Hendrik Hendriks) Stok 
8.12. 28/19 Haite Klases 	(F, Gb: Haijte Klaases) 

13.12. Maryke 	Jelles 	(W: 	lelies, 	lidmaet 
1.1.1794), 	it wiif fan Sjouke 	Hotses 
hdsman onder Grou. 	 (feint 

24.12. 	jann. 25/30 Frans Pytters 	(Gb: Pijtters), helling- 

1797 

s. d. (W) to Skydam: Durk Hijltjes(lidmaet 1779) 
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4. 1. 8/10 Douwe Jans hdsman onder Grou 
21. 1. de widdou Antie Foockes (F) 
20. 2. 	febr. 38/1 bij de tsjerke: in bern fan Kryn 	(Gb: 

Krijn) 	en Taije 	(Gb: Taye) 
4. 3. maert 27/10 Sytse 	(Gb, H: Sijtse) Jans 
6. 3. 22/6 in bern fan Symmen (Gb: Sijmen) 	Piers 

hdsrran onder Grou 
15. 3. 25/42 Berber, 	de dochter fan bakker 	Jentje 

Joostes 	(Gb: Halbetsma) 
15. 3. 1/3 Wytske Johannes, 	de widdou fan Gerben 

Binnerts 	(Gb:Bennets) 	(W lidmaet 1751) 
21. 3. 35/20 Pytter Kistje (Gb: Pijtter Pijtters de 

Jong) hdsman onder Grou 
26. 3. 25/7 Pytter Matteves 	(Gb: Pijtter Matewes) 
27. 3. Aaltje Tjibbes, in faem 
28. 3. Jakob Abes 	(F) 
7. 4. april 23/12 Freerk (H: Freerik) Gerbens, skipper 

april(F) 27/20 diaken Aucke (Gb: Auke) Wellems 

8/18 Oege Halbes (Gb: Holbes), kûpersbaes 
2/23 in bern fan Atze (Gb: Otse) Murks 
3/2 Haite Fokes (Gb: Haijte Fookes), in 

gildebroer 
16. 6. juny 	16/1 in bern fan (Gb: Sijmen Renses) Symen 
11. 8. 	 in bern fan Anne Piers. 	(Rinses 
22. 9. sept. 28/3 Gryttje Durks, de widdou fan Bouke 

Wytses (Gb: Wijtses) onder Grou 
Pytter Goukes, boerefeint onder Grou 

2/7 Trynte (Gb: Trijntje) Jans, in &ldfaem 
2/24 in âld opsichter (Gb: de opsichter) 

Stephanus Stol (earder to Boarnburgum) 

46/6 Willem (Gb: Wellem) Jans Koet 
23 of 25/29 Foppe Pyters(Gb:Voppe Pijtters), 

hellingfeint 
1/18 Pijtter van Asperen. 

20/14 in bern fan Johanens Hilles' dochter 
Rinze Ysbrands (lidmaet 1769) 

23/11 Klaas, in bern fan Johannes (Gb: Klaa-
ses) Boonstra, fordronken 
Sierd Greuls (lidmaet 1760) 

26/39 Tjeerd Ynses (W: Ynzes, lidmaet 1782), 
hdsman onder Grou. (wiif 

9/1 Maaike, Evert (Gb: Ewert) Teunes syn 
21/9 in deade fan it Fliet 
2/22 Atze (Gb: Otse) Murks (Gi: Muirks), 

skuonmakkersfeint, gildebroer 

E
0. 3.(F) 
0. 4. maeije 3 

26. 5. 
30. 5. 1 

29. 9. 
7.11. 

j [ii] nov. 
16.12. (H) 

1798 

3. 1. jann. 
7. 1. 

27. 1.(W) 
29. 1. febr. 

febr. (W) 
21. 2. 

23. 2. 
maert 

8. 3. 
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12. 	3. 39/1 bij de tsjerke: 	(H:Anna Margaretha En- 
gelberts-Kr6ger)de mem fan dominje En- 
gelberts(Gb:Eengelberts) (H:94j. + 6m.) 

27. 	3. 	april 26/29 Maaryke ledes, in faem (Gb: lede Beit- 
sche har dochter Maritje) 

1. 	4. 3/6 Antje Watzes 	(F: Watses), Johannes Au- 
kes syn wiif 

5. 	4. 15/6 Wypkjen Japiks,de widdou fan Teke Her- 
kes (Gb: de widdou Teeke Herkes 	Wypk) 

18. 	4. 24/29 Douwe Klases 	(Gb: Klaases) Boerke 	(Gi: 
Borke), gildebroer 

20. 	4. 29/12 Gryttje Joostes, 	de widdou fan fisker 
Sjoed Jacobs 	(Gb:de widdou Sjoeds Kei- 
ser) 	[sjoch 13.3.1792] 

23. 	4. 26/32 Tjalling 	(W: Tyalling, 	lidinaet 1756) 
Binnerts 	(Gb:Bennets), bûter-en-tsiis- 

f11. .5. 	maeije 12/9 Sjoed Leuxrimes 	(Gb: Lemmers) . 	(kjepman 
112. 	5.(W) Sioerd Lymmes 	(lidmaet 1748) 
12. 5. 32/13 Tyttje Willem [s] (F:Tijttie -,Gb: Tijt- 

tje Wellems), in áldfaem 
13. 5. 25/9 Tjeerd (Gb:Tjeed) Douwes,skuonmakkers- 

feint, 	gildebroer, 	(ek F, Gi). 	(baes 
23. 	5. 5/2 Aage Aages 	(Gb:Age Ages),skuonmakkers- 

fl 3. 	5.(W) 22/15 Klaas Pytters 	(Gb: Pijtters;W: Pyters, 
4. 	5. lidmaet 1749) Boerke 

25. 5. 17/6 Johanne,de widdou fan Jelle Ulbes 	(Gb: 
de widdou Jelle pake Hanne) 

46/1 Sake Saakes. 	 (gildebroer 
26. 5. 	juny 3/1 Gerben Teekes 	(F: Taekes, Gi: Tekes), 
527. 	5.(W) Inze Volkerts 	(lidmaet 1777) . 	((ek Gi) 
128. 	5. maeije 25/5 Ynse Folkerts, hellingfeint,gildebroer 
527. 	5.(H) 25/20 Tryntje 	(H: Trijntie) Martens, de wid- 
'128. 	5. 	juny dou fan Goje Gerbens 	(Gb: 	de 	widdou 

Trijntje Goojes) 
28. 	5. maeije 25/6 Antje, 	de dochter 	fan 	Gerben 	Sybes 

(Gb: 	Sijbes) 
28. 	5. 	juny 29/13 Hiltje Eizes,de widdou(F:it twad wiif) 

fan Wigle 	(F:Wiggele,Gb:Wegle) 	Douwes 
1. 	6. 35/9 in bern fan Eesge Hyltjes Boonstra(Gb: 

en Durkjen) 
6. 	6. 34/20 Eelke Hylkes 	(Gb: Coster 	[= koster?] 

18. 	6. 38/ bij de tsjerke: in bern fan Jan Edzers 
(Gb: Hedsers) hdsman onder Grou 

20. 	6. 3/2 Gettje Arjens, de widdou fan(F:Teecke) 
Teeke Gerbens 	(Gb: Gerben Teekes) 

25/40 Durk Jentjes 
21/8 It wilf fan Ype Johannes 

22. 	6. 'Hille Annes Pranger 	Overleden of ver- 
ongelukt Den 22 Junj 1798 	Bij Den 	00 

[= Dinan(t)?] 	vermoort 	Begraven' 	(Gi) 
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26. 	6. 	july 27/5 Hille,de soan fan Eeltje Douwes hdsman 
onder Grou 	(Gb: 	'helle Eeltjes beurt' 
[= Burd?] 

6. 	7. 36/11 Hinke Douwes, 	it wiif 	fan Rued 	(Gb: 
Ruud) Eeltjes hdsman onder Grou(W lid- 
maet 1757). 	(Koopman [= kjepman?] 

