


OFFICIËLE PUBLIKATIE 

Ontheffing ter zake van de 

zgn. Kalkarheffing 
De minister van Economische Zaken deelt mede dat hij 
bereid is aan elektriciteitsbedrijven op hun verzoek ten 
dele ontheffing te verlenen van de zgn. Kalkarheffing. 
Deze ontheffing zal verleend worden ten behoeve van 
afnemers die op grond van de bestemming van de 
heffing overwegende gemoedsbezwaren hebben om het 
bedrag te betalen dat hun in verband met de heffing in 
rekening is gebracht. Deze afnemers dienen bereid te 
zijn dezelfde bedragen te betalen ten behoeve van een 
fonds waarvoor een andere bestemming gezocht wordt 
Voor deze ontheffing is de volgende procedure ingesteld: 
1. een afnemer, die overwegende gemoedsbezwaren 

heeft, maakt een bedrag van f 15,— (voor admini-
stratiekosten) over op gironummer 7484 ten name 
van het ministerie van Economische Zaken (onthef-
fingsrekening); 

2. na overmaking van dit bedrag ontvangt hij een ver-
klaring die hij na invulling en ondertekening in-
levert bij zijn elektriciteitsbedrijf; 

3. na indiening van deze verklaring ontvangt de af-
nemer van het ministerie van Economische Zaken 
periodiek een stPrtings-/acceptgirokaart, welke ver-
meldt: 
a. het bedrag, dat anders in verband met de heffing 

(dat wil zeggen het bedrag, dat de 3% Kalkar-
heffing uitmaakt plus de 16% B.T.W. welke ovei 
het bedrag van de Kalkarheffing berekend wordt) 
aan het bedrijf had moeten worden betaald; 

b. het gironummer 7484 van het ministerie van 
Economische Zaken (ontheffingsrekening); 

c. de datum waarvoor het bedrag moet worden 
overgemaakt; 

d. de periode waarover het bedrag verschuldigd is 
4. de afnemer maakt het op de stortings-/acceptgiro-

kaart vermelde bedrag telkens vóór de op deze 
kaart vermelde datum over aan het ministerie van 
Economische Zaken. 

Die afnemer die een verklaring heeft ingeleverd bij zijn 
elektriciteitsbedrijf, ontvangt van dit bedrijf nadere in-
formatie over de wijze waarop het bedrag van de Kal-
karheffing in mindering zal worden gebracht op de 
nota('s). 
Vanaf het -tijelstip v,aarop het elektriciteitsbedrijf de 
verklaring heeft ontvangen, zal over de nota('s) aan de 
betreffende afnemer geen Kalkarheffing meer worden 
berekend. Dit geldt totdat de betrokken afnemer zijn 
verklaring herroept of de Wet financiering ontwikkeling 
snelle kweekreactor zal zijn vervallen. 
Wanneer een afnemer, op wie de intheffingsregeling 
van toepassing is, door verhuizing van elektriciteits-
bedrijf wisselt, dient hij tijdig: 
a. het ministerie van Economische Zaken van de ver-

huizing in kennis te stellen met het verzoek om 
toezending van een nieuwe verklaring; 

b. na ontvangst van de verklaring deze ingevuld en 
ondertekend bij het elektriciteitsbedrijf, waarvan 
hij na de verhuizing stroom afneemt, in te leveren 

Ten aanzien van die afnemers, die geen gebruik wensen 
te maken van de ontheffingsmogelijkheid of na in-
diening van een verklaring het verschuldigde bedrag 
niet voor de op de stortings-/acceptgirokaart vermelde 
termijn aan het ministerie van Economische Zaken 
overmaken, kunnen de elektriciteitsbedrijven de ter 
zake van de hun gedane leveringen en diensten ver-
schuldigde heffing terugvorderen en daartoe in geval 
van weigering alle middelen aanwenden welke hun 
ingevolge de wet of ingevolge de op de levering van 
toepassing zijnde leveringsvoorwaarden of leverings-
verordening ten dienste staan. 
De ontheffing zal — naast werking voor de toekomst — 
terugwerkende kracht hebben ten aanzien van: 
a. afnemers die vóór 19 februari 1975 een verklaring 

hebben ingediend; tot nog toe heffing betaald heb-
ben en vóór 19 december 1974 van hun overwegen-
de gemoedsbezwaren bij afzonderlijke brief aan het 
hun leverende elektriciteitsbedrijf hebben kennis-
gegeven; 

b. afnemers die vóór 19 februari 1975 een verklaring 
hebben ingediend en vóór deze datum enige bij-
drage in verband met de Kalkarheffing niet hebben 
betaald, onder de volgende voorwaarden: 
— een desbetreffende afnemer verzoekt het mini-

sterie van Economische Zaken om toezending 
van een stortings-/acceptgirokaart; 

— na ontvangst van deze kaart maakt hij het daarop 
vermelde bedrag (dat gelijk is aan het totaal 
van de hem, in verband met de Kalkarheffing 
in rekening gebrachte bedragen, die hij gewei-
gerd heeft te betalen) vóór de op die kaart ver-
melde datum over op postrekening nummer 7484 
ten name van het ministerie van Economische 
Zaken. 

De ontheffing voor een onder a bedoelde afnemer geldt 
voor die Kalkarbijdrage, welke hem in de laatste nota, 
voordat hij bij afzonderlijke brief zijn bezwaren bij het 
elektriciteitsbedrijf kenbaar heeft gemaakt, in rekening 
is gebracht, alsmede voor die welke hem daarna in 
rekening zijn gebracht. 
Het bedrag van deze bijdragen zal het desbetreffende 
elektriciteitsbedrijf storten op postrekening nummer 
7484 ten name van het ministerie van Economische 
Zaken, voorzover het bijdragen betreft, die verschul-
digd zijn over de nota's welke dat elektriciteitsbedrijf 
vóór ontvangst van de verklaring aan de afnemer heeft 
toegezonden. Het 'ministerie doet daarvan mededeling 
aan betrokken afnemers. 
De ontheffing van een onder b bedoelde afnemer gelat 
voor de hem vel& 19 februari 1975 in rekening ge-
brachte Kalkarbijdrage(n), welke hij niet heeft be-
taald. Zij geldt ook voor de Kalkarbijdragen over die 
nota('s), welke de afnemer door het hem leverende 
elektriciteitsbedrijf zijn toegezonden na ontvangst van 
de verklaring. 
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Jaarwisseling met 
Oude school nu slooprijp. 

De jaarwisseling ging gepaard met het 
afsteken van veel vuurpijlen. Meer dan 
vorig jaar, volgens onze indruk, terwijl 
er minder rotjes knalden. 

Grote trekpleister in Grouw was tra-
ditioneel weer de viersprong bij Deelstra. 
Vooral toen om kwart over twaalf de 
brandsirene -ging. De gehele avond ging 
het gerucht dat de oude o.l. school in 
brand zou gaan. Toen dit nog niet het 
geval bleek, is men de toekomstige slo-
pers maar een handje gaan helpen door 
de ramen in te gooien. Door deze gaten 
werden vele rotjes naar binnen geworpen. 
Hierdoor ontstond een zo gevaarlijke toe-
stand dat de politie met 4 man in moest 
grijpen. Tot omstreeks half drie bleef een 
vrij grote groep met de politie de gebeur-
tenissen afwachten, welke echter niet 
kwamen. 

veel vuurpijleV7,-1 
afgewerkte olie bij de steiger aan de 
Meersweg laten staan. Deze werd dan 
ook prompt over de straat geleegd, waar-
bij de olie via de straat in het riool te-
recht kwam en hierbij een kwalijke stank 
verspreidend. 

Reeds voor oudejaarsavond werd er 
schade aangericht. Bij Hal-

bertsma werd door rotjes de dure ver-
keersspiegel naast de Rabo-bank vernield. 
Het was opvallend dat het vooral jeugd 
van vaak niet ouder dan 10 jaar was, 
die met vuurwerk liep te spelen. 

Ook een „heldendaad" bij een 's nachts 
leegstaand gebouw in Warga. Hier moes-
ten de ramen van de kleuterschool het 
ontgelden. Tevens werden verschillende 
containers in brand gestoken, waardoor 
deze schade opliepen. Bij de Nieuwwold-
school stond verder nog een schaftkeet 
en diverse kleinere materialen. 

Bijna brand in oude schoo12.: 
Zondagmorgen werd ontdekt dat een 

in de gang van de oude school staande 
fauteuil in brand stond. Door 't smeulen 
was veel rook ontwikkeld. Met enkele 
emmers water werd het vuur geblust, zo 
werd aangenomen. Maandagmorgen ont-
dekte men dat al weer de oude school vol 
rook stond en dat opnieuw die stoel aan 
het smeulen was. Het vuur werd daarop 
definitief geblust. 

De school met al zijn open ramen is nu 
voor, de omwonenden een gevaarlijk ge 
bouw geworden, welke zo snel mogelijk 
gesloopt dient te worden. 

Elders in het dorp werden verschillen-
de attributen versleept, waarbij de roei-
boten deze keer erg in de belangstelling 
stonden. Bij de GWS-polle werden enkele 
over de straat gelegd, evenals bij de J. 
Nieuwenhuisstraat. Hier zelfs nog na half 
vier in de ochtend. 

Naast dit traditionele „tógjen" werden 
er jammer genoeg ook diverse vernielin-
gen aangericht. Naast de reeds gemelde 
ramen in de oude o.l. school werd ook 
bij bakkerij Bouma een raam ingegooid, 
waarbij, glas in een bak met deeg terecht 
kwam wardoor deze niet meer bruik-
baar was. Ook was er glas in gen ander 
apparaat terecht gekomen, waardoor ook 
dit beschadigd werd. 

Gemeentewerken had blijkbar de da-
dendrang van een aantal Grouwster jon-
gelingen onderschat en een groot vat met 
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Bij de foto's 
Kampioen 
Hosper met 
de door hem 
gewonnen 
bekers, 

Hiernaast: 
Voorzitter 
Bethlehem 
overhandigt 
een envelop 
met inhoud 
voor een 
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Damkampioen Hosper 
Wat in de historie van onze damclub 

„De Toer" nog nooit was gebeurd, pres-
teerde Henk Alle Hosper in de Paasva-
kantie, door bij de adspiranten kampioen 
van Nederland te worden. 

In Zutfen, waar dit kampioenschap 
werd verspeeld, traden 10 spelers uit bij-
na alle provincies in het strijdperk. Na  

een spannende strijd werd Henk Alle met 
15 punten uit 9 partijen winnaar. 

In zijn laatste partij Moest Henk win-
nen. Hoe_ dit in z'n werk ging, ziet u in 
het volgende diagram, tegen de kampioen 
van Overijsel. 

Wit aan zet, speelde: 
1) 38-33 30-34! 2) 33x31 	34x43 
3) 31-27 43-48! 4) 19-14 	48x22 
5) 14x3 22-17 /6) 3x21 	26x17 
7) 36-31 17-21 wint op tempo. 

5 
6  

15 
16 

25 
26 

35 
36 

45 
46 

Bij de eindstanden van het seizoen 1974 
—1975 werd de eindstand van de 'jeugd-
.;roep niet vermeld. Hieronder volgt de 
uitslag: 

T. Stobbe 31-18 
2 	S. Borger 27-18 
3 	J. Postma 23-18 

Meter 19-18 
3 en 6 	P. Borger, G. v. d. Veen 18-18 
7 	G. Kooiker 16-18 
3 	K. Delgrosso J2-18 
) 	E. Vledder 8-18 
10 S. Castelein 7-18 

Damkampioen Hosper gehuldigd 
Vorige week donderdagavond is de adspiranten-dam-

kampioen van Friesland, Henk Hosper, door zijn club 
Damclub „De Toer" gehuldigd. Voorzitter H. Bethlehem 
vertelde, dat Henk Hosper de eerste kampioen van De 
Toer was in 40 jaar. Hij bood een magnetisch damspel 
aan. 

Ook de gemeente was bij de huldiging aanwezig in de 
persoon van wethouder. J. Draisma. Deze kwam zijn 
felicitaties aanbieden namens het gemeentebestuur en  

bood een boekenbon aan. 
Hierna werd Hosper door de talrijke aanwezigen ge-

lukgewenst. Of het in hun midden hebben van een dam-
kampioen inspirerend gewerkt heeft bij de andere Toer-
leden op de die avond plaatsvindende competitiewed-
strijd tegen Lemmer, leest u elders. 
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Restauratie van 2 molens 
22 
	 bij Grouw 

De beide foto's bij dit artikel zijn van dhr. Tsj. Kuipers 

Op de eerste foto ziet u hoe bij de 
Borgmolen op de ouderwetse manier de 
zware wiekenas met behulp van een der 
wieken, welke een lengte van 16 meter 
heeft, wordt omhoog getrokken. Het 
werk aan de molens wordt uitgevoerd 
door het aannemersbedrijf van J. de Wal 
te Grouw. Veel van het werk is handwerk 
en daardoor bijzonder mooi werk, aldus 
De Wal. De Borgmolen welke vroeger het 
water uit de polder maalde in de Borg-
sloot, wordt zo gerestaureerd, dat hij op 
het malen na weer geheel compleet is en 
ook zal kunnen draaien. De vijzel wordt 
niet weer geplaatst. Deze week hoopt men 
dat de rietdekker aan het werk gaat, zo-
dat de molen binnen zeer korte tijd weer 
een sieraad zal zijn in het waterland. 

De Borgmolen kan men bereiken via de 
pont over het Pr. Margrietkanaal en daar-
na direkt linksaf slaan langs het kanaal 
tot aan het einde van de weg. 

Aan nog een andere molen wordt hard 
gewerkt door de mensen van De Wal. 
Dat is de Spinnekop, welke in het land 
staat tussen de Wijde Ee en de Bird, zo-
wat aan het eind van de weg. Deze Spin-
nekop, welke in een erg vervallen staat 
verkeerde, wordt ook geheel weer opge-
knapt, maar zal ook niet weer kunnen 
malen. 

Voor volgend jaar heeft J. de Wal weer 
drie molens op het programma staan bij 
Goëngahuizen. Hier staan drie Spinne-
koppen, waarvan de molen die bij het 
•sluisje in de Janssloot bij J. de Boer, 
weer helema,a1 gereedgemaakt wordt met 
vijzel en al, zodat deze molen weer zal 
kunnen malen. 
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De brand 

bij Oostergoo 

in beeld 

Hierbij nog enkele foto's, gemaakt tijdens de brand in hotel Oostergoo vorige 
week. Op de grote foto slaan de vlammen meters hoog boven het dak uit van 
de bovenzaal. De Grouwster brandweer staat voor de onmogelijke taak deze vuur-
zee te omsingelen. Hulp van de Leeuwarder brandweer, welke op de foto's links 
het gebouw binnen gaat en die van Warga, waren noodzakelijk de vuurzee te 
blussen. Foto rechts. Dit bleef er over van de trap naar de bovenzaal. 
Het aannemersbedrijf 3. de Wal heeft alle verbrande restanten zoveel mogelijk 
verwijderd en nooddaken van golfplaat gemaakt, zodat er geen verdere schade 
door regenwater kan optreden. 
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Master De Jong moandei 17 febrewaris 65 jier 
Nei Cingefear 43 jier nimt master De Jong ein dizze moanne 6fskied fan it tinderwiis 
Moandei is it feest foar de bern op skoalle 

:: : . ............................................................. 

Deel van hotel 0c2t etgoo uitgebrand Jo - 	25 
een krachten te boven ging werden de 
brandweren van Warga en Leeuwarden 
gevraagd assistentie te verlenen. Ook de 
bedrijfsbrandweer van Halbertsma werd 
gewaarschuwd in geval de brand naar het 
nabij gelegen fabrieksterrein zou over-
slaan. 

De heer Wartensleben was 'ondertussen 
door brandwacht J. de Wal, die vlak bij 
het hotel woont, met 2 aanelkaar "gebon-
den ladders uit zijn benarde positie be-
vrijd. Ook de andere hotelgast, de heer 
Koppels, manager bij Halbertsma, kon 
met ladders het hotel uit komen. 

Korte tijd nadat de brandweer in aktie 
gekomen was, sloegen de vlammen me-
ters hoog tot het dak uit. De komst van 
de brandweer uit. Leeuwarden met ladder-
wagen was dan ook geen luxe. In korte 
tijd stond de ladderwagen op zijn plaats 
en kon het vuur ook van bovenaf bestre-
den worden. De Leeuwarders pakten di-
rekt energiek mee aan, even later gevolgd 
door de Wargaster brandweer, die het 
vuur aan de achterzijde van de grote zaal 
bestreed. De Leeuwarder brandweerlie-
den, uitgerust met persluchtmaskers, kon-
den het gebouw weer binnendringen om 
vuurhaarden op te zoeken. 

Om omstreeks drie uur was men de 
brand meester. Daarna konden de Leeu-
warders en Wargásters omstreeks 4 uur 
inrukken en naar de Bierhalle gaan, waar 
koffie en kroketten wachtten. De Grouw-
ster brandweer is nog tot omstreeks 10 

ii ue nacht van maandag op dinsdag 
is een groot gedeelte van hotel Oostergoo 
ba de as gelegd. De uitslaande brand werd 
manreeks kwart over één ontdekt door 
ik heer D. Slof en één der gasten, de heer 

liVartensleben uit Voorburg, welke ge-
wekt werd door vallend houtwerk. Deze 
bad een slaapkamer boven de grote zaal. 
Toen hij- de deur van zijn slaapkamer 
opende, zag hij deze uitgang geblokkeerd 
door rook en vlammen. 

Tegelijkertijd ging ook de her Slof op 
onderzoek uit, toen deze brekend glas 
boorde. Bij het openen van de deur naar 
de bovenzaal sloegen de vlammen de heer 
Sof tegemoet. Direkt daarop werd de 
brandweer gewaarschuwd die binnen een 
kwartier de eerste stralen op het toen al 
hoog oplaaiende vuur kon riehten. 

De brand is ontstaan op de bovenzaal 
van Oostergoo, waar die avond de bridge-
dub haar clubavond gehouden had. 

De oorzaak is vrij zeker, dat na afloop 
van deze avond de kelner de asbakken in 
een plastic emmer heeft geleegd en deze 
half onder een tafel heeft gezet. Hierbij 
moet een peukje geweest zijn dat nog 
brandde, waardoor de emmer in brand 
raakte en het tafelblad hierboven. Duide-
lijk is door de technische recherche vast-
gesteld, dat er in het tafelblad boven de 
emmer een half rond gat gebrand was. 

Aangezien het de Grouwster brandweer 
onder leiding van de heer J. Leekstra, di, 
rekt duidelijk werd dat deze brand de 

uur bezig geweest met de nablussing. E 
geluk bij dit alles was, dat er bijna geen 
wind stond en dat de weinige wind die 
er was de vonken over het water blies. 

Toen het licht geworden was bleek dat 
de gehele bovenverdieping van het oude 
gebouw uitgebrand was. De koffiekamer 
en serre liepen zware waterschade op. In 
'de koffiekamer stond ongeveer 15 cm 
water. De grote zaal is ook geheel intakt 
gebleven, behalve dat er waterschade was 
.door water uit de plafonds. 
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Toanielbouwers 
Braam en Breeuwsma. 

Lieding yn 't park 
P. Reitsma en G. Plantinga. 

SPILERSLIST „DURK SNOAD" 
Durk Snoad 
	

H. Fopma 
Foekje, syn frou 	mefr. Riemersma 
harren bern: 
Aeltsje 	 mej. G. Jonker 
Klaske 	 mefr. Martens 
Griet 	 mefr. Minderman 
Jantsje 	 mej. H. de Jong 
Tsjerk 
	 J. v. d. Bosch 

Bouwe 	 B. Bruinsma 
Willem 	 R. de Jong 
Hindrik 
	 Feike v. d. Ley 

Berend 
	 Wouter de Jong 

lytse Foekje 	Henriet Martens 
lyt se Durk 
	Menso Martens 

de oare helten fan 
de dochters: 
Gerard 
	 Tsj. Kuipers 

Johan 	 F. Smink 
Johnny 	 B. Hooghiemster 
de boargemaster 	W. Spoelstra 
Annema (sos. saken) F. Feenstra 
Feike Dam (boskw.) D. Wiersma 
plysjes 	 A. Stoker en Gerard Schermer 
gem. siktaris 	G. Vledder 
doarwarder 	M. Hoekstra 
froulju (it it doarp mefr. Lyzenga, mefr. Hylkema 

Gatske Lyzenga 
slopersbaes 	Tsj. v. d. Meer 
slopershelp 	B. Bouma 
gemeente-arbeiders Piet Kleinhuis 

Luco Pietersma 
forteller 	 Ds. Kuipers 
ynstekker 	P. Walstra 
inspiciënten 	mefr. Haanstra 

J. de Jong 
P. Riemersma 
A. van Pelt 

„Foroaring fan lucht”, grif ien 
fan de meast forkochte en lêzen 
fryske boeken fan de léste tijd, is 
troch de skrittwer Rink van der 
Velde om arbeide ta „Iepenlof t-
spul" en hjit dan: Ut it singeliere 
libben fan Durk Snoad. 

Hwannear't wy nou it boek en it 
lepenloftspul neist elkoar lizze, 
en wy geane oan 't forgelykjen, 
dan stiet yn it boek siz mar 10 
kear safolle tekst as yn it iepen-
loftspul.Ja, jo bigripe it al. Alles 
hwat him yn 't boek ófspilet en 
sein wurdt, kin net oer it fuot-
ljocht komme. Mar der komme ek 
scenes yn foar, dy't jo yn it boek 
net fine. 

Krekt. 

We geane in joun (de 14, 18 of 
20ste) nei it Iepenloftspul to sjen, 
wy kinne de famylje, se lizze ts 
wol, en wolle dan Durk Snoad en 
syn háshalding nou ris sjen en 
meimeitsje. 

It Wilhelminapark hat fan har 
eigen al hwat bikoarliks, mar nou 
mei dit moaije dekor sille Jo grif 
yn 'e tsjoen komme fan dit sin-
geliere libben en mei is sjonge: 

Jawis, wy gean hjir noait wer wei 
Wy bliuwe hjir oant de Veste dei. 

In biwurking fan it boek „Foroaring fan lucht" 
fan Rink van der Velde. 

Dit stik wurdt spile yn it Wilhelminapark, 
en stiet -ander regy fan de hearen 

Folkert Boorsma en Pyt van der Zee. 
It dekorántwerp is fan de byldhouwer 

David van Kampen. 
It ljocht wurdt forsoarge troch Wil Jofriet 

en it kapwurk troch Rommert Talman. 
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Durk Snoad en syn singeliere háshálding 

komme yn Grou 
Yn 'e wike fan 13 oant 21 juny komt it 

doarp Grou, dér't it yn dy snuorje dochs 
al drok is mei wetterspórters, goed op 'e 
kop to stean. Der wurdt in hiele wike 
lang feestfierd mei alle dagen wer oare 
attraksjes, lyk as iepenlofttoaniel, totoan-
stellitigs, ringriden, kunstmerk, seiskamp 
folksspultsjes, lyk-  as fetsjekroadzjerf, in 
optreden fari Rients Gratama mei syn 
pianist Cees Bylstra. Oanlieding is it 100-
jierrich bistean fan de Fryske krite, wylst 
tagelyk bitocht wurdt dat in jeu lyn it 
liet „De áldé Friezen" fan Eeltsje Hal-
bertsma átroppen is ta it Frysk folksliet. 
Ten fan de hichtepunten wurdt stinder 

mis de átfiering fan it toanieIstuk „De 
singeliere háshálding fan Durk Snoad", 
in biwurking fan de forneamde Fryske 
roman fan Rink van der Velde „Foroaring 
fan lucht", it boek dér't al mear as 11000 
eksimplaren-  fan verkocht binne en mei-
koarten al wer in nije printhige fan át-
komt. De skriuwer.sels hat der in toaniel;  
biwurking fan makke en it wurdt yn de 
iepenloft (it prachtige Wilhelminapark) 
spile Under regy fan Pyt van der Zee en 
Folkert Boorsma. Der dogge 36 minsken 
aan mei, dy't al fan jannewaris Of mei 

de rippetysjes dwaende binne. It stik 
wurdt op 14, 18 en 20 juny brocht. Yn it 
park wurdt der in spesjael toaniel foar 
boud, heal oer it wetter hinne en der 
wurdt ek fierders gans by opset om der 
in great spektakel fan to meitsjen. 
De skriuwer wol der graech oer kwyt, 

dat it stik nochal hwat "Ofwykt fan it boek. 
Dat koe net oars, omdat op it toaniel net 
alles kin. Tagelyk jowt binammen it 
iepenlofttoaniel de mooglikheden om der 
nije scenes yn Under to bringen, dy't it 
is skouspul grif tige goed dwaen sille. 
Lyk as bikend spilet it boek oan de Ald 

Hearrewei tusken Beetstersweach en Lip-
penhuzen. Foar dizze gelegenheit forház-
je Durk Snoad, syn Foekje, de tolve bern 
en it omsittend laech foar in pear dagen 
nei Grou. Op tongersdei 12 juny sille de 
Grousters it spul fan de Sweach helje. It 
Sweachster muzykkorps Euterpe is der 
ek by en dan giet it yn optocht nei Grou. 
De oare deis wurde Durk Snoad-en-dy 
trocht- it gemeentebistjfir f. Idaerderadiel 
ynhelle en wolkom hjitten. En wer in dei 
letter sil it dan heve yn it Wilhelmina 
park. 

   

1 

1 

1 

7 
2 



Kritejoun yn 'e Halbertsmaloads 

Ie étiioftspul Durk Snoad 

 

a 

a yn konkreto delskriuwe — wy nimme 
oan, dat elk dy't niget oan dit stik hat, 
der hinne west hat. Fansels is sa'n iepen-
lof tspul hiel hwat oars as de ynháld fan 
it boek. Der is in protte weilitten en nije 
taferielen binne tafoege. En de 'song' „In 
hynáteblom wurdt nea in roas 	" koe 
wolris in sukses wurde. 

Men sjocht de pearkes frijen, de bern 
oa ngean, der- wurde kninen sketten en 
ek de rébout komt op tafel, mar moat foar 
de jimmer dhigjende oerheit fan 'e disk 
weihelle"wurde, krekt op it feest fan har-
ren 25-jierrige troudei. 
w'Dusrk. Snoad is de man dy't it stik 
draecbt.. Master Fopma hat fan dizze fi-
-guer •in mán skepen, dy't jin jimmer by-
bliuwe sil. It is sa't de treflike forteller 

doOmny-  Kuipers — sei: Dochs nimme 
wy hjir hwat fan mei; dochs sit der in 

De foarsitter, De Vries, woe gjin nam 
ie neame, allinne Reitsma en Plantinga 
y't dit moais opboud ha en de dekor 
'akker Van Kampen. Hy hat sein da 

Dérnei kaem dokter Schoustra oai it.' der in ekstra joun nedich wie dat et 
wurd oer de Krite Grou, dy't noch hwat och de fiver swimme soe. Dat sil dat  
bysanderheden fortelde oer de earste kri-11111, tongersdei, barre. 	. 
ten en hwat der doe al sa barde. Hwant de rom fan dit stik rint fier el Master de Vries heakke dérop yn. It is ar is in ekstra joun nedich. Gjin ga 
bysánder sa't dit feest slagget, mar sjo m  g- sjefouns nedich, ropt de foarsitter. ,ge wy hwat der aenst fan oer is, dan is 
dit it treflike boek fan dokter Schoustra k wie sahwat heilwei toalven dat w3 
„De Krite yn 'e kránse". Dokter waerd tal it tsjuster fuotstaps wer by de fivei 
earelid fan de Krite bineamd en krige ns nei de &gong ta stapten. Durk Snoad 

n dat op in greate oarkonde oanbean. 	wiken en moannen de tinzen en de  
Lisháldingen fan hiel hwat Grousters Syn frou krige blommen oanbean. 
2usich hálden. „Ik libje by de Durk 

joun,noad" sei der in dielnimmer hjoed noch 
,..ijin my, „ik ha oars gjin gedachten". Dat 
! dat troch safolle Grok5ters mei elkoar sr 
en op dizze wize barre kin, dér meije wy-
tige en tige mei ynnomen wéze. 

hwat yn 'e álde Kritesfear. Der wie priis-
sprekken, der wiene foardrachten, it Ar-
cho Trio hie hiel tapaslik in pear Fryske 
deuntsjes biwurke en net to forjitten 
Apollo en it Mingd Koar, dy't ás binam-
men mei de Grouster sankjes sa wer yn 
de sfear fan it forline en it eigen doarp 
brochten. 

De greate loads wie fol mei minsken. 
Nei 6frin wie der by it Théhils noch ge-
legenheit om ris nei to praten. 

De tiisdeitojoun trof it minder mei it 
waer. In trochsettende stadige rein. Wy 
krigen earst it famkeskoar to hearren en 
doe de Snitser skotsploech en dè Boere-
kapel át Koudum. It wie it earste optre-
den fan it famkeskoar en hja troffen it 
bipaeld net. Mar der is fleurich opsongen. 
lt wie in geniet der nei to harkjen. Foar 
de skotsploech wie de rein it minste, sa't 
de foarsitter sei, om't de kostums dér net 
tsjin kinne. Dochs is der moai dounse 
mei bigelieding fan twa akkordeons en in 
fioel. Der wiene wer in heap minsken. 

De Kritejoun yn 'e Halbertsmaloads bi-
goun mei in praetsje fan Fenna_ Bylstra. 
Grousters binne hwat in apart slach folk, 
sei hja, mei harren Sint Pieterfeest. It tal 
letterkundigen hat _ hjir altiten moai 
heech west. It hat hjir ek it plak west 
dér't faek gearkomsten foar hiel Fryslán 
hálden waerden. By it stientsjefeest yn 
1875 makke dit sa'n yndruk op mannich 
Grousters dat doe de Krite iintstien is. 
It Frysk folksliet waerd op dy gearkom 
ste yn 'e Formanje as •folksliet foarsteld 
troch Piter Jelles syn heit, Jelle Troelstra 
en is dér doe songen. 

Fopma wit dat tige ,nei foaren to brin 
gen. Hy hat in swier lád, syn iennichste 
swakke punt is syn leafde foar de huza 
ren fan Van Schaik, r,nar oars hat er de 
wyn der Under en as hy op de hoarne 
blaest, steane se daelk yn de rige. 
rnakket gjin klucht fan syn rol 	mer 
sjocht him mar hiel inkeld laitsjen. 
libbet by de wet láns„ mar hy wit dat op 
syn háshálding en op ás oer te bringen 
dat dit goed is en dat it sa heard. 