6. 	7. 1/1 Gryttje, 	de dochter fan Sjoed Gerbens 
8. 	7. 2/32 Tyttje Sipkes, it wiif fan Wynimer (Gb: 

Wijmer) Sjoeds 
16. 	7. 24/44 Klaarke Wieberens(Gb:Klaare Sijbrens), 

de widdou fan Klaas Sjoeds 
20. 	7. 26/36 Arjen Reins, ürwurkmakkersfeint 
24. 	7. 44/1 Evettje, 	de widdou 	fan 	Teeke Tietes 

(Gb: de wjddou Eewettje Teekes) 
29. 7. 	aug. 24/17 in bern fan Meles 	(Gb: 	1eeles) Jelmers 
30. 7. 3/3 Bebbe (Gb:of Berber) Boukes, in widdou 
14. 	8. in bern fan Evet Teunes 
19. 	8. 24/27 Sipke, in soan fan Douwe Klases Boerke 
1. 	9. 	sept. 11/2 Ruettje Jelmers 	(W: Ruurdje lelluiners, 

lidmaet 24.6.1791), it 	wiif fan 	Been 
Gerryts hdsman onder Grou.((Gb:Sijtses) 

4. 	9. 40/3 in bern fan timmerfeint 	Lolke 	Sytzes 
11/10 in bern 	fan 	'johannes 	pytters 	buid 

[= Burd?] 
18. 9. 23/28 Tettje 	Joostes 	(W: 	Tetje Halbersma, 

lidmaet 1779), Jurjen Hajes syn wiif 
19. 9. 21/11 Lytse Tryntje (Gb:Trijntje), in widdou 
27. 	9. 24/11 in bern fan timmerfeint 	Hyltje Wigles 

okt. 32/11 Roel Weggeles(F:Wigles). 	((Gb:Wegles 
12.10) 226 twa bern fan Symmen (Gb: Sijmen) Piers 
14.10) / hdsman onder Grou 
18.10. 9/6 Fettje Symens, 	de 	widdou 	fan 	Sjoed 

Klases (Gb: Klaases) onder Grou 
27/17 in bern fan Wellen Aukes 

20.10. 13/4 in bern fan Isk Fokes (Gb: Ysk Fookes) 
21.10. 26/34 Tettje Anders, 	it 	wiif 	fan 	Gordelt 

Boukes onder Akkrum. 	 (Grou 
24.10. 13/6 in bern fan Jochum Brugts hüsman onder 
25.10. 2/9 Janke Jans,it wiif fan Tiette Goitsens 

(Gb: Tiete Gooitsens) 
26.10. 2/8 Tiette Goitsens 	(Gb:Tiete Gooitsen[s] 
27.10. 6/15 Kinkjen Arjens, 	de widdou fan 	Outjer 

(Gb: Autjer) Doedes 
des. (H) Pietje Feikes 
1.12. 	des. 33/21 Nieske Tjerks, 	It wiif fan Sekke Hin- 

driks 	(Gb: Hendriks) 
2/33 in dochter fan Jentje Sijbrens 

15.12. 3/12 Foke Martens 	(F: 	Focke Mertens, 	Gb: 
Fooke Mettens) 

18.12. 41/7 Pyttje Eeltjes 	(Gb: Eeles), in faem 
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1799 

4. 	1. Sipke Klases,smidsbaes op'e Smilde(Gi) 
4. 	1. Jelle Douwes hdsman onder Grou 
6. 	1. 	Jann. 39/8 	Bartele 	(W:Battle,lidmaet 1741) Sipkes 

(Gb: Battele Sepkes), in heel âld 	man 
3. 	2. Joukjen, 	de dochter fan Hindrik Jans, 

glesker en ferver 
6. 	3.(W) to Warkum:Ruurd Wopkes(1754 lidm.Grou) 

26. 3. 	febr. 10/5 	in soan fan timmerman Klaas Anders 
28. 	3. maert 24/10 Deuwke Hyltjes, 	de widdou 	fan 	Pyter 

Matteves (Gb: Pytter Natewes) 
april 4/8 	in bern fan Eijbet Bokma 

28. 	4. 33/5 	Attje Tietes 	(Gb: Tijttes), 	de widdou 
fan skipper Haje Durks 

1. 	5. maeije 21/5 	in bern fan graenkjepman 	Sipke 	Durks 
(Gb: Sepke Duiks) 	[sjoch juny 25/26] 

20. 	5. 33/19 in bern fan 	slachter 	Sikke 	Hindriks 
(Gb: Sekke Hendriks) 

27. 5. 45/9 	Boukjen Lolkes, 	de widdou 	fan 	Sjoed 
Sipkes 	(Gb: Sijoed Sepkes) 

4. 	6. Sibbeltje, Pytter Wessels syn dochter 
juny 34/18 de dochter fan Lijsbet Piers 

25/26 in bern fan Sipke Durks 	[sj.1.5.1799] 
24/15 de widdou fan Freerk Gerbens 

12. 	6.(H) Berendje Freeriks. 	(ze Symens syn wijf 
28. 	6. 	july 39/11 Tryntje Everts, (Gb:Watse Sijmons) Wat- 
f5. 	7.(H) 1/4 	(H: Hitje Pieters van Asperen) 	Hittje 
16. 	7. Pytters, 	it wiif fan skuonmakkersbaes 

Durk Jurres 
517. 	7. 36/2 	Tettje 	(W: Tetje,lidmaet 1740) 	Everts, 
'118. 	7.(W) de widdou 	fan 	Syberen 	(Gb: Sijbren) 

Boskman hdsman onder Grou 
19. 	7. in bern fan meifjerskipper Gabe Pyters 
31. 	7. in bern fan timmerfeint Klaas Syberens 

aug. 4/10 in bern fan Sipke Beernts[s.hjironder] 
34/5 	in bern fan Jouwes 	'dogter 	Trijntje 

ldogter' kin ek efter 	Sipke 	Beernts 
hearre] 

11. 	8. 31/9 	Bote Ynnes 	(Gb: Innes), smidsbaes 
11. 8. Anne Jans 	(ek F) 

22/9 	in man fan Wartne, fordronken 
sept. 23/29 in bern fan Goitsen Rutgens 

12. 9. 24/12 in bern fan 	timmerfeint 	Hyltje 	(Gb: 
Hijitje) Wigles 

30.10. Auke,de soan fan siktaris Durk Tjebbes 
5.11. Hinke,de skoaninem fan skuonmakkersbaes 

Anne Sjoeds Kootje 
1.12. 	des. 11/3 	in 	bern 	fan 	kjepman 	Eesge 	Hyltjes 

Boonstra (Gb: en Dur[k] jen) 
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39/9 in bern fan Steeven en Aaltje 
13.12. Jochum Sydses 

7/4 Jochuin Rensche Jochum [?] 
15.12. 46/3 Pyttje 	(Gb: Pijttje) Fetses, de widdou 

fan boatsjemakker Durk(F:Durck) Herres 
20.12. 27/23 in skipper dt 	'Groeriningerland' (Gb: 

'Groenningen'), 	stoarn op It iis 	bij 
26.12. 22/7 Klaas Oenes 	(Gb: Oennes). (Grou 
28.12. 24/12 in bern fan tinunerfeint 	Hyltje Wigles 

(Gb: Hijitje Wegles) 
30.12. (W) Janzen Gerryts 	(lidmaet 1744) [Janzen 

is in frouljusnamme] 

1800 

jann. 33/12 de widdou fan Sake Sijbrens Jansen 
16. 1. 	 Aan, de soan fan Pyter Pybes 

36/7 in bern fan Auke Abes syn dochter 
31/11 in bern fan Pijtters Joukje 

26. 1. febr. 22/1 Uewe (Gb:Uwe) Joukes hdsman onder Grou 
1. 2. 

	

	 Sybe (F:Sijbe) Aukes hdsman onder Grou 
13/4 in bern fan Jesk Fokes 

20. 2. 	24/33 Keese (Gb: Keesse) Janneke, in widdou 
22. 2. 	10/6 Anders (Gb: Andes) Klases, timrnerbaes 
[7. 3. (H) 	 Hijitje Zietzes 
83. 	 Hyltje Sytses 
15. 3. 