In kostlike famylje dér op dat áld1hás 
sté. Ten dochter wol wol nei de forlok 
kingen fan de douches en de WC's ta, mai 
hja is ek de iennichste en komt yn 
léste bidriuw dochs wer op nei it áld st( 
ta. In joun fan seldsum -geniet, in barrel 
sa apart moai as wy noch .nea bywenn( 

a 

En fierders wie it in gesellige 

warskóging, in boadskip yn. En sprekt 
(it dit stik ek net in bytsje de opfettings 
fan de skriuwer, dy't -wol op syn bate is IE 
as er de „verworpenen der aarde", sa't vn 
it stik in pear kear oanheft wurdt, bi-
skriuwt? Durk Snoad sels fielt syn át 
slinderlike posysje ek wol oan. Oanhát 
dend háldt hy it syn folkje foar, dat se 
meielkoar stean moatte dat ditte, dit lib 
ben, dat se hjir opboud ha, it wiere, 
echte is, al it oare neimaek. 

De átfiering fan rurk Snoad trof it de 
earste jouns bysán .7. Mei it moaije stille 
waer kaem alles In ' bat át. It plakje 
groun tsjinoer de fiv - wie herskapen yn 
in fredich romantysk st e yn 'e wálden, 
dat ás át Rink v. d. Velde syn boek sa 
bikend wurden is. 
In machtige readbloeiende kastanjebeam 

hong oer it toaniel, dér't ek oeral it 
beamguod in natuerlik dekor wie. Tank-
ber wurk om hjir hwat op to bouwen, 
dat troch it wetter fan foaren bigrinzge 

.waerd. Kninehokken, in geit, in• Stabij-
houn, in fáke yn 'e fiver mei in beste 
smak iel der yn, in skou, banken en ir 
háske oer it wetter. Sjedér de libbens-
romte fan Durk, Foekje en har toalve 
bern. 

Wy wolle hjir de bilibbenissen fan 
Durk Snoad, alias Durk Luchtichheid nei 
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It offisiéle diel fan debitinking bigoun 
yn it gemeentehUs, dér't boargemaster 
Vrij ling in wurd fan wolkom spruts. Im-
men efter yn 'e seal forsocht in pear kear 
as hy it net yn it Frysk dwaen woe en 
gie der doe tit. Foarsitter Bareld de Vries 

Tiisdei 24 juny de 5e 

títfiering fan Durk Snoad? 

Elts dy't yn 'e feestwike foto's, dia's, printen 
of hwat dan ek fan Durk Snoad en alles hwat 
der mei gearhinget makke hat of meitsje sil, 
moat dit guod biwárje. Wy kinne fan 't winter 
dan in joun bilizze mei in foto-totoanstelling, 
dia fortoaning, ensf. om  it feest jitris oer to 
eidzjen. Dat wurdt wierskynlik sneon 26 nov. 

410i 

(wamde it lokkich dat yn in 2-talige mien-
s.kip as Grou sa'n feest mooglik is dér't 
elk sa oan meiwurket. It is dochs mar 
mooglik west om hjir in 8000 goune op 
to heljen, hwérfan 3000 fan de sakelju. 
Dérby rnoatte wy net forjitte- 	meiwur- 
king dy't wy fan de gemeente ánderfine 
It is hjir in positieve mienskip yn Grou. 
By de bitinking fan dit jubileum kaem de 
Erage boppe: hwat bliuwt der fan oer? 
Bisletten waerd in tinkboek át to jaen. 
En dat dokter Schoustra dér de man foar 
wie, stie wol fat. En hjir is it boek dan. 
„De Krite yn de kránse", hwérfan hy it 
earste eksimplaer van de boargemaster 
oerhandige. 
Dokter sels naem ek efkes it wurd oer 

syn átjefte. Tsjin dizze foarsitter, sei hy, 
is net folie bistán en foar't ik it wist siet 
ik yn 'e fáke. Ik ha faek tocht: hwat 
biste bigoun, hwant skriuwen leit my sa 
net en it waerd net better, doe't er my in 
berch oantekenboeken brocht. Der wie 
lykwols noch in reden om it to skriuwen, 
hwant Arend Bouma, ien fan de pylders 
2an de Krite, wie de man dy't myn heit 
en mem "yn 1895 troude en hy hat dus in 
biskieden rol spile yn it feit, dat ik hjir 
hjoed foar jimme stean. Alhoewel net al-
titen aktyf lid, hat dokter him dochs jim-
mer wol by it kritelibben bitrutsen field. 
Oer de ynháld fan it boekje wol hy net 
folie sizze. Hy hat biwándering foar de 
skriuwers, dy't 100 jier lang sa mei krek-
lens it kritelibben opskreaun ha. Hy hat 
tige stipe hawn fan álde Grousters, de 
archiven en ek de átjowers Brolsma ha 
oan al syn winsken gefolch jown. 

Foar it doarp spruts Eeltsje Usselstein. 
Hy spiáts syn greate wurdearring át oer 
it wurk fan de Krite, dy't foar in great 
diel yn 'e winter foar de átfierings soar-
get. Dat dit wurdearre wurdt, blykt wol' 
it de jildelike stipe dy't sa rynsk jown 
is en de garánsjes. In bitanken fan it 
doarp is dan ek wol op syn plak. 

De boargemaster gie dérnei átfierich 
op it wurk fan dokter Schoustra yn, it 
swiere libben dat hy hawn hat foar't de 
wegen der wiene en neamde ek de steun 
dy't hy fan syn frou dérby krigen hat. 
Hy memorearre syn wurk by it Griene 
Krás en de publikaesjes oer it doarp. It 
is dérom dat B. en W. bisletten de care-
peinje fan Grou oan dokter oan to bie-
den. Under tige hantsjeklappen waerd 
him dy peinje oerhánclige. 

Nei noch in tankwurd fan dokter' 
waerd der noch in kopke kofje dronken 
en doe wie it ek al gau sa fier dat Apollo 
en Drumband yn 'e fierte de komst ,fan 
Durk Snoad en syn folkje oankundigen. 

Foar 't earst seagen en fiearden wy 
Durk Snoad, dy't ek al yn 'e boargemas-
ter in huzarefreon moette dy't by Van 
Schaik yn Dimter lein hie. It wiene kost-
like mominten. Dérnei waerd de hiele fa-
mylje foarsteld: Durk Snoád sei dat it op-
sicht oer it park bat foar in pear wiken 
oan him oerdroegen wurde koe. Hy soe 
it natiirlibben clér wol ris regelje. Peet 
Reitsma koe wol mei fakánsje. 

Der wiene in protte minsken by it ge-
meentehás. 



Krite 100 jier 
Lêste Durk Snoad 

Freedtojoun wie dan de late offisiële 
Durk Snoadopfiering. Oan 'e ein fan 'e joun 
kaem in boatsje oanfarren mei froulju yn 
Frysk kostuum, dy't de spilers en spyl-
sters blommen oanbeane. It Mingd Koar 
stie ek op it toaniel, Apollo kaem yn 'e 
pream oan en der is ta bislát it Grouster 

korps en de dirigent Reitsma syn suster 
wennet hjir ek; alhiel frjemd is it dus 
net. Nei't neamde Van der Meer noch in 
pear wurden sein hie oer de moaije boat-
tocht, dy't hja fan 'e middei mei Apollo 
makke hiene, gie de musyk wer fierder 
en harken wy nei it korps át Zuilen, dat 
prachtich fan toan spile. Der waerd har-
ren in ovaesje brocht. Ek de drumband P- 

folksliet Rálje, rôlje, songen. In wol hiel 
bysánder ein fan 'e joun. 

Sneontojoun is der yn it Park de late 
offisjele Kritejoun hálden. Apollo en it 
korps át Zuilen, Cees Bylstra en Rients 
Gratama forsoargen dizze joun. It korps 
át Utert wie al bigoun to spyljen, doe't 
it Kritebistjtir yn 'e tán kaem, dat twa 
aren lins yn Akkrom nornmen hie. Mas 
ter De Vries iepene mei in wurd fan wol-
kom oan alle meidoggers en taskágers. 

Grou giet wolris oer de tonge, mar 
Grou is ek in doarp fan in greate ienheid 
as der hwat barre moat sa as by dit 
Kritefeest. Dat it korps van Zuilen hjir 
spilet is net samar tafal, hwant in 

broer van Van der Meer is by dat  

spile, sij it op biskiedener wize, in pear 
treflike niimmers. Apollo, mei syn sym-
patike dirigint, die it lykwols net minder 
en hie stikken dy't hwat flotter oerka-
men. Ek hja hiene in protte sukses. 

Rients Gratama : i,ei ás Cees, de bate 
pianist fan it noardlik halfrond, sa't 
Rients sei, wiene hjir op dit toaniel ek 
tige op harren plak. In pear smoute praet-
sjes, hwat stikels en in inkelde fan syn 
suksesntimmers, dy't it noch altiten goed 
dogge. It sa warbere Kritebistjtir waerd 
ek noch huidige troch Koop Scholten, 
dy't syn biwrindering átspruts foar alles 
hwat der bard wie. Hy woe át namme 
fan alle Grousters dochs in bytsje werom 
dwaen oan dit bistjiir en dérnei forskyn-
den 6 Grouster froulju en in Grouster-
om-átens en hja leine elk bistjárslid in 
greate kránse om 'e skouders, dy't hja 
sels makke hiene. Dat sloech geweldich 
by de minsken oan en it wie ek in bystin-
der aerdich taferiel, dér't de greate ge-
negenheid, dy't it Kritebistjár by ás alle- 



Rients Gratama mei it 
stik fan 'e Grunneger 
boer 

It fanfarekorps át 
Zuilen by Utert 

gearre krigen hat, sa nei foaren kaem. 

De boargemaster spruts noch in -wurd 
fan tank, ek oan al dy ánbikende mei-
wurkers, dy't foar it wurk efter de sker-
men stiene en soargen dat alles sa glad 
forroun. Der waerden noch blommen át-
dield oan de diriginten en oare minsken 
dy't fan bilang west hiene. 

Dérnei gie it efter de Boerekapel oan 
nej it Grien, dér't de laste festifiteiten 
koartwei neamd „de Kritenacht" barre 
soene. De bidoeling wie dat elk in sit 
mei nimme soe, om it Grien ta in soarte 
fan dounstán to meitsjen. 

By it prachtige toaniel yn it Park wie 
de earmtlike musyktinte hwat in tobek-
set. Dérby kaem dat de jongeren mear 
sin oan dounsjen as clan it kabaret hiene, 
mei alles hwat dérmei anneks wie. De ge-
sellige sfear fan it earste bigjin gie dan 
letter ek hwat forlern. Mar by de kast-
leins is ta care fan de Krite noch man 
nich glake lege. 

BIJ DE FOTO'S. 

It Kritebistjár yn 'e 
kránse. F.1.n.r. 
K. J. Kleinhuis, 
E. Schuurmans-Sixma 
T. T. v.d. Leij-Politiek 
B. de Vries 
F. D. Bijlstra-Visser 
G. J. Martens-de Jong 
en G. Siebenga 



Nieuwjaarsdag is in Coornhertstate te 
Heerenveen de heer Ybe van Zandbergen 
overleden. Hij is 77 jaar oud geworden. 

1 

 Zandbergen was vroeger, erg bekend als 
goochelaar, buikspreker met zijn pop 
Flipje en als poppenkastspeler. Hij trad 
op onder de naam Professor Bergini. 

Zandbergen werd op 1 november 1898 
te GrOuw geboren. Als 13-jarige jongen 
ging hij hier bij de smid werken om een 
vak te leren. 

Ybe van Zandbergen overleden I,[ 

Via Apádoorn en Leeuwarden ging hij 
naar Appingedam. Ondertussen was hij 
met goochelen begonnen. In december 
1922 gaf Zandbergen zijn. eerste voorstel-
ling in Oldenzaal. Toen hij ook hier wer-
keloos werd keerde hij terug naar Grouw, 
Waar hij een sigarenzaak begon, uater uit-
gebreid met fotohandel. De winkel waar 
hij jarenlang zijn zaak heeft gehad be-
staat niet meer en is nu het gedeelte van 
Douma naast schoenhandel Boersma. 

In Grouw richtte hij mee de GWHI op, 
in welks bestuur hij 25 jaar lang een func-
tie heeft bekleed. Zandbergen was erelid  

van de GWHI. 
Verder was hij bestuurslid van de VA-

RA, hetgeen door de oorlog echter maar 
kort heeft geduurd. 

Na de oorlog was Zandbergen erg ak-
tief in de goochelarij. Hij was mede-op-
richter van de Nederlandse Goochelaars-
bond en lid van het hoofdbestuur. Van 
de ring Friesland was hij de voorzitter. 

Later werd de Nederlandse Magische 
Unie opgericht en werd Zandbergen het 
erelidmaatschap aangeboden. 

De laatste jaren werd Zandbergen erg 
geplaagd door reumatische pijnen. 

Zijn laatste optreden gaf hij in Grouw 
bij de Peace Session in de oude school in 
februari 1973. Voor zijn vertrek naar Hee-
renveen was Zandbergen ook altijd aan-
wezig bij het Matiné onder de Luif, bij 
de FFF-feesten. Hier liet hij dan ook al-
tijd enkele kunstjes zien van vingervlug-
heid. 
Dinsdag j.l. is Zandbergen te Goutum 

gecremeerd. 

Station Grouw na 96 jaar gesloopt 
In een korte tijd is er bij het station 

te Grouw veel veranderd. Naast het oude 
stationsgebouw werd een veel kleiner en 
doelmatiger station gebouwd, waarin veel 
glas verwerkt is. Het oude station heeft 
na 96 jaar het loodje moeten leggen on-
der de zware slagen van de slopers. Met 
het verdwijnen van dit markante gebouw 
is er een leegte ontstaan, waar men toch  

eerst wel even aan moet wennen. 
Op de plaats van het oude station zal 

nu een parkeergelegenheid aangelegd 
worden. 
De heer F. Bloemsma vond tussen het 

sloophout een kastplank, waarop op, de 
achterzijde met potlood geschreven tekst: 
Sjoerd Atzes van Stralen 1879, 17 augus-
tus, 27 jaar oud. 



In het Hoflán verrees 22 meter hoge silo 
Silo's en ligboxstallen rijzen als padde-

stoelen uit de grond. Zij horen nu een-
maal bij onze maatschappij en zijn daar-
uit niet meer weg te denken. Bij een lig-
boxenstal voor zo'n honderd stuks melk-
vee hoort uiteraard ook een silo. Bijgaan-
de foto geeft ons een beeld van de 22 m 
hoge silo op het erf van Mellema in het 
Hoflán onder Grouw. 

De vraag of het geheel een land hap-
pelijk fraaie aanblik biedt, laten we graag 
in het midden. Over smaak valt niet te 
twisten. Weleen twistpunt bleek de pro,  
cedure rond het verkrijgen van de ver-
eiste vergunningen. Maar ook die hinder-
nis werd genomen en zo is Friesland weer 
een torensilo rijker. 



Bovenstaand kaartje laat ons zien waar eventueel het bejaardentehuis zou kunnen 

worden gebouwd. De plaatsen zijn met cijfers 1 t.e.m. 5 aangemerkt. 

Bouw op plaats 
Voordelen: 
Centrale ligging t.a.v. de kom en de rest 

van Grouw. 
Gunstige ligging t.a.v. het Park, de Boei 

e.d. 

Nadelen: 
Het terrein is geen eigendom van de ge-

meente. 
Zevenhuizen plus boerderij Abbema, to-

taal plm. 17 percelen, zullen moeten 
worden aangekocht of onteigend. 

Vooral het onteigenen van Zevenhuizen 
zal veel weerstanden opwekken bij 
de bewoners en de bevolking. 

Ligging nabij het kerkhof. 
I.v.m. kerkhof zal het uitzicht van de ka-

mers, voor het grootste deel op het 
noord-oosten zijn aangewezen. 

Het bebouwde deel zal een te groot deel 
van het terrein,Qpeisen, waardoor een 
te kleine tuin overblijft. 

Ontheffing nodig t.a.v. de 50 m norm 
m.b.t. het kerkhof. 