	

	 Ybeltje Sybes (F: Sybbes), it wiif fan 
Rintje Willems hûsrnan onder Grou 

f26. 3. 	 Sjoerd Boukes hdsman onder Grou(H:wen- 
127. 3. (H) 	 ne 2.5.1784 noch onder Wartne) 
28. 3. 	 Sipke, de soan fan Douwe Klases Boerke 

maert 10/13 in bern fan Sjoed Gerbens 'blei' syn 
dochter [sjoch 29.10.1803] . 	(Bakker 

19. 4. april 42712  Watse Pyters (Gb: Pijtters) of Watse 
maeije 9/11 in bern fan Ruud Reins 

24/17 in bern fan Mielles Jelmers 
5. 6. juny 	14/8 in bern fan Sjouke Hotses hdsman onder 

38/16 Jan Halbes 'v[an] wuddu[m] 1. 	(Grou 
8. 6. 	39/10 Berber Hindriks, It wiif fan mei-fjer- 

skipper Haje Sytses (Gb:Haaje Sijtses) 
16. 6. 

	

	25/3 Gerryt Doekelis (Gb:Doekeles; W: Douc- 
les, lidxnaet 1763, earder to Staruin) 

19. 6. 	 in bern fan meifjerskipper Gabe Pyters 
f29. 6. july 	30/12 Hirike (H: Rinske) Hinnes, it wiif fan 
130. 6. (H) 	 Fedde (Gb: Feede) Sekkes 
15. 7. 	 3/11 Wypkjen Pyters,(F:Wijpk Pijtters,it 2. 

wilf en) de widdou fan Pybe Fokes (F: 
Piebe Foockes, Gb: Pijbe Fookes) . (wiif 

2. 8. 	 Akke Tjeerds, Michiel Ysselmuiden syn 
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4. 8. aug. 	25/31 in bern fan boatsjemakkersbaes Herre 
Durks 

2. 9. sept. 	6/1 Jeltje, in dochter fan Jan Feikes 
15. 9. 

	

	31/11 Sjoukjen Aans, it wiif fan Pyter Pybes 
(Gb: Pijtter Pijbes) 

525 9. okt. 	39/3 Japke (W: lapke, lidmaet 1778) Anders, 
1. 

 
9.10.(w) 	 it wiif fan Durk Klases (Gb: Klaases) 

26.10. 	36/14 Sipke (Gb: Sepke) Durks, graenkjepman 
(W lidmaet 1.1.1793) 

nov. 	7/3 1 1 vrou onder de myliteerde komende 
van Groeningen' [tusken de rigels. 'de 
1 noweinher' Lhwat ek slaen kin op it 
kommen fan de soldaten] 

2 12. des. 	42/13 Gettje,in dochter fan watse[P.] Bakker 
9/5 in bern fan Sjoed Klaases syn dochter 

12.12. 	45/3 in bern fan smidsbaes Foke (Gb: Fokke) 
Jans 

1801 

S. d. de widdou fan Hotse Fookes 	(F). 	(baes 
22. 1. 	jann. 46/8 Haje Sikkes 	(Gb:Haije Sekkes), küpers- 
24. 1. 23/29 Ype,in soan fan Bouke Holstes 	(Gb:Hol- 

sters) 
26. 1. 	febr. 2/5 Jan Jans of leaver sein Jan Eekes (Gb: 

Jan Jans Ekes) 
26. 1. 14/5 Sjouke Hotzes (Gb:Hotses) hdsman onder 

Grou 	(W lidmaet 1.1.1794) 
30. 1. 15/1 Sytse(F:Sijtse)Geerts(Gb:Sietse Geets) 

. 2. 15/6 Herke Tekes 	(Gb, Gi: Teekes) 	(Gi: Ha- ï 2.(Gi) nenburg) skuonmakkersfeint 
25/24 Douwe Eeltjes 
17/4 in bern fan Wellem Gerbens 

18. 2. 7/6 de álde opsichter (Gb: Jelle) 
24. 2. maert 2/27 Aaltje Klases, it wiif fan Marten Kla- 

ses 	(F: Merten -, Gb: 	Metten Klaases) 
28. 2. 8/11 in bern fan Akke, faem bij Pytter Pie- 

bes (Gb:in bern fan in Drachtster faem) 
25. 3. in bern fan Seit Jans. 	( - pokken - 
16. 4. Tjiebbe Durks, in soan 	fan 	siktaris, 
51. 5. maeije 1/14 Symmen Rinses 	(Gb: Sijmen Renses) 
14. 5.(w) Simon Rinzes 	(lidmaet 1782) 
5. 5. in bern fan Lolke Durks, - pokken - 

13. 5. 29/20 Japke 	(H: lapke) Jelmers, 	it wiif fan 
Bouke Korneles 	(Gb: Corneles) 	hdsman 
onder Grou, - pokken - 

17. 5. 30/19 Tryntje, 	de 	dochter 	fan 	timmerbaes 
Klaas Jans, - pokken - 

530. 5. 	juny 22/8 Antje Holstes, de widdou fan Klaas 0e- 
131. 5.(H) Antie Holstes. 	(nes 	(Gb: Oennes) 
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6. 	6. 26/23 Tryntje Huibberts,it wiif fan helling- 
baes Atte Harmens 

11. 	6. Berber Jelles(ek F),de widdou fan Sybe 
Aukes hdsman onder Grou,-pokken-. (Grou 

18. 	6. in bern fan Egbert Bokma 	hüsman onder 
24. 	7. 	july 12/4 in bern fan Goitsen Rutgers 	(Gb: Rut- 

gens) 
10. 	8. 	! 23/18 Jouke Meijers 	(Gb: Meijets), skipper 
22. 	8. 	aug. 40/10 Riemke, 	de dochter 	fan 	Rein Sjoerds 

(Gb: Cootje), - pokken - 
28. 	8. 31/13 Wieger,de soan fan Michiel(Gb:Mechiel) 

Visser, - pokken - 
6. 	9. 	sept. 25/17 Hans Luitsens 	(Gb:Lutsens),timmerfeint 

13. 	9 Hinderik Geuker, tdnman  
24/13 Hendrik Jurjens 	 f 

, 

19. 	9. 24/47 Corneleske 	(F: Corneliske, Gb: Kelle) 
Aukes, 	it wiif fan Pieter Aates 	(Gb: 
Pijtter Ates), - pokken - 

21. 	9. 27/24 in bern fan Bouke Jerryts 	(Gb: Herris) 
18/3 in bern fan dominje [Nic.J 	Metsaer 	[= 

Messchaert, 1800-0 2 Wetterlânsk preker] 
25. 	9. 4/7 in bern fan Egbert 	(Gb: Ebbet) 	Bokma 

hdsman onder Grou 
16.10. 	okt. 24/46 Nieske,de dochter fan Auke Pyters' (Gb: 

Pijtters')widdou onder Grou,- pokken - 
26.10. 46/9 Tryntje Klases, it wiif fan Jelle Wig- 

les 	(ek F) 	(Gb: Weggeles) Visscher 
19.11. 	nov. 25/38 in bern fan Jentje Annes Pranger 
8.12. 	des. 26/22 Atte Harmens, hellingbaes onder Grou 

14.12. 41/15 Aaltje 	Willems, 	de widdou fan skuon- 
makkersbaes Jan Tomes(Gb:Jan Lettens), 
(W lidmaet 1759, earder to Boarn) 

14.12. 18/3 Tjalke, in jonkje fan Tjaling Hindriks 
(Gb: Tjaaling Hendriks) 

1802 

s. 	d. to Wynskoat: Catharina Buscher (H) 
3. 	1. 	jann. 2/6 Oelkjen Jans. 	 (terkeaper 
5. 	1. 23/26 Gerben Martens 	(ek H) (Gb:Mattens), bû- 

8/11 in bern fan Johannes Herres ['Johannes' 
stiet boppe 'Bouke',dat grif in forsin 
is; de mem stjert 4.2.1802, sjoch dêr] 

19. 	1. 11/6 Pietter Pietters 	(Gb:Pijtter Pijtters) 
onder Grou 

4. 	2. 	febr. 8/12 It wiif fan skipper Johannes Herres 
18. 	2. 19/6 in bern fan Meinte Sytzes 	(Gb:Sietses) 

hdsman onder Grou 
maert 17/4 in bern fan Wellen Gerbens 

6. 	3. in skippersbern 
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18. 	3. 40/1 Wimke Tjeerds, Tjaling Boukes syn wiif 
30. 	3. 	april 24/5 Bouke Neintes 	(ek Gi, H) 

13/7 it wiif fan Jan de Blou. 	(Jelles 
17. 	4. in bern fan ürwurkmakkersfeint Tjiepke 
24. 	4. it wiif fan Jan Pietters de Roos 

40/10 in bern fan Rein Cootje 
38/6 in bern fan Broer Jelles 

14. 	6. 	juny 28/13 in bern fan Huite 	(Gb: Hoyte) Jans 
20. 	6. 6/9 Douwe, 	in bern 	fan de ûrwurkmakkers- 

feint Johannes Douwes 
22. 	6. Tryntje Huites, Wymmer 	Sjoerds' 	wiif 
29. 	6. 'Een Knegt van Het Vloot verdronken' 
juny(W) Berber Durks, 	de 	widdou 	fan 	bakker 

1 	8. 	7. Joost Halbertsma 	(lidmaet 1739) 
15. 	7. 	july 11/3 in jonkje 	fan 	kjepman Eesge Boonstra 

(Gb: Eesge Durkjen). 	 (Hindriks 
16. 	7. 33/18 in jonkje fan(Gb:Sekke Hendriks) 	Sikke 
22. 	7. 	aug. 45/5 Rein Arjens, in Rid man 
27. 	7. in bern fan meifjerskipper Gabe Pyters 
8. 	8. 29/1 Lamke, it wiif fan timmerbaes Yge Sym- 

mons 	(Gb: IJge Symens) 
30. 	8. 	sept. 26/33 Lokke Tjallings, 	it wiif fan 	(Gb: de 

Switser dokter) 	Arnoldus Romer 	yn 'e 
bak fordronken 	[R6mer,in Ddtsker, kaem 
mei Switserske soldaten to Grou;sj.Gen. 
Jb. 	1963 s 17-18,en: Joast Halbertsma, 
brekker en bouwer 	(Drachten,1969)s.58] 

sept. (W) to Bloksyl 	(fl: Romke Gerbens 	(lidmaet 
1783, yn 1797 as preker nei Bloksyl) 

sept. (W) Aaltje Attes 	(lidmaet 1744) 
okt. 43/8 de widdou fan Ynte Sepkes 

16.10. 27/5 in bern fan Rinze 	(Gb: Rense) Jochums 
3.11. 	nov. 2/3 Klaske, 	de dochter fan kjepman Goslyk 

Lykeles 	(Gb: Goslijk Lijkkeles) 
14.11. 15/9 Jelle Hindriks 	(Gb: Hendriks) 	Stok 	op 

S i tebuorren 
26.11. Ybbeltje, 	de dochter 	fan kjepman Mi- 
2.12. in bern fan Durk Fokes. 	(chiel Visser 

19.12. Sjuittje 	(F: Sjuttje) 	Hilles, 	de wid- 
dou fan Douwe Beens 

12. 	des. 28/19 in dochter fan Hinne Haites 	(Gb: Henne 
Haytes) hüsman onder Grou 

1803 

s.. d. (W) 	 Rimke Siebrens (lidxnaet 1760) 
1. 1. 	 Michiel (H: Wiegers) Visser, bûter- en 

tsiiskeaper(lidmaet to Grou. 6.10.1791, 
mei attestaesje 13.8.1792 nei Wldsein 
en 2.5.1800 dêr wer wei nei Grou) 
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8. 	1. 	jann. 4/8 	in bern fan Egbert (Gb: Eijbert) Bokma 
hdsman onder Grou 

11. 	1. in skippersfeint op Sitebuorren.(Visser 
13. 	1. Wytske, de dochter fan kjepman Michiel 
19. 	1. 32/22 Sytske Jelles, It wiif fan Sjoerd Ger- 

bens hüsman op Sitebuorren 
/20. 	1.(W) Siebren Durks 	(lidmaet 1763) 
126. 	1. Syberen Durks, ûrwurkmakkersfeint 

5/5 	Sijbren Renses 	[forlykje april] 
/27. 	1. (W) Ruurd Eeltjes 	(lidmaet 1753). 	(Grou 
1 2. 	2. 	febr. 36/12 Ruerd (Gb: Ruud) Eeltjes hdsman 	onder 

maert 38/1 	bij de tsjerke:in bern fan Gouke Adams 
30. 	3. Atte Yppes 	(Gs: Ate Ypes) Faber, seil- 

makkers- (Gs: en touslaggersbaes, goed 
57 j.), 	teffens bijsitter 

april(W) Siebren Rinzes 	(lidmaet 1782) [forlykje 
jann. 	en 12.5.1803] 

3. 	5. 	rnaeije 4/9 	Durkjen, It wiif fan weversbaes 	Sipke 
(Gb: Sepke) Beerents 

4. 	5. 24/3 	Albertje Bouwes, hellingfeint Ynse(Gb: 
Volkets')Folkerts' widdou(W lidm.1777) 

11. 5. 24/52 Antje Goslyks, 	de widdou fan jenever- 
stoker Teije Martens 	(F: Mertens) 	(Gb: 
Teye Mattens) 

12. 5. 23/20 Syberen Rinzes 	(Gb: Sijbren Rense[s] ), 
boerefeint onder Grou 	[forlykje april] 

21. 	5. 23/41 Jan Symmens (Gb: Sijmons), hellingbaes 
5. 	6. Yppe 	(Gs: Ype), 	de soan fan Atte 	(Gs: 

Ate) 	Yppes Faber, 	(Gs: 	11 j. 	en 16 d.) 
25. 	6. Jetze Symmens Bylle 

l25. 	6. 	juny 35/10 Doettje 	(Gb: Ruttj[e], W: Doetje) 	Eel- 
july(W) tjes, 	It wiif fan Jelmer Durks hdsman 

onder Grou, 	(lidmaet 1753) 
4. 	7. 25/32 Sjuittje Willems, 	de 	widdou fan Durk 

Oenes 	(Gb: Sjutje Durks). 	(Halbertsma 
13. 	8 	aug. 25/37 de soan fan bakker Hidde 	(Gb: 	Hedde) 
3. 	9. 	sept. 25/4 	Deuwkje 	(W:Dieuke) Durks, it wilf 	(Gb: 

de widdou) 	fan skipper Gerryt Doekke- 
les 	(Gb: Gerrijt Doekles), 	(earder 	to 
Staruxn, lidmaet 1763) 

33/ 	bij de tsjerke:in bern fan Weltje Jen- 
tjes 

5. 	9. it tredde wilL fan 	Atte 	Yppes 	Faber 
(Gs:Grietje de Boer,de widdou fan fre- 
derjochter, 	seilmakkers- 	en touslag- 
gersbaes Ate Ypes Faber, goed 35 j.) 

29.10. 	nov. 32/21 Sjoerd 	(Gb: Sjoed) 	Gerbens Bley 	(Gb: 
Blei) hisman op Sitebuorren 

29.10. 22/2 	de dochter fan (Gb:de widdou fan) Uuwe 
(Gb: Uwe) Joukes htisman onder Grou 
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STJERDEI GREFREG. 

tijd grêf 

	

7.11. 	 Symmen, de soan fan Jetze Bylle 

	

17.11. 	 it wiif fan Brant Piers, dy't mei syn 
skip foar de wl leit to Grou 

	

20.11. 	 Piertje Eeltjes (F). 	(man onder Grou 

	

20.11. 	 Fooke, de soan fan Bouke Pytters hds- 

	

8.12. 	des. 	25/13 Aaltje (H: Aeltje) Abes, in áldfaem 
28.12. jann. 26/6 Albert (Gb: Oelbet) Bouwes van Saxsen, 

in áld man 

1804 

	

s. d. 	 Pieter Jakobs (F). 	((W lidmaet 1763) 

	

17. 1. 	25/36 Gerben Sipkes (Gb:Sepkes),groatmakker, 
20. 1. 

	

	12/10 Yttje Everts (W:Ytje Eeuverts, lidmaet 
1748),it wiif(Gb:de widdou) fan Sjoerd 
Lewnmes (Gb: Sjoed Lemmers) Castelein 

21. 1. 