Het verliezen van een stuk groen. 
Het wijzigen van het bestemmingsplan 

met een grote kans op bezwaarschrif-
ten. 

boerderij Abbema.1 - 

Bouw op plaats voormalige Zuivel-
fabriek plus boerderij Graalda. 

Plan V. 
Voordelen : 
Centrale ligging t.a.v. de kom en de rest 
van Grouw. 

Gunstige ligging t.a.v. het Park, de Boei 
en dergelijke. 

Het terugdringen van een stuk industriële 
bebouwing. 

Stuk bedrijvigheid door o.a. de Stations-
weg, de J. W. de Visserweg, Fa. Hal-
bertsma en de Grou. 

Nadelen: 
Het terrein is maar voor een klein deel 

eigendom van de gemeente. 
Het aankopen en afbreken zal een vrij 

hoge investering vergen. 
Mogelijke onteigeningsprocedure nodig 

t.a.v. de drie partikulieren. 
Wijz. bestemmingsplan met de kans op 

bezwaarschriften van o.a. de drie par-
tikulieren. 

Het eventueel inspelen op de 80 pct sub-
sidieregeling voor saneringsgebieden 
zal te veel tijd kunnen kosten t.a.v. de 
bouw van het bejaardentehuis. 

Opmerking: Gezien de ligging en het 
laatst genoemde punt zou deze plaats mo-
peruk geschikter zijn voor het vestigen 
wam de jeugdherberg. 

~lusje: 
Om zo snel mogelijk te kunnen starten 

ark de ontrpfase en tot aanbesteding 
*uw te kunnen gaan, is het o.i. reëel, om 
maar aanleiding van de opgesomde voor-
ca nadelen in de verdere discussie Plan 
/I' en V buiten beschouwing te laten. 

We zijn ons bewust dat op het eerste 
proicht deze plaats als de meest ideale 
asa kunnen worden aangemerkt, maar 
maal gezien de argumenten, onder plan 
Ilifenoemd, lijkt het ons het meest reëel 
eek keuze te bepalen tussen Plan I en II. 

Va de opgesomde voor- en nadelen t.a.v. 

Plm I en II is duidelijk te concluderen, 
61111'j de voorkeur geven aan Plan II. 

Aldus de beide wethouders J. Draisma 
R. Benedictus. 



Het minderheids- 
standpunt 

Ook door de minderheid in het college 
van B. en W., de burgemeester, is er een 
nota geproduceerd ten aanzien van de 
plaats van vestiging van het bejaardente-
huis te Grouw. 

Het grootste bezwaar vindt de -burge-
meester, dat beide wethouders zich te veel 
verliezen in details en voorbij gaan aan de 
hoofdzaak, n.l. de realiteit van het beleid 
t.a.v. de bouw van bejaardenoorden, zo-
als die sinds anderhalf jaar door de mi-
nister van CRM en de staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
wordt gevoerd. Een beleid dat nog steeds 
in beweging is en dat, naar mate de tijd 
voortschrijdt, steeds strakker normen 
stelt voor de bouw van bejaardenoorden. 
Werd tot 1975 als norm gehanteerd, dat 
in het algemeen voor 10 pct van de be-
jaarden plaats moest zijn in een bejaar-
denoord, met ingang van 1975 is de toet-
singsnorm gelijdelijk aan het verschuiven 
naar 7 pct. Het is met name deze nog te 
verrichten toetsing die de situatie voor de 
verzorgende huisvesting van bejaarden in 
Idaarderadeel enigszins hachelijk maakt. 
De mate van hachelijkheid zou naar even-
redigheid kunnen stijgen met de tijd die 
wij 	nodig hebben ' voordat een goedge- 
keurd bouwplan voor het toekennen van 
rijkspremieaan de kwantitatieve urgentie-
norm kan worden getoetst. Op dit mo-
ment zijn reeds bijna vier maanden ver-
loren gegaan en dit verlies kan nog aan-
zienlijk grotere vormen aannemen. Door 

de ecaomische moeilijkheden van de re-
gering krijgt dit alles nog een extra ac-
cent, doordat de regering genoodzaakt 
wordt tot bezuinigingen op de overheids-
uitgaven. 

Verder schrijft de burgemeester in zijn 
nota: 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn 
geworden: 
1 dat de in het vooruitzicht gestelde ver-

klaring van geen bezwaar niet de ze-
kerheid geeft, dat een verzorgingste-
huis kan worden gebouwd; 

2. dat met meerdere wijzigingen in het 
overheidsbeleid, althans nadrukkelij-
ker stipulering daarvan, rekening moet 
worden gehouden, die de bouw bejaar-
denoorden nog verder zullen beper-
ken; 

3. dat Idaarderadeel zijn belangen het 
beste dient door elk risico — met na-
me wijziging van een tot in detail 
goedgekeurd bestemmingsplan — te 
vermijden, dat vertraging kan geven; 

4. dat de belangen van de gemeente bij 
het snel gereed komen van een bouw-
plan, dat voldoet aan de voorschriften 
van de Provinciale verordening op de 
bejaardenoorden, zo groot zijn, dat 
daarbij vergeleken het plussen en min-
nen over detailverschillen tussen op 
zichzelf aanvaardbare stichtingsplaat-
sen, aangelegenheden van de tweede 
en derde orde zijn. 

Hoe men de zaak ook wendt of keert, 
het primaire punt, dat alle andere punten 
op een zijspoor plaatst is: Hoe kan, met 
het minste tijdverlies, in 't bestemmings-
plan een plaats worden aangewezen, die 
de meeste zekerheid biedt op snelle goed- 
keuring door gedeputeerde staten. 

Er kan geen twijfel over bestaan, dat 
dit de vestigingsplaats is aan het Nieuwe 
Diep naast het grote flatgebouw met 74 
bejaardenwoningen. Het betreft hier een 
gebied waaraan nog slechts de globale be-
stemming is gegeven van nadere uitwer-
king in de toekomst. 

Het is niet voorstelbaar, dat tegen deze 
plaats steekhoudende bezwaren kunnen 
worden ingebracht. Een dergelijke po-
ging is ook destijds niet ondernomen toen 
de raad op 18 december 1973 voor dit ge-
bied een (inmiddels weer verlopen) voor-
bereidingsbesluit nam, dat o.a. in de 
stichting voor een school, een zwembad 
en een bejaardenoord voorzag. 

De kans op steekhoudende bezwaar-
schriften is wel aanwezig bij vestiging van 
het tehuis in het bungalowgebied langs 
het kanaal. Het betreft hier een gebied, 
dat tot in detail is vastgestelde en goedge-
keurd en waarin en waar omheen zich in 
de loop der jaren particulieren hebben ge-
vestigd en bezig zijn zich te vestigen. Zij 
zijn belanghebbenden geworden bij de of-
ficiële bestemming, die dit gebied destijds 
heeft gekregen. 

De grondkosten zullen zowel voor het 
plan langs het Nieuw Diep als bij het ka-
naal gelijk liggen. 

De minderheid is echter van mening, 
dat de rondweg waaraan het nieuw te 
bouwen verzorgingstehuis aan het Nieuw 
Diep gebouwd zal worden, er in elk geval 
moet komen ter ontsluiting van het zui-
delijk gedeelte van Grouw. De meerder- 

heid ziet dit niet en vindt de aanleg van 
de rondweg niet te verdedigen. 

Tot slot schrijft de burgemeester: 
Nog enige _opmerkingen over de speci-

fieke positie van het tehuis aan het Nieu-
we Diep, waar een goede ruimtelijke si-
tuering mogelijk is en het stedebouwkun-
dig goed wordt opgevangen door het er 
naast gelegen forse flatgebouw van 74 be-
jaardenwoningen. Ook de belangen van de 
bewoners van dit nog wat geisoreerd ge-
legen gebouw, zouden in hoge mate ge-
diend zijn met de vestiging van een be-
jaardentehuis ernaast. Hun mogelijkhe-
den tot het leggen van sociale contacten 
zouden aanzienlijk worden__ 	 uitgebreid 
Een eenvoudig bruggetje over het Nieuwe 
Diep is voldoende om de contacten tus-
sen flat en bejaardenoord binnen een af-
stand van 100 meter te brengen. 

Anderzijds kan het bejaardenoord voor 
deze 74 bejaardenwoningen, de 9 bejaar-
denwoningen in de nabij gelegen Vlet en 
de even verder staande 18 bejaardenwo-
ningen aan de Aak, met weinig moeite een 
niet onbelangrijke verzorgende en recrea-
tieve functie vervullen. 

Juist voor het bevorderen van persoon-
lijke en collectieve contacten met de om-
geving, komt het tehuis op deze plaats 
in betrekkelijk weinig jaren zeer gunstig 
te liggen temidden van een gevarieerd 
stuk dorpsleven. Het zoveel mogelijk blij-
ven beleven van de bindingen met &-
maatschappij, waarin - de verzorgingsbe 
hoeftig geworden bejaarde tot zijn opna—
me heeft verkeerd, is bij vestiging aan h 
Nieuwe Diep het beste gewaarborgd. 

Aanzienlijk beter dan bij vestiging lan 
het kanaal, waar het tehuis in een ee 
zijdig gestructureerde en dun bevolk 
omgeving zou komen te staan. Het is ui 
sluitend bungalowgebied, waar de sit 
ering van de bebouwing in de eerst 
plaats is gericht op de privacy van de be 
woners. Deze situatie kan voor het tehui 
en zijn bewoners een zeker gevoel va 
sociaal isolement scheppen t.a.v. de om 
geving. 

De mogelijkheden tot actieve en pas 
sieve recreatie van de bejaatden zelf, zij 
bij een tehuis aan het Nieuwe Diep mee 
aanwezig dan elders. Zij liggen in de e 
tuin en onmiddellijke omgeving. 



Nog altijd valt bij veel watersporters de 
naam van Sytse en Maaike, wanneer zij 
zich een weg door de Oude Venen zoeken 
via Holstmeer en de Oud wei. In het boek 
„Volk aan den plas", uitgegeven in 1942 
lazen wij het volgende verhaal over het 
leven van deze Sytse en Makaike. 

Over de Holstmeer schrijft de schrijve: 
U. G. Dorhout: 

Ja, vooral de Holstmeer boeit me: in '1 
voorjaar, als de dotters om z'n oevers 
bloeien en de kievitten er over de wiek 
gaan; midzomer, als het gouden licht  
twinkelt op de gerimpelde golfjes en de 
karakiets jubelen bij de kunstig gevloch 
ten nestjes; in de grauwe herfst, als he, 
meer gromt en blanke schuimtoppen dan 
sen op de donkere rollers; ook in de 
winter, als 'n kristallen vloer de plas dekt 
en de mar eindelijk tot rust komt. Alleer 
die schilderachtige uithoek, de pólle 
waar thans 'n modern zomerhuis blinkt 
is me vreemd geworden. 

Vroeger — nog niet eens zo heel lang 
geleden — droomde er zo idyllisch hel 
oude spultsje van Sytse en Maaike. 

Veel is er veranderd in de greate krite 
Dijken zijn er gelegd, buitenlanden zijt. 
hier en daar drooggelegd en in polders 
herschapen. 

Maar de Holsmar is gebleven. Heur gol-
ven deinen nog altijd rusteloos voort, 
evenals vroeger en zingen nog steeds de 
zelfde zangen uit m'n jeugd. 

Toch mis ik et iets; dat is 't vervallen 
huizeke met de berg, verscholen tussen 
de wilgen en peppels op de hoek van '1 
meer. 't Hoorda bij de klotsende mar, was  

er een deel van; onafscheidelijk waren ze 
aan elkaar verbonden. 

't Was, of 't er nimmer door mensen-
handen was gebouwd; veeleer, of het 
.angzamerhand opgerezen was uit de een-
zame pólle. 

In de loop der jaren neigde het steeds 
neer naar de grond, waaruit het als het 
ware voortgekomen was. Bultig hingen 
Je bemoste muren; 't verweerde pannen-
lak zakte in op vermolmde binten. 

En dan die geitenschuur, de berg, zo-
als Wytse hem noemde, waar de nacht-
uien hun woon hadden. Het Was, of ze 
;eschiedenissen wist te vertellen uit de 
.ijd, toen de monniken van het klooster 
3mal1e Ee er hun turf groeven. Schots en 
scheef was ze uit ruwe planken in elkaar 
getimmerd, mooier, dan de beroemdste 
architect het ooit zou kunnen bedenken. 
3e kleine ramen met de vierkante ruitjes 
.ieten het licht slechts schaars binnen 
_ussen 'n wirwar van struiken, waarin 't 
mizeke verscholen lag. Donker en triest 
was het in het hoekje van de bedoken ka-
.ner, waar de beide oudjes zaten. Wat 
deerde het hun; overdag buiten op 't enl 
aan de rand van het meer kregen ze licht 
em lucht genoeg in die oneindige ruimte. 

Sytse, altijd bedrijvig in 't veld: gras 
(naaiend voor zijn geiten, of hooi en strooi-
sel inzamelend voor de lange winter, als 
ze ingesloten zaten op de eenzame pólle. 
Maaike dribbelend 't huishoudinkje be-
redderend, altijd in de weer met 't vuur, 
waarop de koffie gezellig pruttelde. 
Straks kwam ouwe Sint, de broodvaarder; 
die lustte wel een warm „bakje". 'n Hele 
tocht van Warga naar de Holstmar tegen  

de stijve zuidwester! 
Sint, die de nieuwtjes kwam vertellen 

uit het dorp. Vroeger kwamen ze er ge-
regeld 's zondags ter kerk, maar op het 
laatst werd hun de reis te ver. 

Dominé — m'nheer (ds. J. de Stoppe-
laar), zoals Maaike hem noemde — kwam 
nu zelf nog al eens. Die zwierf zo in de 
week meestal in de Oude Venen, om naar 
de vogels te kijken. Wat er allemaal aan 
te zien was, ze begreep 't niet. Een ljip en 
een skries waren toch altoos hetzelfde. 
's Voorjaars kwamen ze en tegen de herfst 
trokken ze weer weg naar 't zuiden, om 
de warmte op te zoeken. Nu, dan werd 
het zo langzamerhand bar om huis. Als 
het buitenwater opkwam en de mar be-
gon te razen, werd het er niet beter op. 
Dan ging het er te keer! Huilend joeg de 
noordwester de golven op. Zo in het voor-
jaar en in de zomer was het meer zo mak 
als 'n lam, maar in het laatst van okto-
ber en november vooral, dan kon het er 
te keer gaan! Dan gromde en loeide de 
mar als een verscheurend dier, die de 
pólle wilde bespringen. Dag aan dag klom 
dan het water; je zou zeggen, waar het in 
eens vandaan kwam. Hoger 	 steeds 
hoger! Tot de stripen het niet meer kon-
den keren en de donkere golven met witte 
koppen, als dansende wijven, voortrolden, 
voortrolden 	 tot alles blank stond; éen 
barre zee. Dan was 't alles water, einde-
loos ver! Enkel een paar zwarte kraaien 
vlogen er over, die onheilspellend krasten; 
spoken gelijk. Alleen de rietkragen ston-
den er nog al trouwe wachters boven uit 
en wiegden huiverend in de gierende 
storm. 

Zo lang de wind in die verraderlijke 
hoek bleef;  wies het water, tot het ten-
slotte over de p(511e stroomde. 