	

	 Michiel Matteves(Gi:Machiel Mathewes), 
Qrwurkmakkersfeint 

3. 2. febr. 27/25 Tiette (Gb: Tette) Jelmers 

	

10. 2. 	22/11 in bern fan Symmen (Gb: Symen) Piers 
hdsman onder Grou 

	

13. 2. 	23/24 Tjetske Engberts(Gb:Tjetsche Engberts) 
in âldfaem 

	

28. 2. 	 Auke Freerks et Roardhuzum fan Syberen 
Pytters syn wettermole slein 

	

16. 4. 	 Johannes Boonstra, timmerbaes, (ek F) 
[forlykje 3.5.1804] 

april 37/39 de widdou Hendrik Sakes 

	

1. 5. 	28/13 in bern fan Huite (Gb: Hoyte) Jans 
3. 5. 	 Johan K. Boonstra (ek Gi) [forl.16.41 

	

20. 5. 	 Wiltje (H: lentjes), kûpersbaes.(-ters 
4. 6. 

	

	 in bern fan mei-fjerskipper Gabe Pyt- 
12. 6. maeije34/13 of 16 Froukjen Aukes,de widdou fan Jan 

Willims (Gb: Wellems) Slagter 

	

20. 6. 	juny 	21/5 in bern fan timmerfeint Foke Symens 
(Gb: Fooke Sijmens) 

	

4. 7. 	july 	35/1 in bern fan ûrwurkmakkersbaes Klaas 
Johannes Tempel (Gb: Klaas Andriesen) 

	

5. 8. 	aug. 	24/16 in famke fan timmerfeint Hyltje Wigles 
(Gb: Hijltje Wegles) 

	

8. 8. 	28/15 Klaske, in famke fan skuonmakkersbaes 
Anne (Gb: Onne) Douwes 

	

2.10. 	okt. 	27/9 Evert Zandbergen (Gb: Sanbergen) 

	

7.10. 	19/3 Jacob (W:Japik, lidmaet 1771) Jans Hok 

	

16.10. 	 Alle Jans, timmerfeint 

	

nov. 	34/2 in bern fan Jouwers Tryntje 

	

des. 	27/1 Sepke Jelles syn mem, fan Tsjaerd 
24/49 Jalke Wijgers syn widdou, fan Werge 

des. (W) 	 Baukje Sybrens (lidmaet 1745) 
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STJERDEI GREFREG. 

tijd grêf 

1805 

10. 1. jann. 22/13 Jelmer Jelmers Visser 

	

11. 1. 	 Rued Wyberens (F) 

	

14. 1. 	22/45 in bern fan Gerben Sjoerds (Gb:Sjoeds) 
Bleij op Sitebuorren 

	

19. 1. 	 in âld skippersfeint 7 
22/15 in man fan Oark 	f 

	

25. 1. 	19/5 Arnoldus (Gb: Noltje, de omke fan En- 
geltje Jans), in áld stokersfeint 

30. 1. febr. 21/7 Watze Sijmmens (Gb: Watse Sijmens), 
timmerfeint 

	

7. 2. 	19/11 Anke Boukes, de widdou fan skuonmakker 
Sint Jakops (F: Sijent Jakobs) 	(Gb: 
Sente Anke, in widdou) 

7/7 Jan Gerbens Fleer. (zes (Gb: Sijtses) 

	

8. 2. 	39/11 in bern fan mei-fjerskipper Haje Zijt- 
27/19 (F: Rijnnou Auckes,)de widdou fan dia-

ken Auke (F: Aucke) Wellems 

	

21. 2. 	 Klaas Klaases Sipsma,hdsman onder Grou 

	

7. 3. 	 in bern fan Hindrikjen Wijbes 
14. 3. maert  9/12 Wijtske (Gb: Wijtsche) IJnses (W:Wiet-

ske Ynzes, lidmaet 1765), in áldfaem 
onder Grou 

	

20. 3. 	30/1 Wessel Pyters (Gb: Pijtters), beurt- 
skipper 

22. 3. 	24/16 in bern fan Hyltje Wigles (Gb: Wegles) 
april 	4/5 Arjen Renses syn hjelbroer fan Friens 

23. 4. maeije 29/11 Gerben Sijtzes (Gb: Sijtses Snijder), 
baes skroar. 	 (Grou 

12. 6. juny 	14/16 Eeltje (F: Eeltie) Douwes hüsman onder 
14. 6. 43/12 Joost, de soan fan Jurjen (Gb: Jurjen 

Joostes) (Gi: oerdei om 12 ûre bij De 
Lemmer) op sé fordronken 

517. 6.(H) july 	Harmen Claeses 

	

124. 6. 	34/9 Harmen Klaases, timmerfeint 

	

24. 6. 	35/5 Deuwke Tijmmens, it wiif fan bakker 
Tjeerd Nartens (Gb: Tjeed Mattens) 

	

9. 7. 	30/2 in bern fan Lolke Anders 

	

20. 7. 	28/20 Fintje Lourens, [de Flaemske preker] 
G (Gb: Gelf) van der Veen syn wiif 

	

26. 7. 	 Wopke Piers onder Grou 
27. 7. aug. 	45/3 Jinke (Gb:Jenke) Jacobs,de widdou fan 

hellingfeint Foppe (Gb:Voppe) Pijtters 

	

29. 7. 	29/19 in bern fan skipper Gerben Edsers (Gb: 
hEdsers). 	 (der Grou 

	

7. 8. 	 de soan fan Jochum Brugts hûsman on- 

	

10. 8. 	 in bern fan mei-fjerskipper Gabe Pijt- 
ters van Asperen 
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STJERDEI GREFREG. 

tijd grêf 

15. 8. 	22/14 Sjuittje (F: Suttie) Klaases, de wid- 
dou fan (Gb: Jelmer) Jellermer Jelmers 
Visser. 	 (Grou 

22. 8. 	31/7 in bern fan Gerben Jans hisman onder 
23. 8. 	23/4 in bern fan in opsichter (Gb: 'de op- 

segter dogters kent'). 	 (Grou 
26. 8. 	 de heit fan Jan Hedzers hdsman onder 
26. 8. 	 in bern fan Jentje Annes Pranger 
29. 8. 

	

	25/37 in famke fan Hidde Halbersma (Gb: Hed- 
de Halbetsma) 

16. 9. 	 Deuwke Gjalts, it twad wiif fan J. A. 
Romer (H: Dieuke Giolots Rejtsma, op 
30.7.1805 fan Ryptsjerk komd) 

28. 9. ! 	24/22 Popkjen Rintjes (W: Popkje Rinzes,lid- 
maet 1757), de widdou fan bûterkeaper 
Rinse (Gb: Rense) Sijmens 

sept. 13/6 Pytter, de soan fan Jochurn Brugts 
39/6 it bern fan Sipkje (Gb:'Sepjens kent') 

5.10. 	 it bern fan Gelf Pytters hdsman onder 
Grou 

5.10. okt. 	22/1 bij de tsjerkemuorre: Aaltje, de wid- 
dou fan Uwe Joukes hüsman onder Grou 

15.10. 	20/14 Sipke, de soan fan Johannes 	Hilles 
(Gb: Helles) hdsman onder Grou 

19.10. 	32/10 Trijntje, de dochter fan skipper Age 
Hilles (Gb: Helles) 

4.11. nov. 	2/26 Marten (F: Merten,Gb: Metten) Klaases 
17.11. 	41/10 Jents Herres (W: Jens Heeres, lidmaet 

1748), de wjddou fan Pij tter Schuur 
1.12. des. 	24/38 Symmen Fokes (Gb: Sijmen Fookes) W: 

Simon Fokkes, lidmaet 1788) 
1.12. 	 Jelmer (W: Jellumer, lidmaet 1753) 

Durks hüsman onder Grou 

Neiskrif t. Op 26-6-1925 bigjint Hindrik Martens Hoeneveld yn Frisia 
syn rige Uit de grijze oudheid. Ut in oant nou ta net boppe wetter 
konuen troch syn foarfaers oanleine Grouster deadekronyk, op S. 16ff. 
fan S. S. Kolk syn For 't Fryske hert sangen (1893) bisongen as Us 
pake l  boekje, hellet er allirinich de earste optekening (19.1.1791 
Harnien Rinzes) oan en fierders de yn 1794-1795 oan 'e pokken stoarne 
Grousters. Wij founen de neikostnde, hjir skeanprinte, forskillen 
yn datums en/of naniren xrei ris list: 22(21).9 Klaas van Riezens bern, 
3(2).10 Klazes, 26.11 Gooitzens, 3(2).12 Halbe Halbes, 6.12 Sjoerds, 
11.12 Antoon, 14.12 Pieter J. Poepke, 16.12 Rinze Fokkes, 19.12 
Jurrens, 22(21).12 Tjittes, 30.12 (jann. 1795) Wijbe Sjoukjes bern, 
6(5).1 Mjmer Sjoerds, 6.1. Hermanus, 10.1 Sjoukje, 11(15).1, 
12(22.1), 31.1(1.2), 12(13).2 Cornelis, 25.2 Hyltje Lazes bern (wurdt 
de frage 'is 25.2 = 8.3?' hjirnEi oplost of slimmer?), 26.3 Berend. 

Szdhorn 
	 Teake Hoe kema 
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TA DE OFBYLDINGEN 

Dat hjir sa folie sein wurde kin fan de Ofbyldingen op 'e 
siden 23, 52-55, 74, 79 en de foarkant fan it omsiach haw 
ik alhiel to tankjen oan it sneuperswurk fan dokter S. A. 
Schoustra to Grou. De ôfbyldingen dt it Frysk Museum binne 
makke troch de hear A. Struiksma, dy fit Gorkum troch jf.C. 
Klinkenbijl. Dy fan Rixt is liend fan 'e LC, dy fan dokter 
Eeitsje fan it F.L.M.D.; beide hawwe mei hwat liend is fan 
femyljeleden of yn fis eigen bisit wie troch de hannen west 
fan de CFD fan'e Grinzer universiteit. Fierders is der dan 
it neikoxnmende to sizzen by de ôfbyldingen: 

s. 2 Rist.- Foar it earst ôfprinte yn de LC fan 7-10-1967 
by in artikel oer har. Rixt is hjir nommen net fier fan it 
grêf fan Dokterom, op 'e eftergroun de Grouster toer. 

s. 18 De Waech. - Jac. Stellingwerf (t 1727 to A'dam) giet 
foar in ûnbitrouber tekener. Syn tekening (East-Yndyske 
inket, papier; Fr.Museum) fit 1721 fan de tsjerke wie it Cis 
net wurdich dat er hjir werjown waerd. Of t de hjir ôfbylde 
Waech (or. Fr. Museum) der sa ûtseach doe't er him yn 1722 
(East-Yndyske inket, pap.) tekene? Op in sulveren thbuske 
fit 1749, yn bisit fan de fem. Kingma Boltjes to A'dam, is 
de Waech frijhwat oars werjown (sj. de ôfb. yn H.Halbertsma 
syn Vlootschouw, Halbertsma-Stichting no. 28; 1961). En it 
skilderij fan Aede Lutzens di 1782- 1 83 (sj. it omsiach fan 
dizze dtjefte) jowt ds wer in oar idé fan de Waech. 

s. 23 Grou ± 1750.- Styl en tijd fan dizze tekening (East-
Yndyske inket, papier, Fr. Museum) wize neffens de amtners 
fan it museum dddlik nei P. I. Portier (Frjentsjert 1698-
1781). It or. jowt it gesicht op Grou yn spegelbyld, sa't 
lde kaerten, de bibouwing, it tal kloksgatten, de tekener 

syn (net werjown) ünderskrift dat it fan de sûdkant tekene 
is, it tal kloksgatten, it plak fan dwershekken en seilen 
oan de moleroeden en forliking mei it al neamde skuiderij 
fan Aede Lutzens fitwize. De bisteande aerisichten hjirfan 
hâlde dêr gun rekken mei, és werjefte keart it or. om . It 
or. hat grif ornearre west foar in graveur, krekt as it or. 
fan de ek op dizze side werjowne tekening fan J. Buithuis 
(Grins 1750-Amsterdam 1801). Dy tekening (E.-Yndyske inket, 
pap., Fr. Museum) fit 1786 is in kopy fan de foarige, hwant 
de standermole is yn 1752 forfongen troch in boppekruijer, 
dy't klear to sjen is op Aede Lutzens syn skilderij. Nuver 
genôch hat Buithuis syn graveur, C.F.Bendorp (Sas fan Gint 
1736 - Doardt 1814) yn 1789 Grou yn spegelbyld gravearre. 
Yn 'e werjefte hjir is Buithuis syn tekening wol omkeard. 

s. 32 Heidelberch (eigen bisit).- It Heidelberger steds-
archyf dielde mij yn in brief fan 22 juny 1973 mei: 'In 
Beantwortung Ihrer Anfrage teilen wir mit, dao sich das 
Bott'sche Haus in der Heugasse Nr. 1.befindet. Das Haus 
dfirfte zu Beginn des 19. Jahrhunderts erbaut worden sein 

141 



(Sptbarock mit klassizist. Einschlage). Demnach ist das 
Haus (auer Um- u. Einbau von Laden) noch dasselbe, wie 
es von Dr. Halbertsma bewohnt worden ist.' 

Gref Dokterom (eigen bisit).- Lofts Jehanne Zuidema, 
rjochts in áldomkesizzer fan Dokterom: Tetsje Halbertsma 
(dochter fan Hidde Tsjallings H.), dy't troud west hat 
mei nots. Tsjornme Kingma Boltjes. 

E'arestiente Dokterorn. (eigen bisit) .- Op dizze foto 
steane Halbertsma's, Selskipslju en Grousters. F.l.n.r. op 
'e foargroun: Sj .L.v.d.Burg, Jac.Hepkema, D.Schuitemaker, 
Joast Halbertsma, F.H.Kuipers (Cooper), J.J.Hornstra, P.A. 
Wilhelmy, O.H.Sytstra, C.Wielsma, Gabe Hoeneveld, Knjilles 
Hjerres Hooghiemster, ?, G. Postma. Alhiel lofts: Ritske 
Visser, dêrefter mei ljochte hoed: Tsj.E.}Ialbertsma. Efter 
Hepkema mei pet en wyt fest: F.J.de Zee en foar dy syn rj. 
skouder: T.Kingma Boltjes-Halbertsma, efter har mei bleate 
holle: Rinske Looijenga. Efter J. Halbertsma: Epke Kerkhof 
en efter dy syn 1. skouder: A.J.van Stralen. Rj. fan it byld: 
master L.Bos en rj. fan him: Sjouke Boonstra. Efter Wielsma: 
Gerben Hellinga en drefter mei wite pet (krekt to sjen): 
Tsjibbe Dokter mei rjochts in master Steenstra (Ljowert), 
D.H.Zylstra, in broer fan "Cooper", ?, (mei pet) J.J.Hof. 

s. 43 Dokterom. - Op 'e litho stiet: Lith. v. P. Blommers te 
's Hage. Gedeponeerd. W: Troost. lith. It (net werjownel 
ûnderskrift wie: EELTJE HIDDES HALBERTSM.A. MED. DOCTOR. Geb: 
te Grouw 8 Oct. 1797 en aldaar oven. 22 Maart 1858. Uitge-
geven door W.Eekhoff. te Leeuwarden 1865.- Makke nei foto. 