Dan was het werken voor de oude om 

	Sytse en G-~e 



MAAIKE. 
Op het kleine kerkhof van Wartena 

hebben wij haar te ruste gelegd: Maaike 
Martens Bergsma. Ruim zeventig jaar is 
zij geworden. Voortdurend luidden de 
laatste berichten: langzaam achteruit 
gaande. „Het was zuiver niks meer", zei 
m'n vriend van Laban, „een handjevol, 
nee nog minder. Ze was schoon uitge-
leefd. Onbegrijpelijk, dat ze 't nog zo 
lang volhield. Maar 	 de geest, moest 
meneer denken 	 de geest 	" 

Vrijdagsmorgens bracht Sipke de post, 

de geiten in de schuur op te hogen en 
de beesten in veiligheid te brengen. 

Hoger rees de mar 	 nog hoger, tot 
de beide oudjes tenslotte op zolder hun 
toevlucht moesten nemen. Dan, in de 
nacht, kwam het water in de kamer. Als 
Sytse 's morgens uit bed in z'n klompen 
wilde stappen, dreven ze rond in het so-
bere vertrekje. 

Eindelijk draaide de wind, begon lang-
zamerhand het meer tot rust te komen 
en zakte het water. Dan waren ze de erg-
ste nood weer te boven. 

Tot de winter kwam, wellicht zo'n ho-
peloos trieste kwakkelwinter. 

Dan waren ze geheel van de wereld af-
gesloten. Zelfs Sint, die 't niet gauw-  liet 
zitten, kon de pólle niet meer bereiken. 

Eens, toen alles blank stond en het er 
niet over en niet door kon, was het ge-
beurd, dat de spinde op 't laatst leeg raak-
te. Tot er, toen de nood op z'n hoogst was 

• gelukkig redding was komen opdagen. 
• Dominé met de beide diakenen besloten 

de barre tocht per schouw te ondernemen. 
• De laarzen werden aangetrokken; beu 
kend door de taaie sneeuwkoek bereikte 
men eindelijk de pólle. 

• Stevig werd de schouw aan de klink van 
de scheefgezakte deur vastgebonden en 
wadend door de kamer kwam men bij 't 
wankele laddertje, daar naar de zolder 
voerde, waar de oudjes een toevlucht had-
den gevonden. 

Zo'n verstikkende rook hing er, dat 
"Maaike bijna niet te onderscheiden viel. 

Even later was de spinde weer gevuld; 
het ergste was geleden. Meer hulp zou 
worden geboden. Toen was dominé met 
het voorstel gekomen, dat de oudjes de 
pólle voorgoed zouden verlaten; 'n huisje 
in het dorp werd hun aangeboden. 

Maaike had stil voor zich gekeken; ook 
Sytse zweeg. Weg van de péille, dat wilde 
zeggen nooit meer de Holstmar te zien, 
afscheid van z'n geiten te moeten nemen. 
Weg van de pôlle, dat betekende nimmer 
meer de dotters te zien bloeien, nooit 
meer te horen de juichende vogels boven 
de lachende velden, dat was 	 de dood. 

En de beide oudjes bleven. 
Weer zou de herfst komen, als het wa-

ter steeg, gevolgd door een lange winter, 
maar ook de lente, als de kieviten juich-
ten rond het meer, ook de zomer met z'n 
glanzende dagen. Aan de mar wilden ze 
blijven, tot ze begraven zouden worden 
over 't water, of op de slee over 't ijs. 

En zo is het gebeurd ook. 
Sytse en Maaike 	 ze zijn er niet 

meer. Het oude bedrijfje aan de Holst-
mar is gesloopt om plaats te maken voor 
een modern zomerhuis, hecht en sterk! 

't Is- me nog altijd zo vreemd! 
Bij het lachende en wenende meer hoor-

de dat vervallen huisje met de oude gei-
tenschuur tussen de oude wilgen, als een 
sprookje uit verre tijden. Nu is 't weg, 
Sytse, Maaike, de geiten 	 alles. 

Soms, als de nevels hangen over het 
meer, is het, of het schreit om verloren 
schoonheid 	(wordt vervolgd) 



L-- )1Laa jee 	
de tijding: Maaike was overleden, een 
zwartomrande brief bevestigde een paar 
dagen later dit bericht. Toen die middag 
de sneeuwstormen joegen over de greiden 
was zij 's ochtends heengegaan, was de 
laatste storm over haar heengetrokken, en 
had de eeuwige rust gebracht aan het 
uitgestreden en uitgeleden kleine mensje, 
waarvan in de laatste tijg eigenlijk nog 
alleen de ogen leefden, en in het avond-
uur na het bedaren van de storm lag zij, 
gelijk de stille witte velden onder de 
sneeuw, ook stil en bleek in de bedstee 
in haar huisje aan de rand van de Holst-
meer, de magere handen gevouwen op 
de borst. 

Voor het laatst hebben vriendenhanden 
haar gevoerd door die wereld van riet 
en water, die haar zo lief was: over Holst-
meer en Wijde Saiter, tussen dorre riet-
kragen door, over de Graft en de dijken 
van het _lage polderland naar Wartena. 
Zwarte mannen, die langzaam en voor-
zichtig de zwarte kist op de slede scho 
k-en over 't sneeuwbedekte ijs. Maaike's 
laatste reis. 

In de herberg van Jelle Abrahams zijn 
wij bijeen gekomen om afscheid van haar 
te nemen, haar de laatste eer te bewijzen: 
Sytze, een zoon uit haar eerste huwelijk, 
een paar familieleden, de buren van de 
Kooi, en van de Achttien Mad, van La-
ban en de Graft, m'n vrouw en ik. Een 
kleine schare, passend voor haar die ook 
zonder veel omslag, stil en eenvoudig door 
het leven was gegaan buiten en verre van 
alle grootheid en grootsheid. De zon 
scheen, toen'we haar uitdroegen, de zon 
die zij zo lief had. Nog hoor ik het haar 
zeggen tussen een paar hoestbuien, dat 
„de sinne, de sinne" (zon) de grote ge-
neesmeester was, dat ze daarop zo hoopte 

1  als het weer voorjaar werd. Als ze 't zo-
lang maar uithouden kon en dan in de 
n-ote rieten stoel van de zilveren bruiloft 
in de luwte, „domen& zou dan nog es 
wat zien". We maakten er toen nog gek-
heid over of ze 't ooit tot honderd pond 
nou kunnen brengen. En nu 	 Rondom 
Set stukje terp, waarop Wartena's kerkje 
gaat, hebben we haar gedragen naar oud 
aebruik onder 't kleppen van de klokken 
=a toen neergelaten, weggeborgen 	 

De zon scheen. De zon scheen ook op 
Iet pad naar de Graft, op de Holstmeer, 
ip het kleine huisje, waarvan de bomen 
zundan in de verte schemerig oprezen. 
3aar scheen nu de zon, de warme voor- 

t,  
marszon, glanzend en glinsterend, daar 
ai=v" te nu het sneeuwwater van de groen 
	 -eerde mosdaken, klaterde het in de 
zege nton, waar naast die grote bruine 

uikige ouderwetse kruik stond. Zon- 

der twijfel lag de oude driekleurige kat 
zich te koesteren op de riethoop, zich hon-
ger slapend in de deugd der zonning naar 
een schoteltje geitemelk, dat straks de 
vrouw haar geven zou, terwijl zij al schu-
rend en wrijvend langs de vrouw haar 

	

rok, spinnend ommegang om haar hield 	 
Daar scheen nu de zon door de reten van 
de ingevallen berg in de geitestal en 	 

Bim-bom! Bim-bam! klepte rhytmisch 
de klok. Niet overluid. Niet dreunend 
zwaar. Roepend, zacht weemoedig. De 
zon scheen ook op de kist en op de dra- 
gers, op het zwarte doek 	 Maar ik 
dacht, hoe daar straks over datzelfde pad 
naar Graft en Holstmeer de buren weer 
zouden teruggaan met Sytze, en dat het 
zou klinken hier en daar met een hand-
druk: „Nou, Sytze, 't beste!" En hoe daar 
Sytze is zijn huisje 	 Alleen 	 Zonder 
Maaike 	 Had zij er zich niet op be- 
roemd op haar zilveren bruiloft dat ze 
in 25 jaar geen dag zonder elkaar waren 
geweest? Nu zou hij 	 Hem uit zijn 
bedoening halen, zou zijn dood zijn. Ook 
hij zou willen sterven in zijn Oude Ve- 
nen. Maar voortaan kluizen 	 -Het zou 
een toer, een dobber voor hem worden. 
Wat zou hij haar missen. Zij hoorde bij 
hem. Zij waren één, alles was daar één. 
Het éne was niet te denken zonder het 
andere. Bij dat huisje aan de ingang van 
de Oude Venen, daar behoorde Maaike 
bij, en Sytze, en bij hen beiden behoorde 
die kluis. Wat zou hij de droefnis voelen 
van dat weggenomen worden van lief be-
zit, weggenomen uit de handen en voort-
gedragen, voortgedragen naar onafzien-
bare horizont. Vertelt niet Ovidius, dat 
de oude eenvoudige Philemon en Baucis 
op hun bede tot Zeus op één en dezelfde 
dag uit het leven werden weggenomen? 

Missen zullen we haar. Missen, erg mis-
sen is het woord. „Maaike sil nea wer de 
reitdomp heare" (Maaike zal nooit weer 
de roerdomp horen) zei dezer dagen 
iemand tegen mij. En neen, dat zal ze 
niet. En ook niet de koekoek als hij 
straks weer de populieren afzoekt naar 
beerrupsen. En ze zal niet-,,h a a r kie-
vier hebben in de Zeven IIad, en haar 
aardappeltje in een gruttonest. Ze zal de 
goudsbloemen, de akkeleien, de duizen-
schonen, en de uit een pit gekweekte ap-
pelboom niet weer zien bloeien, ze zal 
geen liefde ooit meer kunnen doen aan 
bloem of dier. Wie zal als in mei de kleine 
geitjes 	 De Vennen zullen haar mis- 
sen. Zij was er een sier van in haar een-
voud en pretentieloos leven. En de bezoe- 
kers van de plassen 	 Als aanstonds de 
lente komt, de Holstmeer haar lange gol-
ven deinen laat, de vogels bruiloft hou-
den, het riet weer uit het water schiet, 
heel de wijde wereld daar gaat groeien en 
bloeien 	 dan komen de bootjes, de 
boeiers, die tuffen over de meer. Ze ko- 

men van Grouw, van Warga, van Warte 
na, van Leeuwarden en verder, voorbij 
Maaike's huisje. En niemand, die het an 
ders verwachtte en zal verwachten, of 
daar stond en zal staan op 't waterstoepje 
tussen de wilgen een klein figuurtje met 
een witte muts op en een grote bril, vaat- 
doek in de hand, bekenden toewuivend, 
goede dag roepend met: „Sa manlui" (zo 
mannen), intiemeren nodigend in haar 
stulp, toesprekend met allerlei vriende- 
lijke genegenheidswoordjes van jonkje tot 
bern (kind) toe. De Holstmeer was geen 
Holstmeer, als daar niet was dat bedrij-
vige, het altijd druk hebbende mensje, 
ogedlachs, ouderwets, ouderwets van le-
ven, van vroomheid, tevreden met een 
beetje; voor wie het leven nog geen pro 
bleem was geworden en alles in het le. 
ven 	 God; zon, en Zijn bloemen, haar 
huisje en haar bezit aan man en vee. 0 
ze zal haar gebreken wel hebben gehad 
maar er zijn niet velen, die oprechter hei 
Onze Vader bidden konden. Gedaan heb-
bende wat haar hand vond om te doen 

Ai mij, straks zal ik er weer komen en 
kijken door de lage ruitjes, gaan door 
haar tuintje, haar bloemen zien groeier 
uit de er over gestulpte pannen, de geiten 
horen roepen, de kleine karn aantreffen 
in de loods, en in de kamer de stoel zien 
de stoel van de zilveren bruiloft, de klok 
horen, de oude wormstekige staartklok: 
tik-tak! tik-tak! Alles zal er zijn, nog zijn, 
weer zijn 	 alleen niet wat er ziel aan 
gaf en leven en beduiding, dat kleine 
wijfje, wier lach en groet een vrolijk ge- 
leide waren op de dag 	 voor visser, 
jager, zeiler, roeier, maaier, hooier. 
Meminisse iuvabit. Het zal mij lief zijn, 
mij haar te herinneren._ 

Zij ruste in vrede! 

3 
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Grouw nam afscheid van çokter Dam 
6 

Zeer, zeer velen hebben vorige week in 
hotel Oostergoo afscheid genomen van 
dokter Dam en familie. Een afscheid van 
de huisarts Dam, welke na bijna 24 jaar 
zijn huisartsenpraktijk heeft overgedaan 
aan dokter J. C. J. Wilders, afkomstig uit 
Zeist. Deze zet de praktijk van dokter 
Dam voort in samenwerking met dokter 
D. v. d. Weij. 

Dokter Dam heeft in Amsterdam een 
betrekking aanvaard als leraar aan een 
school voor fysiotherapeuten. De familie 
Dam hoopt nog veel in Grouw te komen 
in hun huis in de Wijde Steeg. 

Naast het afscheid van dokter Dam en 
familie bestond er tevens gelegenheid ken 
nis te maken met dokter J. C. J. Wilden 
en zijn vrouw. 

Hoevelen er van die gelegenheid ge-
bruik gemaakt hebben, is moeilijk te 
schatten. Zeker zijn het er wel 1500 ge 
weest, die tussen kwart voor zeven en 

afscheid hebben genomen. Om 8 uw 
stond er een rij wachtenden tot in de 
Raadhuisstraat. 

Als enigste spreker die avond sprak 
namens de Grouwster bevolking, de heei 
S. K. de Jong, een van de leden van he: 
inderhaast opgerichte komité om namens 
de dorpsbevolking iets aan de familie 
Dam te kunnen aanbieden als blijk var 
waardering voor het vele wat dokter Dam 
voor het dorp gedaan en betekend heeft 

„Doel jo hjir krapoan fiif-en-tweintich 
jier lyn as jonge man kamen (wy seine 
doe: it liket wol in kwajonge), seagen 
wy de kat earst wol át de beam. Wy wie 
ne wend oan in tige degelike Dr. Schou 
stra, mei folie erfaring en anderfining 
Mar al gau die bliken, dat jo pasten yr 
is Grouster mienskip". Verder zei de heel 
S. K. de Jong: „As jo aenst fuort geane 
nimme jo hast fan eltse háshálding hwal 
mei, der't- nimmen fierder hwet fan wit 
Hoefolle swierrichheden en lésten mei jc 
bipraet binne, witte jo sels allinne. Hwani 
sa'n man wiene jo. Net allinne dokteJ 
foar genesing fan de ien of oare sykte 
mar ek stiper en treaster om it leed te 
forsachtsjen, dat ek in dokter soms ne, 
keare kin." 

Dokter Dam nam van iedereen afscheid 
met een persoonlijk woord. 
KOMITE WERKT AAN KADO. 

Het bovengenoemde komité, waarvan u 
allen een circulaire in uw bus vond, is 
samengesteld uit een aantal Grouwsters, 
die willen proberen namens het hele dorp 
dokter Dam iets aan te kunnen bieden 
wat een blijvende herinnering aan Grouw 
zal zijn. Een bijdrage kunt u nog tot 15 
augustus storten bij de Friesland Bank 
te Grouw. U hoort spoedig meer van het 
komité. 
BEWONERS FRIESMAHIEM NAMEN 
AFSCHEID VAN DOKTER DAM. 

Vorige week donderdagmorgen kwamen 
alle bewoners van Friema Hiem, alsook 
de bewoners van de huisjes daar omheen, 
tezamen in de eetzaal van Friesma Hiem 
om afscheid te nemen van „hun" dokter 
vam. uox aoxter Wilders met zijn vrouw 
was 	hier aanwezig om kennis te ma- 
ken. 

Namens allen zei de heer R. de Vries, 
dat het hem speet dat dokter Dam 
Grouwster af werd. „U was niet alleen 
een kundig dokter, Maar u wist ook hoe 
u de patiënten tegemoet moest treden. 
Dat heeft ons altijd erg goed gedaan". 
Namens allen, binnen en buiten Friesma 
Hiem, bood hij dokter een fiets aan. 

Tot de aanwezigen zei dokter Dam, dat 
het maar goed was, gezien de overweldi-
gende drukte gisteravond, dat deze bij-
eenkomst hier in Friesma Hiem plaats 
vond. Hij was ervan overtuigd dat zijn 
opvolger, dokter Wilders, binnen een half 
jaar Fries zou spreken. Hij was er tevens 
van overtuigd, dat dokter Wilders goede 
kontakten zou hebben en een goed oor 
zou hebben voor de probleempjes en de 

Tot mevrouw Dam zei De Jong: „Je 
man hie wis net yn steat west om dat 
jinge foar ás doarp to dwaen, á er dier 
hat, as jo net altyd efter him stien hiene 
Us weardearring dy't wy joun oan h 
adres fan jo man átsprekke, diele jo dar 
ek foar de folie 100 persint yn mei." 

Tot de nieuwe dokter en zijn vrouw zei 
De Jong: „U bent voor ons een onbeschre 
ven blad, maar ik neem aan dat dokte: 
Dam bij het overdragen van zijn praktijk 
er zoveel mogelijk rekening mee heeft ge 
houden, dat u een persoon bent die past 
in onze dorpsgemeenschap. Wij zijn be 
reid u open tegemoet te treden en wan 
neer ons blijkt, dat u hetzelfde poogt te 
doen, dan twijfel ik er niet aan dat hel 
voor u, dokter Wilders, prettig werken 
en voor uw vrouw prettig wonen zal zijn 
in Grouw." 

heer R. de Vries bood dokter Dam namens Friesmahiem een fiets aan, 



problemen van de Friesma Hiem-bewo-
ners. 
Terugkijkend op zijn periode in Grouw, 

zei dokter Dam, dat hij voor 24 jaar be-
gonnen was bij de toren van Grouw, waar 
zij altijd •erg gemoedelijk gewoond had-
den. „Wy binne dér Grousters mei de 
Grousters wurden". Hij prees zich nog 
altijd gelukkig, dat hij min of meer ge-
kozen werd uit een aantal gegadigden om 
in Grouw te komen. 
In de afgelopen 24 jaar is er veel ge-

beurd. Dokter Schoustra hield op, dokter 
Van Stapele overleed veel te vroeg. dok-
ter Van der Weij kwam en nu ging hij 
zelf weg. „Alles heeft zijn begin en alles 
heeft zijn eind", zei dokter Dam. „Velen 
van u weten, dat de leeftijd van 60 tot 65 
velen te zwaar is om het werk te doen zo-
als ze daarvoor gewend waren. Het is om 
die reden, dat ik nog wat anders gezocht  

heb." 
Heel erg gelukkig was hij, dat ze voor 

7 jaar een huisje in de Wijde Steeg ge-
kocht hadden, waar ze nu de weekeinden 
en met de vakaties naar toe kunnen gaan. 
„Wy binne bigoun ,roun 'e toer en wy 
einigje om 'e toer". 
Dokter Dam bedankte alle aanwezigen 

voor de manier waarop zij hem tegemoet 
waren getreden en voor hetgeen hij van 
hen geleerd had. Hij had in Friesma Hiem 
enorm veel mensenkennis opgedaan. 

Hij hoopte, dat de prettige sfeer die er 
nu in Friesma Hiem is, zal blijven, „want 
dan is het goed", zo besloot dokter Dam. 
Hierna namen dokter en zijn vrouw 

persoonlijk afscheid van allen en voor 
velen had hij nog een opbeurend woord., 

1 

1 

BIJ DE FOTO'S. 
uiterst links: 

Een lange rij wachtenden voor hotel 
Oostergoo. 

links: 

Links de heer en mevr. J. C. J. Wilders en 
rechts de heer en mevr. Dam in 
Oostergoo 

r algemene hilariteit werd deze direkt in de eetzaal even geprobeerd. 



• . . waar de geiten huizen en 's avonds de au roept . . . 

fl c)lictade 	
SYTZE. 

Maandag 10 april heb ik hem met de 
buren van de Kooi, de Achttien Mad, La-
ban en aan de Graft, benevens een paar 
familieleden, naar zijn laatste rustplaats 
gebracht op het nieuwe kerkhof van War-
tena. Hoewel het einde reeds lang dreig-
de, is de dood toch nog geheel onverwacht 
en plotselim_tot-de oude kluizenaar aan 
de Holstmeer gekomen. Het was donder-
dag, de zesde van grasmaand, aan de 
avond van een kostelijke, zonnige lente-
dag — de merel had  juist zijn avondlied 
in mijn tuin geëindigd — dat ik—de g tap 
van onze geneesheer hoorde in mijn gang. 

„Dokter nog" zei ik tegen m'n vrouw. 
Een tik op de deur. 
„Ja. Binnen!" 
„N'avond!" 
N'avond!" 

beric 	ekomen", zei de 
geneesheer, „dat oude Sytzelöoa 
nu ga ik er nog naar toe, misschien wil 
je mee". 

„Natuurlijk!" 
Met dokters motorboot tuften wij om 

half negen de mij zo bekende waterweg 
op naar de vennen, en onderweg hoorde 
ik het verhaal van het plotse verscheiden 
van mijn oude vriend. Hij had zich aar-
dig opgeknapt gevoeld de laatste dagen. 
De voorjaarszon had hem deugd gedaan 
en met de medicijnen zijn bijkans versie-
'ten hart weer wat doen opflikkeren. Zo 
goed had hij zich op die dag gevoeld, dat 
hij tot een visser, die hem verzorgde, zei 
dat hij wilde gaan eierzoeken. 

Overal riepen de kieviten, in de Krite 
van de Kooi, de Achttien Mad, over de 
meer, in het hokkelingstuk, en de eieren 
waren niag prijzig, een kwartje, getweeën 
moesten ze er op uit om een daghuurtje 
te verdienen. Aldus gebeurde. Nadat het 
schaap en de geit hun middagvoertje had- 

den gekregen waren Ruurd en Sytze per 
schouw uit eierzoeken gegaan. Zwaaiend 
met zijn pet had Sytze de familie yan 
Achttien Mad gegroet in 't voorbij varen. 
Acht eieren was de buit van de middag. 
Thuis gekomen zette Ruurd het water dp 
voor de thee, ging daarna de eieren weg-
brengen naar de melkvaarder, opdat die 
ze mee kon nemen naar Wartena. Toen 
hij terugkwam in het al schemerige ka-
mertje vroeg hij: „En nou 'n bakje thee?" 
Doch hij kreeg geen antwoord. Denkend 
dat de oude baas in slaap was gevallen 
herhaalde hij zijn vraag luider, weer geen 
geluid. Het ergste vrezend, liep hij naar 
de stoel en daarin zat de oude kluizenaar 
dood, de handen in de zakken. 

„Een gelukkig uiteinde". zei ik tegen 
de dokter, „één en tachtig jaar, denkende 
dat er nog weer een zomer voor hem lag, 
en nu zonder lijden van een benauwd ziek-
bed heengegaan aan de avond van een 
laatste tocht door de zon, zijn zon, over 
de plassen, zijn plassen, over de velden, 
zijn velden, met om zich het blijde voor-
jaarsgeroep van de weidevogels. Heenge-
gaan zonder_s_trijd, in 'zijn eigen huisje 
waar hij niet van wilde scheiden, temid-
den van die wereld, waarmee hij was 
saamgegroeid en saamverbonden met zul-
ke sterke banden". 

„Ja, zei de dokter, „een benijdenswaar-
dig einde. Gestorven in het harnas". 

Tikkend en brommend zong de motor 
zijn lied. Ruisend voorde het boegwater 
langs de boorden van de boot. De landen 
aan weersl-- 	,11.,sucht,v,. 	n in dPd,ii fprjna_ 
van de av,  
ons in wo 
pad. 
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„Ja, zei de dokter, „een benijdenswaar-
dig einde. Gestorven in het harnas". 

Tikkend en brommend zong de motor 
zijn lied. Ruisend voorde het boegwater 
langs de boorden van de boot. De landen 
aan weerskanten sliepen in de duistering 
van de avond. Maar schemerig lag voor 
ons in wazig mat maanlicht het water-
pad. 

Af en toe viel een woord. Maar mijn 
gedachten toefden nog bij mijn oude 
vriend en de vele uren, die ik in zijn 
huisje bij hen beiden, Sytze en Maaike, 
en later bij hem alleen had doorgebrac 
Allerlei herinneringen kwamen weer bo-
ven. Ook uit de allerlaatste tijd, toen 
Ruurd er al was om op hem te passen, 

HET HUISJE VAN SYTSE EN MAAIKE 

Z .414i5 



en 's morgens en 's avonds het schaap bij 
hem in de kamer bracht, bij zijn stoel, 
omdat het door niemand anders gemol-
ken wilde worden. Een gelukkig einde. 
Ja, maar toch niet zonder weemoed. 

Daar rondom het kleine huisje op de 
polle aan de Holstmeer, brak nu de lente 
uit in volle glorie. Daar stonden nu op 
het erfje de wilgen in al hun gouden luis-
ter, daar kwamen iedere nacht de sterre-
bloemen der dotters bij tientallen uit de 
grond. Toen Maaike ongeneeslijk ziek lag, 
zei hij tegen mij, dat zij nooit weer de 
koekoek zou horen. Nu was die vrolijke 
roeper over 't voorjaarsven weer op 
komst, maar nu zou hij zelf ook de vreug-
dige drieslag: koe-koe-koek! nimmer weer 
horen uit de popels om zijn kluis. Nooit 
weer zou hij komen door het lage deur-
tje om zijn hoekje bouw te beredden. Had 
hij mij niet meegedeeld, dat hij dit voor-
jaar van plan was om een akkertje tuin-
bonen te zaaien voor een buurvrouw, die 
er zoveel van hield? Nimmermeer zou hij 
de oude zeis slaan in het gras, een fuik 
uitzetten, prutsen aan zijn boot en aan 
zijn oud gedoe, zou ik een boodschap 
krijgen, dat er een paar planken of een 
stutbalk nodig waren. Nimmermeer zou 
ik hem zien, die oude eenzelvige weinig 
pratende heremiet der vennen, die niet 
veel van het leven vroeg, er ook niet veel 
aan gaf, maar die behoorde bij de ven-
nen met zijn verweerd gezicht, verweerde 
kleren en heel zijn ouderwets gedoe. 
Eerst Maaike. Nu hij 	 

Met een brede zwaai draaiden wij de 
Holstmeer op. Wijd en donker lag de 
plas. Een enkele meerkoet vloog op voor 
de boot. In de verte verscheen een licht. 
Het was Ruurd met een lantaren. Stil en 
duister rees het huisje. Grillig flakkerde 
het lantarenlicht over de wortels der wil-
gen en het water. 

Weer kregen wij het verhaal, dat — 
al wisten. 

Voorgelicht door Ruurd bogen we 
het lage deurtje in naar het voorkamer  

waar we een paar buren aantroffen en op 
de grond lag, het hoofd op een rood ge-
bloemd kussen, de oude baas alsof hij 
lag te slapen. Nog in zijn onverslijtbare 
pilobroek en buis, de oude pet nog op. 
Zo aanstonds zouden de „bekleders" van 
Wartena komen om hem af te leggen. Rus-
tig tikte de wormstekige Friese klok aan 
de muur boven een paar proeven van 
Sytze's schilderkunst. En mijn oog viel 
ook op een ingelijste gelukwens van een 
paar lezers van Het Vaderland, eens ge-
zonden ter ere van Sytze's zilveren huwe-
lijksfeest. Dan dwaalde het weer af naar 
die gedaante zo stil en zo roerloos. Bui-
ten zilverde het maanlicht over de ven- 
nen. De golfjes van de meer ruisten 	 
en buiten klonken ook stemmen: de be-
kleders uit Wartena. 

Met een laatste blik heb ik afscheid 
van hem genomen. Met hem verdwijnt 
een stuk -historie van de vennen. Zovele 
jaren was daar het kostelijk huisje van 
Sytze en Maaike aan de ingang van het 
vennengebied, waren zij er zelf, en na 
Maaike's heengaan hij nog als de drager 
van al de tradities, als de bewoner van 
dat schilderachtige gedoe. 

Wat of er nu met het huisje zal gebeu-
ren? En met het wondermooie plekje 
waarop het staat? Met het populieren-
laantje? Met al de wirwar van bomen, 
struiken, riet en bloemen? Misschien ver-
valt het. Misschien komt er een ander 
wonen, bouwt er iemand een zomertent. 
Maar voor alle zeilers, vissers, eizoekers 
zal het plekje blijven: de stee waar eens 
het huisje van Sytze en Maaike stond en 
de herinnering aan hen beiden zal er 
blijven wonen. 

Die zo vredig uitgaan krijgen vast een 
goed „plak" (plaats), zei een oude dorps-
genoot tegen mij. 

Jan Leistra forstoarn/' 
2 3 

Die zo vredig uitgaan krijgen vast een 
goed „plak" (plaats), zei een oude dorps-
genoot tegen mij. 

Zeker zal er in vele harten een plaatsje 
blijven voor de oude kluizenaar aan de 
Holstmeer. 

Ds. de Stoppelaar 

n 

Tongersdei-to-joun birikte -  is it dróve 
nijs, dat Jan Leistra stoarn wie. Foar is 
allegearre kaem dit tige finforwachts en 
joech in skok, dat Leistra syn markante 
figuer der net mear wêze soe. 

Sels fielde' Leistra him de lêste jierren 
net al to bat mear. Syn wurk mei de 
boaten waerd him to swier. Mar foaral 
it late jier fielde hy him minder wurden. 
Sels sei hy dan ek: It komt net goed mei 
my. Net ien woe it leauwe, Jan kinnen-
de, tochten hja, hy sil wol hwat oer 
driuwe. Mar dochs noch iinforwachts wie 
clér it ein. Leistra is 64 jier wurden. 

Wy sille him misse yn syn vlet „Nea 
Tocht", hwermei hy foar 2 jier tobek 
noch Sint Piter troch it ijs nei Grou ta 
brocht hat en hwer't hy sa greatsk op 
wie. Hast 50 jier hat Leistra ek it for-
fier fan 'e skoaIbern forsoarche oer it 
wetter, yn waer en wyn. Ein dizze moan-
ne soe Leistra mei in feestje offisieel «-
skie nimme fan 'e post, hwer't er man-
nich jier tillegrambisteller wie. 

Ek omtrint fyftich jier hat Leistra hjir 
yn Grou in wettertaxi hawn, hwermei hy 
iintelbere minsken forfierd hat. Soms by 
nacht en striemin waer, ek as de dokter 
of dominee oer it wetter moasten. Troch 
syn greate erfaring, opdien yn 'e praktyk, 
mei minsken, boaten en techniek, hie hy 
in protte to fortellen. 

In protte Grousters, mar ek gasten fan 
bilten sille him misse, syn smoute for-
halen op it bankje by de wurkpleats oan 
de mar. Derby hie er ,ek krityk, hwerby 
er gjin ien sparre. Hy wie dan wol ris 
hwat tingemaklik en liet him net sa gau 
oertsjilgje fan syn fingelyk. 

2~ga 

Leistra syn helpfeardigens wie great, 
nimmen dy't om 'e nocht in birop op 
him die. Dei en nacht hat er foar de 
minsken klear stien. 