Dokter Hidde.- Or. by R. Wartena to Weesp. 

s. 44 Sj. Wartena.- Foto fan A. Greiner, Amsterdam. Or. by 
R. Wartena to Weesp. E. B. van DUlmen Kruinpelmann tekene 
hjirneffens in petret werjown yn de oan in oare Sjoerd 
Wartena wijde femyljekronyk fan R. Wartena; titele: In 
memoriam dr.Sjoerd Wartena/.../1876-1945 (S.pl., s.j.)s.12. 

s. 52-55 4 x Grou . 1850.- Bauke Annes de Jong (Terherne 
15-1-1809 - Grou 23-12-1866) wie ferversfeint to Grou en 
troude 30-10-1833 nei de dea fan syn baes mei de widdou 
Duot Maurits-Schukken. Yn de dokumentaesje oer de beide 
akwarellen op it Frysk Museum stiet efter syn namme in 
fraechteken en as datearring ± 1840; de skinker fan dy 
akwarellen ha we noch net efterhelje kind. Foar de datear-
ring fan alle fjouwer stikken is it fan bilang dat it hüs 
dêr't de mole boppe dtkomt, boud is yn 1837 (oant foar 
koart it postkantoar) en dat it nije doktershs, om 1862 
hinne boud, der noch net stiet; se jowe sadwaende de tastân 
wer fan likernôch 1850. Dokterom syn tünhüske, dêr't er 
neffens sizzen gauris siet to skriuwen, is d&llik to sjen 
en faeks is it optiigde skip foar de wal de Gysbert Japicx? 

s.72 Dokter Schepers.- Dit skilderij (oalje op doek), is to 
Heemstede bij J.A. Schepers. Siger Baukema syn skilderij 
fan dokter Schepers is bij J.A. Prins to Wageningen. 
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s. 74 (boppe) Grou om 1875 hinne.- Or.bij Teake Hoekema to 
Sddhorn, oarspr. bij de femylje J. B. Schepers to Haerlem. 
De Holstgreft is tichtsmiten yn 1868 en as we hjir de mcle 
foar ds ha dy't yn 1885 ôfbrnd is en net dy't yn 1887 ôf- 
brânde, dan is in datearring 'om 1875 hinne' rjochtfeardige. 

(under) Grou koart nei 1900. - Or. bij Teake Hoekema to 
Sddhorn. It tsiispakhis is ridlik gau mei 1900 fortimmere 
ta in wente (nou: J. Veenstra) en lofts dérfan stiet al it 
hûs fit 1901 fan Arend Bouma. Drfandinne de datearring. 

s. 79 Grou om 1910 hinne.- Or. bij A. H.Prins to Grou. It 
tsiispakhis noardlik de Holstgreft is in went wurden.De yn 
1920 oanleine kade is der noch net. Under de warande sitte 
dokter Prins en oarehelte. Fear de wl de lange roeiskou 
fan dokter Schepers. Rjochts it skiphds foar de motorboat. 
Der wurdt feroare ean'e wizerplaten fan'e toer (sj. s.74). 

Prins, Cuperus, lykas op 

s. 84 Van Stapele ., Dam, Van der Weij, en op 

s. 89 Schoustra, Paternotte, Wielinga: er. bij de femylje 
of bij de pertrettearren sels. 

S. 91-92 foto's dokter Prins.- er. bij A.H. Prins to Grou. 

5. 91-92 foto's Anna en SkoZper.- er. bij S.A.Schoustra to 
Grou. De Anna, ûnder Cuperus: Johanna,die tsjinst fan 1923 
oant 1960 en fart hjir op'e Sitebuorster Ie.Foto: G.Aalfs. 

Omsiach-foarkant. Dit gesicht op Grou (oalje) fan Aede 
Lutzens is eanbrocht yn it Frysk Skipfeart Museum to Snits 
riei't it foech twa ieuwen as bihang tsjinne hat yn de yn 
1783 boude pleats De Eersteling to Ypkolsgea. De fa. F. J. 
Obbema to Snits naem de foto op it museum en dus yn de fan 
N. van Bohemen to Den Haech restaurearre foarm. Hwat op 'e 
werjefte hjir net to sjen is, binne de rânnen fan de dear 
dêr't in fiks part fan it skilderij op komd is (alles 
rjochts fan it lytse tuorke en lofts fan de yngeng fan de 
Holstgreft). De restaurateur hat in smelle stripe fuert 
rjochts fan de dear sa bijwurke dat de wâl dêr rint yn de 
rjochting fan de wl op 'e dear, wylst ek it skut om hwat 
we fierderep in heaberch neame, dyselde rjochting krige en 
sadwaende in knik krige Gjin niget dus, dat de earste fan 
B.Kuitert te Grins retouchearre werjefte op it emslach fan 
Us Wurk 1972-1973 (de tinkbondel foar Meinte Oosterhout) 
gjin yngong fan de Helstgreft sjen lit, hwat hjir dan for-
helpen is. De LC fan 8-9-1973 jowt it net bijholpen byld. 

Op it skilderij dominearje toer en tsjerke mei dêrfoar 
tinkelik de esken dy't dr neffens de stien yn de toer yn 
1672 komd binne. Fierders de neatmole De Drie Gebroeders 
op it Grien, in beppekruijer, dêr't de earste stien fan 
lein is yn 1752 en dy't de álde standermole (forlykje de 
boppeste ôfbylding op s. 23) ferfeng. Mei help fan de 
aldste kadastrale kaert fan Grou (fan 1812 skriuwt de LC, 
mar dat is net wis) is de fierdere sitewaesje fear in part 
fit to finen. It hs alhiel lofts, mei de beide topgevels, 
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stiet oan it Oerhaelspaed en is der, yn tige forboude 
foarm, noch altyd, biwenne fan Sybren W. van der Schaaf. 
Rjochts drfan stiet it forneamde Hof van Brussel; op 'e 
founeminten dêrfan binne letter twa huzen set, elk mei in 
tintedak, it iene hjoeddedei biwenne fan J. D. de Boer en 
R. J. L. Schepers, it oare nou pakhüs, mar earder biwenne 
fan Doeke Doarhout. Fan de gloppe mei in pear houten 
hüskes en twa skiphuzen is hjoeddedei neat oer: Jan R. de 
Wal syn timmerwinkel stiet der foar it greatste part op. 
Rjochts dêrfan stiet grif in houten pakhüs. Rjochts fan 
dat pakhis rint de Holstgreft en oer it pakhfts hinne is in 
hts to sjen dêr't nou It hts fan de fa.Andringa is, earder 
biwenne fan de skroar E. (Eade) Schuringa. Rjochts fan de 
Holstgreft in heaberch (?), dy't oan de finsters to sjen 
foar in part ynrjochte is foar biwenning. Foar de heaberch 
lans in stiennen hts mei in topgevel mei heaks dêroan fêst 
in skiphûs. Oan de Waechshaven (of: Ultsjehaven) lofts in 
pear huzen. Oer de Waechshaven lofts de Waech, sa't nou 
net len fan Us him mear kend hat. Rjochts fan de Waech 
sjogge we oan op in hts mei in spaensk geveltsje; op dat 
plak is yn de 19de jeu in hearehûs set fan Lykle de Vries, 
letter biwenne fan Piter Goaslik Halbertsma en It lêst 
troch boargemaster N. Nammensma, doe ôfbrutsen foar in 
lyts boargerhûs en de kantine fan de fa.Halbertsma. Tusken 
dat hts mei it spaensk geveltsje en de Waech is it std 
dêr't grif koart nei't dit byld skildere waerd, it hts set 
is dêr't nou Pier Riemersma yn wennet. Grif it jongste his 
op it skilderij is dat alhiel rjochts, dêr't Jetske Ruerds 
Coopmans yn 1782 de earste stien fan lel; it skilderij is 
dêrtroch en troch it boujier fan de pleats to Ypkolsgea 
to datearjen op 1782-1783. Yn dit hts hawwe de measten de 
fem. J.Nieuwenhuis noch kend; it is trutsen bij Oostergoo. 
Bij dat hts Ut 1782 l&ns is de foarein to sjen fan in hts, 
dêr't Alde Grousters Lykle Lykles,grossieryn bakkerswaren, 
noch kend hawwe, mar dat letter forfongen is troch in gans 
nijmoadriger went, dêr't wij nou fédokter dr. J. Siebenga 
fine en foar him Sytse Dyk. 

Perspektivysk mei Aede Lutzens syn wurk net takoimne oan 
dat fan Bauke Annes de Jong, it jowt as dochs in treflik 
idé fan hoe't dit part fan Grou der ütseach oan de ein fan 
de 18de ieu. Aede Lutzens, dêr't we fierders spitigernôch 
neat fan wite, moat sitten hawwe yn in boatsje op 'e Grou, 
do&t er syn opdracht étfierde. 

Omsiach-efterkant.- De tekening is ûntliend oan it boek 
Astrology fan Louis MacNeice (1964,wylst de nammen tobek-
geane op Joast Halbertsma syn Lexicon A s. 34. Hij hie se 
wer Ut in almenak fan likernôch 1738. 