Ien typearend forhael hwêrát de minsk 
Jan Taxi dádlik blykt, ek dominee Bone-
schansker helle dit oan yn syn preek. 

Doe't yn 'e winter. 70--71 it ijs yn 'e 
mar sterk wie, waerd der in soarte fan 
barte oer it soal makke, sa't in elts op 
redens in tocht meitsje koe. Mar der wie 
ien, dy stie d& de hiele dei by it brégje 
oer it ijs, mei in skou en in pikhaek, om 
yn to gripen as it ris misgean mocht mei 
ien fan de ttizenen minsken op it ijs dér 
by it djippe kanael. Die man wie Jan 
Leistra 	 

Wy winskje frou Leistra en de bern 
sterkte ta om dit swiere forlies to dra-
gen. Moandei is hy to h& brocht. 
Mei hy réste yn frede. 
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De Bierhalle geheel verbouwd 
Nadat op 12 april j.l. de eerste paal kostte het maken van de aansluiting met 

het oude gedeelte. De voorgenomen ope-
ning voor de bouwvakvakantie kon dan 
ook niet doorgaan. Wel was de bouw toen 
zover gevorderd, dat het nieuwe stuk 
café in gebruik genomen kon worden. 
In dit gedeelte 	heeft winkelbetimme- 
ringsbedrijf Dijkstra uit Leeuwarden een 
fraaie bar gebouwd. Als sluitstuk schil-
derde de Leeuwarder schilder Koos Rein-
sma een 5-tal panelen naar foto's van 
oud Grouw. 

Er is een grote hal gekomen met gar-
derobe, welke de ingang heeft aan de 
noordkant van De Bierhalle, waar een 
verbinding met de Boogstraat is geko 
men. De gemeente zorgde ervoor dat alles 
keurig herstraat werd. In het oude café 
is alles zoveel mogelijk bij het oude ge-
bleven. Wel werd alles aangepast aan de 
brandprefentie-eisen. Met een vouwwand 
kan men het cafégedeelte afsluiten van 
de achterzaal. Mét deze uitbreiding heeft 
Grouw er 'n prachtige 	zaalruimte bij- 
gekregen, uitermate geschikt voor recep-
ties en vergaderingen. 

voor de uitbreiding van het café De Bier-
halle de grond in ging, zijn dinsdag j.l. 
de werkzaamheden besloten met de of-
ficiële opening. 

Dat de Bierhalle een goede naam heeft 
in Grouw mocht blijken uit het enorm 
groot aantal bloemstukken, dat werd aan. 
geboden. 's Middags om 5 uur was er de 
opening voor genodigden. 's Avonds was 
er open huis. Van deze gelegenheid om de 
vernieuwde Bierhalle te bezichtigen heb-
ben heel veel gebruik gemaakt. Voor hen 
speelde het „huisorkest van de Bierhalle" 
De Mixers. Het is een bijzonder geslaagd 
openingsfeest geworden. 

Tegen het oude café is een hele nieuwe 
vleugel gebouwd op de plaats waar vroe-
ger de winkel van J. en P. Ratsma stond. 
Bij alles is steeds getracht de oude sfeer 
van het „bruine" café zo goed mogelijk 
te laten voortbestaan. Het ontwerp van 
dit nieuwe gedeelte, alsmede de verande-
ringen aan het oude gedeelte — van ar-
chitect B. de Boer uit Joure — zijn bij-
zonder geslaagd en past met zijn 2 punt-
daken geheel in een straatje als de Boog-
straat. 

In vrij korte tijd werd het nieuwe ge-
deelte door de mannen van aannemer J. 
de Wal gebouwd: In de geveltjes zijn de 
oude muurankers — uit de oude winkel 
van Ratsma -- aangebracht. Erg veel tijd 

Het aannemerswerk werd verricht door 
J. de Wal te Grouw, het schilderwerk door 
Fa. v. d. Schaaf te Grouw, de verlichting 
door J. Leistra te Grouw, 
verwarming en loodgieterswerk door M. 
v. d. Veen te Warga en de stoffering is 
van Slauerhoff uit Leeuwarden. 

Bij de foto: De fraaie gevels aan de achterkant van de Biel halle in de Boogstraat 
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\Beschermd 
dorpsgezicht 

Nevenstaand ziet u het 

gebied waarvoor de 

aanvraag beschermd 

lorpsgebied geldt 

De panden met stip 

komen voor-op-de 

monumentenlijst 

B. en W. stellen de raad 
voor te besluiten een gedeel-
aan te wijzen als beschermd 
dorpsgezicht en dit als zo-
te van de kom van Grouw 
danig voor te dragen aan de 
minister van CRM en van 
Volkshuisvesting en.  Ruim-
telijke Ordening. 
Op bijgaande tekening is 

te zien wat voor gebied B. 
en W. :voorstellen be-
schermd dorpsgezicht te 
maken. Op de tekening staat 
ook dat de bedrijfsgebou-
wen van Stork binnen de 
zrenzen vallen. B. en W. 
stellen voor deze ook buiten 
beschouwing te laten, even-
als de bedrijfsgebouwen van 
Halbertsma. 
Tussen de aanwijzing be-

schermd dorpsgezicht en 't 
nog_ vast te stellen kommen- 
plan, bestaat een nauwe re- 
fatie, zo delen B. en W. mee. Wat het • 
laatste plan betreft kunnen B. en W. mee-
zielen, dat het ontwerp-komplan zover ge-
reed is, dat ze in het vooroverleg is ge-
weest. Zodra de hier gemaakte opmer-
kingen erin zijn verwerkt, kan het plan 
ter visie worden gelegd en vervolgens 
3oor de raad worden vastgesteld. 
De aanwijzing van beschermd dorpsge-

zicht heeft niet tot gevolg, dat de hui-
_diere bestemming wordt „bevroren". Het 
r...trven is erop gericht, dat wenselijke of 
noodzakelijke veranderingen slechts op 
asxianige wijze plaatsvinden, dat het as-

van het geheel zo weinig mogelijk 
a. de lijdt. 

Het beschermd dorpsgezicht moet, te-
=en met het kommenplan en het nog 
w ontwerpen rehabilitatieplan, mogelijk-

scheppen om te komen tot subsi-
a van de in dit gebied noodzake-
wijzigingen, verbouwingen etc. 



Nieuwe uniformen voor Apollo 

Zaterdag was het voor de Frieslandbank 
en de spaarbank „Mid-Fryslán" wereld-
spaardag. Dit jaar voor de laatste maal 
„spaardag", zo vertelde de voorzitter van 
de bank, de heer Leenstra. Volgend jaar 
zal men, gelijk als andere banken, een 
spaarweek houden. Reden voor de bank 
om ter gelegenheid van deze laatste maal 
iets extra's voor het dorp Grouw te doen, 
hetgeen, dankzij de aansluiting bij de 
Frieslandbank, kon. De moeilijkheid was 
echter een goed doel te vinden, waarvoor 
de bank iets kon doen. Toen het bestuur 
dan ook ter ore kwam, dat Apollo zijn 
uniformen versleten waren en dat 'deze  

dringend aan vervanging toe waren, was 
het besluit snel genomen. 

Het resultaat van dit besluit kwam za-
terdagmorgen voor de Frieslandbank te 
voorschijn, toen de korpsleden 'hun over-
jassen uitdeden, nadat de voorzitter van 
Apollo, de heer Reitsma, door de heren 
Leenstra en F. J. Hoekstra in een nieuw 
uniformjas je was gestoken. 

Het nieuwe uniform bestaat nu uit een 
zwarte broek met een grijs jasje, waarop 
het embleem van Ap ollo, en wit overhemd 
en zwarte das. 

In zijn toespraak wees de heer Leenstra 
er op, dat de Frieslandbank het korps 

Apollo van grote waarde vindt voor de 
levendigheid van het dorp. Hij hoopte dan 
) ook, dat Apollo veel gebruik van haarn.  

ieuwe uniform zal maken. 
Voorzitter Reitsma bracht de bank dank 

voor het geweldige kado, waarna voor de 
bank een serenade gebracht werd. Hierna 
begon Apollo aan een lange mars door het 
dorp. Bijna 6 kilometer, werd ons verteld. 

De bewoners van de Vlet hadden ter ere 
van dit feest voor Apollo hun Vlet versierd 
met vlaggen en borden van „Welkom Apol-
lo" en „Lange Leve Apollo". „As se hjir nou 
net láns komme, wit ik it net", zei een der 
bewoners... En ze kwamen langs. 
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Tjebbe v.d. Meer stopte met het  21? 

vrachtvervoer Grouw-Leeuwarden 76  
Vrijdag was het de laatste dag dat/ 

Tjebbe van der Meer met de vrachtwagen' 
bij zijn klanten langs ging om vracht te 
halen. Die dag bereikte hij de 65-jarige 
leeftijd, reden om te stoppen. De laatste 
maanden was de heer Van der Meer in 
loondienst bij W. J. de Visser te Oldeboorn 
aan wie hij de beurtdienst verkocht heeft. 
Een kleine 30 jaar heeft Van der Meer 
de beurtdienst Grouw—Leeuwarden uit-
gevoerd. 

Van der Meer werd geboren in Hij-
laard, waar hij, na een opleiding aan de 
ambachtsschool, tot -machine-bankwer-
ker bij de Hijlaarder smid fietsenmaker 
werd. Om in de crisisjaren genoeg geld 
op tafel te kunnen leggen, bestuurde hij 
na zijn werk nog een bus van 6 tot 11 
uur. Vanaf zijn 17e jaar was hij ook 
melkrijder. Dankzij een tip van zijn zus-
ter, die hem vertelde dat er in Grouw 
een vrachtrijder nodig was, besloot hij 
over te gaan naar Grouw. Hier kocht hij 
zich in bij .de beurtdienst van Peekema. 
Beide compagnons konden echter niet al 
te best met elkaar overweg: Na 4 jaar 
besloot Van der Meer uit de zaak te stap-
pen en zelf met een beurtdienst naar 
Leeuwarden te beginnen. 

Toen begonnen echter de moeilijkhe-
den. Van der Meer kon geen vergunning 
krijgen om met een vrachtauto te rijden. 
Hij ging toen niet bij de pakken neer zit-
ten. Er kwamen 2 paarden en een wagen. 
Acht jaar lang heeft hij hiermee door 
weer en wind zijn dagelijkse tochten naar 
Leeuwarden gemaakt. De paarden konden 
de route op het laatst zelf wel vinden. 
Toen Van der Meer's 	zoon zijn vader 
eens een dag verving, zorgden de paar-
den, dat hij bij de vaste klanten kwam, 
waarna ze zelf ook de weg naar hun stal 
bij het Oldehoofsterkerkhof opzochten. 
Bij een zware vracht werd de paarden 
wel eens stuk roggebrood beloofd, wan-
neer ze goed hun best deden. Prompt 
stopten ze dan uit zich zelf bij de bak- 

ker in Idaard. 
Toen na 8 jaar eindelijk de vergunning 

kwam voor de vrachtwagen, ging bij de 
hele buurt de vlag uit. Allen leefden erg 
mee met Van der Meer. In al die jaren 
heeft Van der Meer een erg grote steun 
gehad aan zijn vrouw S. van der Meer-
Zijlstra. Wanneer Van der Meer laat was, 
liep ze hem al tegemoet. ,.Mem holp al-
tyd, oars kaem ik noait klear", vertelt 
Van der Meer. - 

Zijn toen 16-jarige dochter koelie, zag 
kans om naast haar ulo-studie, de cursus 
beroepsgoederenvervoer met succes te 
volgen. Zij vormde toen met haar vader 
een firma, zodat ook de noodzakelijke pa-
pieren aanwezig waren. Na 15 jaar zelf-
standig het bedrijf uitgeoefend te heb-
ben, mocht hij het bedrijf zonder papie-
ren voortzetten, zodat de firma weer ont-
bonden kon worden. 

Dat Van der Meer nu zo maar kan 
stoppen met werken, gelooft ook hij zelf 
niet. „It is ek net goed om neat to dwaen" 
is de mening van Van der Meer. Hij mag 
graag tuinieren, vissen en vooral ook eier-
zoeken. Ook mevr. Van der Meer krijgt 
het nu heel wat rustiger en zal niet om 
half vijf meer naar, de vrachtwagen hoe-
ven uit te kijken 'om dan tezamen met 
haar man de vracht te bezorgen. 

Zaterdagavond, de verjaardag van 
„mem" Van der Meer, was er een re-
ceptie in het Theehuis, waar velen het 
echtpaar Van der Meer gelukgewenst heb-
ben met het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd en hun waardering hebben uit-
gesproken voor het stuk verbinding tus-
sen leverancier en zaak, waar Van der 
Meer voor zorgde. De heèr K. Bakker zal 
voor W. J. de Visser de beurt nu ver-
zorgen. 

Bij de foto: 	Het echtpaar Van der 
Meer voor hun fraai versierde vracht-
wagen. 
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OUDE FOTO. 

Nu Sint Piter met 
rasse schreden nadert, 
leek het ons leuk eens 
een foto uit ons archief 
te halen. 

Hier Sint Piter met 
het bestuur van de 
GWHI in de oude kleu-
terschool aan de Raad-
huisstraat. De foto is 
gemaakt tijdens het St. 
Piterfeest van 1941 of 
1942. 

V.l.n.r.: Auke Bink; 
Ulbe IJsselstein, Sint 
Piter, B. de Leeuw, 
Zwarte Piet, A. Wester, 
Jan Boerke, IJ. van 
Zandbergen en Durk 
Bouma, bij de mees-
ten nog wel bekend als 
DLB. 

Ofskie ds. Boneschansker 
fan de Grousteir mienskip 

Nel njoggen jier foargonger fan de her-
foarme gemeente fan Gron west to 
hawwen. bold ds. J. Boneschansker 
sneintomoarn syn Eabe preek pa ba 
grótfolle St. Pitertsjerke. As koderwmp 

'-',1;4› de skiedende dimmy ia sekt 
nommen dy't etter yn 'e tsjerke op ia 
tekstboisil tkniatto stiet. to ~at Ife- 
hannes 3 fers 14. 	 • 
Ut namme fan de Ried fan Tijeckim 
waerd de beer Bonesd3ansker dEsnei ta-
,tenrutsen tooda de he ar IC Hoekstra. Die 
heer J. Lijzenga ben de famylje 
namme fan de -Orouster ~slip - 
skilderij fan Meinte Walta oan en clarby 
in bidrach oan jild dat de famylje Bone-
schansker spansearje wol oan in stádzje-
beurs bar in Indonesyske studint. Fier-
ders bea mefrou S. de Vries-Postma de 
famylje in blomstik oan en mefrou R. 

ITanderten minsken namen «skie fan da`m-
ny J. Boneschansker en syn frau, pi in 
stemde resepsie ia 'e tin fan de pastorij. 

Zwaga-Tegestra oed~e dimay -1: 
mammae faa de tsiederie ia boomt 
wei ia fok ia ~de kade 

liijeztaer~ 
toe de Gamaar 

barkje oei 'ia 1~r. faa it 
orkest, dat ~been ~er! 
flaaatehmaker. DEefear 
makken hendertert 
de moogiikheit 
nimmen fan de arm  
Woansdei is de fam 
&set »ei Eindhoven, 
wurk fuortsette sil. 
opfolger foar de 
biroppen. 



„Stiet it jiertal der y n?” freget Rixt 
nei't de hear Douwe Tamminga har 

it earste eksimplaer fan de nije 
„Gouden Rider" oerlange hat. 