Teake Hoekerna 
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ADRESSEN 

Frysk Ynstitit fan de Ryksuniversteit to Grins 

Westersingel 28-30, Grins - Tillefoan: 050-115307 

Bihearder: Prof. dr. W. J. Buma (Grins) 
Wittenskiplike meiwurkers: 	Dr. K. Dykstra (Drachten), 
drs. T.B. Hoekema (Südhorn), drs. J. v.d.Kooi (Bûtenpost), 
dr. B. Sj6lin (Paterswolde); drs. 0. Vries (Westergeast). 
Wittenskiplike helpkrêften: Frou A.Bosma-Banning(Drachten), 
H. D. Vriesema (Ljouwert). 
Studint-assistint: J. J. Vergonet (Grins). 
Administraesje: 	Jf. S. van Dellen (Kollum) skriuwster; 
H. K. Heeroma (Wehe). 

Periodike Gtjeften: 
Us Wurk; tydskrift foar frisistyk 

Onder bistjûr fan W. J. Buma, K. Dykstra, T. B. Hoekema, 
J. van der Kooi en B. Sjlin. 

Estrikken; teksten en stüdzjes op it 
méd fan de Fryske tael en skriftekennisse. 

x 

Stifting 	Freonen 	fan 	it 	Frysk 	Ynstitzt 	fan de 
Ryksuniversiteit 	to 	Grins 

Gironümer: 2726550 Ribesstr. 24, Grins (teffens it adres 
foar alle briefwiksel. Stipers bitelje min. f10.- jiers) 

Bistjûr: 	S. Bouma (Paterswolde) foarsitter, T. Pasma- 
Osinga (Grins) skriuwster, C. Hemminga (Grins) skathlder. 

Ut it karbrief: 

Kést 1. De name fan de Stifting is 'Stifting Freonen fan 
it Frysk Ynstitdt fan de Ryksuniversiteit to Grins. 
Kést 2. De Stifting hat sit to Grins. It bistjflr hat it 
foech om de sit fan de Stifting nei in oar plak to 
forlizzen. 
Kêst 3. De Stifting hat ta doel it stypjen fan it yn kést 
1 neamde ynstitüt. 
Kêst 4. De Stifting stribbet har doel nei 

a. troch materiael to sammeljen dat it wurk en de 
bibleteek fan neamd ynstitdt to'n goede komt; 

b. troch dtjeften op har noed to nimmen dêr't it 
ynstitdt, om hokfoar reden dan ek, net oan ta 
komt; 

c. op alle wizen dy't fierders by de wet tastien 
binne en strike mei it doel. 
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Stifting Gemeentemuseum 

It museum is to finen yn it gemeentehds fan Idaerderadeel 
aan de Stasjonswei to Grou en to bisjen yn july en de 
earste helte fan augustus moandeis aant en mei freed jouns 
fan healwei achten oant njoggenen en fierders yn oerliz. 

Bistjür: 

Foars.: 	S.K. de Jong (Grou); 
Skr.: 	F. de Jong, (p/a Gemeentehds, Grou; 05662-1444); 
Skath.: 	Frou A. C. Klok-Konijnendijk (Grou); 
Fierders: D. Atema (Grou), S. de Boer (Wergea), F. Cuperus 

(Wartne), H.v.d.Mei (Grou), D. J. van der Meer 
(Roardhuzum), frou A.0 .Wielinga-Heeringa (Grou); 
ien lid wurdt oanwiisd as fortsjinwurdiger troch 
de Halbertsma Stifting,dy t t har sit hat to Grou. 

X 

Monwnintestifting Idaerdradiel 

Foars.: 	Ds.J.Boneschansker (Grou) 
Skr.: 	Ir.R.G.Busser (Drachtsterwei 15,Grou;05662-1982) 
Skath.: 	Ir.G.W.Meijer, (Grou); 
Fierders: Frou A.v.Drooge-Tilstra,(Wergea); H. L. Hellinga 

(Ljouwert), mr.G.R.Nubé (Grou),M.Walta (Wartne), 
Bistjûrsleden mei advisearjende stim: mr.A.FI.Prins (Grou), 
dokter S. A. Schoustra (Grou), flats. W. Vellinga (Akkrum). 

Riedsman: Boumaster P.L. de Vrieze (Grins). 

Stipers bitelje min. f 10.- jiers op gironû. 869099 fan de 
Raiffeisenbank, Grou, of op gironü. 811542 fan de Fryslân 
Bank to Ljouwert (foar: Monumintestiftirig Idaerderadiel). 

Doel: 	It doel fan de stifting is bihld en restauraesje 
fan ûnreplik goed dat rekkene wurdt to hearren ta de 
monuminten bidoeld yn artikel 1 fan de Monumintewet. 
Fierders it bihâld fan karakteristieke doarpsgesichten 
yn de doarpen fan Idaerderadeel, it jaen fan goerie aan 
alhwa't syn hs, gevel, dak yn in forantwurde styl opknappe 
wol. De stifting wol de ynstelling foroarje Laat it bihld 
fan monuminten en karakteristieke doarpsgesichten oer. 
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Stifting Grou 

Bistjir: 

L. Brolsma (foarsitter), Troelstrawei 35, Grou (05662-1216) 
T. Hoekema (skriuwer), Julianal.26, Sddhorn-Gr (05940-2829) 
Tj. de Wrede (skathlder), Koarte Miente 7, Akkrum 
Jf. M. Bruinsma (bihearster), Molestrjitte 2, Grou 
F. Dokter, De Headollen 574, Ljouwert (05100-28064) 
A. Gaastra-Kramer, Stasjonswei 18, Grou 
S. Westra, Greunshiem 113, Tsjotterstrjitte 2, Ljouwert 

(05100-30215) 

Gironûmer: 1252971 Stifting Grou, Koarte Miente 7, Akkrum 

Stipers bitelje min. f 5.- jiers. 

Ut it karbrief: 

Kêst 3: De Stifting hat ta doel om it eigene fan It doarp 
en de bn tusken de Grousters to wanen en to 
stypjen. 

Kêst 4: De Stifting stribbet har doel nei: 
a. troch it h1den fan gearkomsten en ûtstallingen 
b. troch it sammeljen fan alles hwat foar de 

skiednis fan Grou en/of syn biwenners fan 
wearde is en net op in oare wize foar de 
takomst feilige is; 

c. op alle wizen dy't fierders bij de wet tastien 
binne en strike mei it doel. 

x 

Krite Grou fan it Seiskip 1844 

Bistjlr: 

Foars.: B. de Vries (Grou) 
Skr.: 	F.Bylstra-Visser, It skûtsje 16, Grou; 05662-1721) 
Skath.: Frou T. T. van der Leij-Politiek (Grou) 
Fierder:Frou G. Martens-de Jong, toneeladin. (Grou); 	H. 

Planting, bijs. (Grou); frou E. Schuurmans-Sixma, 
ledeadm. (Grou); G. Siebenga, 2. foars. (Grou) 
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Stifting Warten 

Bi stj ûr: 

Foarsitter: Ds. G.Dykstra (Warten) 
Skriuwer: 	J.W.Castelein,De Mieden 1, Warten (05105-1403) 
Skathâlder: W.Hofma (Warten) 
Samler: 	D.Steenbeek, Rounwei 12, Warten (05105-1311); 
Fierders: 	H. de Boer, F.Cuperus,Jac.Hiemstra, L.de Jong, 

en K.Postma. 

Gironmer: 840701 Rabo Bank, Ljouwert (foar: Stifting 
Warten); stipers bitelje min. f 5.- jiers. 

Ut it karbrief: 

Kast 3: De Stifting Warten hat ta doel om it eigene fan it 
doarp Warten en de bn tusken de Wartensters to 
warjen en to stypjen. 

Kêst 4: De Stifting Warten stribbet har doel nei troch: 
a. it hâlden fan gearkomsten en dtstallingen; 
b. it sammeljen fan alles hwat foar de skiednis 

fan Warten en/of syn biwenners fan wearde is en 
net op in oare wize foar de takomst feilige is. 

c. it yn it ijocht jaen of stypjen fan publikaesjes 
dy't strike mei it doel. 

Bihalven it jaen fan advizen oan oare ynstânsjes sjocht de 
Stifting Warten it fierders foaral as har taek om archyf 
to wêzen foar it hiele doarp; as sadanich hat se tige 
bilang bij alde foto's, papieren, boeken en oare dingen 
fan wearde foar de skiednis fan Warten. 
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