Fryske freonen mei 
„De Gouden Rider? 
op jierdei fan Rixt '\‘-\ 
COLMSCHATE - Juffer Henderika 
Akke van Dorssen, yn Fryslán mar 
ek dérbáten better bikend as de 
Fryske dichteresse Rixt, hat juster 
har 90-ste jierdei fierd. Ta gelegen-
heit dérfan «waerd der justermoarn 
yn 'e rekréaesjeseal fan „Huize 
Salland" yn Colmschate in reseps-
je hálden foar famylje, freonen en 
goekunde. Dér wiene gáns Friezen 
ánder, hwat fuort oan it bigjin al 
bliken die troch mei elkoar sjongen 
fan it Frysk Folksliet, spontaen 
ynset troch fjouwer biwensters fan 
it hûs dy't mei dat liet en mei 
„W'tje, Mie" Rixt hulde brochten. 

Hichtepunt wie de oanbieding troch 
Douwe Tamminga fan it earste ek-
simplaer fan de saneamde „reprint" 
dy't átjowerij De Tille makke hat fan 
Rixt har iennichste, rounom bijubele 
fersebondel „De Gouden Rider". Foar 
Rixt kaem dat geskink as in folsleine 
forrassing. Hja bigoun der daliks yn 
om to blédzjen. .„Stiet it jiertal der-
yn?" frege Itja hwant dat koe hja sa 
gau net fine. Ja, dat stie efteryn: 1977, 
fiifentweintich jier nei it forskinen 
fan de earste printinge by Kamminga 
to Dokkum. 

De ,reprint" dér't tázen eksimplaren 
fan makke binne, is de fjirde printin-
ge en koe átjown wurde tanksij 

stipe fan it Frysk Utjefte Fans 
en de gemeentebistjáren fan Idaerde-
radiel en Dimter. Rixt waerd yn 1887 
to Grou berne en hat sCint 1919 yn 
Dimter wenne, dér't hja oant 1947 op 
'e gemeentesiktarij wurke hat. De 
léste jierren wennet hja yn it bijaer-
dehás Colmschate, in doarpke dat 
baten de stéd, mar noch krekt yn de 
gemeente Dimter leit. 

De hear Tamminga bea Rixt de bondel 
oan át namme fan hwat hy ngamde 
„in lyts feestkomité fan jonge jonges 
en famkes". Dat komité is spontaen 
ta stán kommen om't dy jongelju fan 
bitinken wiene, dat dizze njoggen 
krilskes op 'e réch net stil oan foarby-
gien wurde mocht. Dat sadwaende 
wiene de hearen Freark Dam, Teake 
Hoekema, Ype Poortinga, Marten 
Scholten, Douwe Tamminga en 
átjower Thys Dykstra al bitiid fan 
hels g ien. 

„Us komst hjirhinne hat in dábelde 
bitsjutting", sa sei de hear Tam-
minga tsjin Rixt, „wy binne hjir as 
freonen, foar Jou persoan, mar ek 
om't Jo (is greate Fryske dichte-
resse binne". Om dat to ánder-
streekjen, wie Tamminga noch 

even yn har literaire forline dákt. 
De Jongfries Douwe Kalma brákte 
yn de ynlieding fan syn karlézing 
„De nije moarn" (it 1922 dér't wurk 
fan de jonge Rixt yn opnommen 
wie, oars net as jubeljende wurden, 
sa jubeljend dat Rixt sei: „Nou sa 
mál hoecht it seker ek wer net". 

Kalma skreau yn dy ynlieding ek: „Rixt 
har ánforgonklike eare is har moed". 
Dat wie neffens de hear Tamminga - 
goed typearre „hwant it is om dy lib-
bensmoed dy't fan Jo afstrielt, dat wy 
Jo altyd sa biwándere ha". „De Gou-
den Rider" neamde de hear Tammin-
ga in ryk bisit: „Ien fan de greatste 
skatten yn iis boekekast dér't de frou 
en ik faek yn om léze". Mei it forski-
nen fan de „reprint" kinne de jonge 
lezers der nou ek fan genietsje, hope 
hy. 

It twadde eksimplaer fan de nije Gou-
den Rider wie foar boargemaster 
Hessel Posthuma fan Dimter, dy't de 
átjefte stipe hat. De hear Posthuma 
dy't, ear't hy yn Dimter stie, boarge-
Master fan Opsterlán wie, sei dat 
Rixt foar him noch altiten in stikje 
forbining tusken Dimter en Fryslán 
bitsjut: „Er waren indertijd nogal 
wat mensen die het mij kwalijk ge-
nomen hebben dat ik Friesland ging 
verlaten. Maar, zei ik dan, ik ga naar 
Deventer, een van de weinige plaat-
sen met een eigen Friese naam, Dim-
ter, en bovendien woont Rixt er al 
jaren, dus dan moet het er wel goed 
wonen en werken zijn". 

Op 'e gong fan Huize Salland frege ien 
fan de biwensters oan in husgenoate 
hwerom't der safolle folk op 'e jierdei 
fan „mejuffrouw van Dorssen' wie. 
„Zij heeft in de Friese taal heel mooi 
geschreven", wie it andert. „Zij heeft 
cie Gysbert Japicxprijs gekregen en 
dat is in Friesland een hele hoge on-
derscheiding". 
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Hoofdstraat en Kleine Buren wandelgebied 1 
In samenwerking met het 

architectenbureau H. Pars 
te Assen heeft het gemeen-
tebestuur een bijzonder aan-
trekkelijk plan ontworpen 
om van de Hoofdstraat, een 
stukje Parkstraat en de 
Kleine Buren een wandel-
gebied te maken. 

Vorige week dinsdag-
avond had het gemeentebe-
stuur alle belanghebbenden 
uitgenodigd in hotel Ooster- 
goo om kennis te nemen 144,414., 
van deze plannen. 

Plannen die al in een vrij 	edvdo 
korte tijd gerealiseerd moe-
ten worden, wanneer na de 
ombouw van de riolering de 
bestrating weer in orde ge-
bracht moet wrden. 

In elk geval moeten de 
werkzaamheden vóór 1 aug. 
1978 gereed zijn. 

Burgemeester K. J. Vrijling, die een in-
leiding gaf over de rehabilitatieplannen 
voor de kom van Grouw, zei erg ingeno-
men te zijn met de ideeën van de GWHI, 
voor nagenoeg hetzelfde gebied en een 
plan van de Monumentestifting voor de 
Kleine Buren. 

De bedoeling is, om vanaf de winkel 
van Deelstra tot aan cafetaria Postma, 
een sierbestrating aan te brengen, waar-
bij rekening wordt gehouden met de in-
rit van Halbertsma. De meerkosten hier-
van, boven het normale herstel van de 
straat, bedragen ca. f125.000,—. Om dit 
te kunnen realiseren, is de steun van de 
middenstand nodig, i.v.m. het verkrijgen 
van een subsidie. 

Om de subsidiemogelijkheden toe te 
lichten was aanwezig de heer Riemersma 
van de dienst Handel, Diensten en Am-
bachten. 

De winkels zullen op de straat ruimten 
krijgen om verschillende artikelen op de 
straat uit te stallen. Er zal een aange-
paste verlichting komen, als ook verschil-
lend straatmeubilair, zoals banken en 
bloembakken. Er zullen geen trottoirs 
komen, maar Z.2. inolgoten voor de af-
voer van het water. De straten zullen wel 
toegankelijk zijn voor het verzorgend 
vervoer, zoals bestelwagens, gemeente-
reiniging, ambulances, enz. 

Het plan voorziet verder in een par-
keerterreintje voor de Rabo-bank, waar 
afwisselend door groen, ruimte komt 
voor 14 auto's. Vanaf boekhandel Friso 
zal de Hoofdstraat dan loop- en fietsstraat 
zijn. 

In het algemeen toonde men zich we' 
ingenomen met de plannen. Tezamen 
met de GWHI, stedebouwkundigen en ge 
meentebestuur zullen de plannen nu ver 
der worden uitgewerkt. 
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Grouw niet de enigste plaats waar 

Sint Piterfeest gevierd wordt 
„Sint Piterfeest in Oosterhesselen", al-

dus de kop van een bericht uit de Em-
mer Courant, waarop ik dezer dagen, in 
verband met de onlangs plaats gehad heb-

i bende traditionele Grouwster Sint Piter-
viering, als „áld" Grouwster attent werd 

T  gemaakt door een „nije" Grouwster. Mijn 
reactie was: „Nooit van gehoord". 
Desalniettemin was mijn nieuwsgierig-

heid gewekt en las ik het volgende arti-
keltje. 

Oosterhesselen is naast het Friese 
Grauw de -enige gemeente in noord Ne-
derland, waar het Sint Piterfeest nog ge-
vierd wordt. Het is niet meer na te gaan, 
hoe deze folklore in Oosterhesselen is te-
rechtgekomen. Zeker is, dat in het begin 
van de vorige eeuw Sint Piter reeds in 
Hesselen werd gevierd. Gisteren was het 
weer zover, dat de schooljeugd op bezoek 
ging bij echtparen die vorig jaar in de 
huwelijksboot zijn gestapt, oftewel „het 
gilde van de vrijgezellen" hebben verlaten. 
De jonggehuwden moeten balslaan, waar-
bij de ongehuwde jongeren zingen. Met 
een „offer" in de vorm van kleingeld en 
snoep was de jeugd tevreden. 

De bijgeplaatste foto liet zien hoe een 
jong echtpaar vanaf een soort podium 
centen, snoep e.d. naar een groep school-
jeugd wierp. - 

Genoemde Grouwster, zelf in Ooster-
hesselen geboren en getogen, lichtte toe, 
dat de kinderen met het oog op deze Sint 
Piterviering — eveneens op 21 februari — 
's middags een kwartier eerder uit school 
mochten. De schooljeugd van Oosterhes-
selen zongen voor de jonggehuwden het 
volgende liedje: 

Daar komen wij jongens en meisjes aan 
Om Sint Piter de bal te slaan 
Waart gij in de gilde gebleven 
Dan hoeft gij Sint Piter de bal 

niet tegeven 
Maar zijt gij uit de gilde gegaan 
Nu moet ge Sint Piter de bal slaan 
Slaan, slaan, slaan, 
Het liedje dat is er gedaan. 

Aan het slot werd door enkele grotere 
jongens nog-vvel 	eeffS :ets ondeugend ge- 
roepen. Dan gooiden de jongelui een em-
mer water door de menigte én was de 
pret niet te overzien, aldus de toelichting. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat de Sint 
Piterviering te Oosterhesselen een geheel 
ander feest is, dan het Sint Piterfeest te 
Grouw, ook qua omvang. Hoewel de Sint 
Piterviering in Oosterhesselen nog bestaat, 
dreigt dit feest aldaar door verschillende 
oorzaken — voornamelijk ontvolking — 
wat uit de tijd te geraken, zulks in tegen-
stelling met Grouw. 

Opvallend is evenwel, dat de Sint Piter-
viering in Oosterhesselen en Grouw op 
dezelfde datum plaats vindt. 
Waarschijnlijk kan dit warden toege-

schreven aan de omstandigheid, dat Sint 
Piter oorspronkelijk op meerdere plaat-
sen werd aangemerkt als het begin van 
het voorjaar en via verschillende volks-
gebruiken werd gevierd. Gegevens hier-
over zijn te vinden in „Friese kalender-
feesten" (1941) en „Levend Volksleven" 
(1961) van S. J. van der Molen. Ook hij 
betitelt Sint Piter als begin van de „moai-
je tiid". Volgens één dezer volksverhalen 
gaf Sint Piter te Grouw geschenken op 
21 februari aan kinderen en volwassenen. 
Dit „folksteltsje" zou reeds meer dan 200 
jaar oud zijn. 
Dat Sint Piter vanouds als het begin 

van de lente gold, komt ook in het vol- 

gende-  bekende en oude Sint Piterversje 
— mevr. A. Bangma-Wallner schreeft hier-
over in de Frisia van 10 febr. j.l. — tot 
uiting: 

Sint Piterdei 
dan grienet de wei 
dan bakt merh strou 
dan keallet de kou 
dan leit de hin 
dan hat de hnsrnan it nei syn sin. 

Dit versje treffen we reeds aan in de 
„Sint Piterboask" in de „Rimen en Tel-
tsjes" van de gebroeders Halbertsma. 
Daar wordt vermeld: „Sa songen dè bern-
tsjes foar twahándert jier-  ek al yn it álde 
Grou, lyk as hja jitte dwane". Dit versje 
is derhalve nog belangrijk ouder dan de 
huidige Sint Piterviering te Grouw. Zoals 
bekend dateert het huidige Sint Piter-
feest van begin 1900. Een juffrouw van 
de toenmalige bewaarschool heeft er toen 
voor gezorgd, dat Sint Piter zijn huidige 
gestalte kreeg. 

Voorts is bekend, dat -in het verleden 
met Sint Piter de zeelui en de schippers 
weer begonnen te varen. Dit gold met 
name ook voor Grauw, dat vanouds een 
dorp van schippers en vissers was. Vol-
gens overlevering vierden de schippers-
knechts, die gedurende de wintermaan-
den in Grouw hadden vertoefd, ter ver-
welkoming van het voorjaar, het Sint Pi-
terfeest, om onmiddellijk daarna ter vis-
vangst uit te varen. Daar komt nog bij, 
dat Grauw Sint Piter (de heilige Petrus) 
als zijn schutspatroon en als bescherm-
heilige van het dorp had gekozen. 
Sint Piterviering als begin van het voor-

jaar in Oosterhesselen en Grouw dus, zij 
het op zeer verschillende wijze. 
In elk geval heeft Grouw sinds jaar en 

dag bewezen, dat het zijn eigen Sint Piter-
feest kan vieren, een omvangrijk feest, 
dat enig is in ons land en een bijzondere 
weerklank vindt in de harten van de 
Grouwsters. 
Grouw met zijn stoere Sint Piterkerk 

en toren aan het Pikmeer kan zich m.i. 
gelukkig prijzen de drager te 
een levend stukje volkseigen, waaraan ons 
land in deze vaak jachtende en vervlak-
kende tijd zo dringend behoefte heeft. 

Ook dit jaar is dit weer gebleken. 

Grouwster 

Dat het Sint Piterfeest vroeger een voor-
jaarsfeest was, blijkt wel uit het feit, dat 
voor de kalenderverandering in 1701 het 
Sint Piterfeest gevierd werd op 5 maart. 
In 1908 wordt St. Piter voor het eerst in-
gehaald bij Oostergoo met Apollo en 
werd er een rondgang door het dorp ge- 
maakt. 	 Red. 

Moandei 5 febrewaris wiene myn 
frou en ik yn Goutum, foar de 
krematy fan Rixt, de dichteresse 
fan de fersen, samle en átjown as 
„De Gouden Rider", yn 1952. 

De kranten ha fansels oer har 
skreaun, mar as je dér dan sitte 
to harkjen, der hinne en wer 
weromreizgje en it dér jouns 
nochris oer ha, dan forwanderje je 
jin op 'e rij. 
Yn dy jierren hie ik nochal to 
meitsjen mei it ntjeftebilied fan 
De Fryske Bibleteek en doe't dan 
de Gouden Rider op priemmen 
stie, hat der gauris kontakt west 
mei Rixt. 
Yn 1952 waerd tis fjirde dochter 
berne, in Rixt en „muoike Rixt" 
kaem delsetten mei in mánske 
dimterkoeke yn 'e pastorij fan Ald 
Beets: „Foar de mem fan Boukje 
Rixt, om gau wer op to knappen". 
Se wie nou 91 en doe dus ek al 
65, mar wy — en ns oare famkes 
fan, doe, 6, 4 en 2 jier — fornuve-
ren ns, hoe trinten as hja mei dat 
lytsguod troch de keamer dounse 
en song. 
Jierren oanien soe se ns Rixt har 
jierdei nea forjitte. Wy ha wol by 
har west yn it hás yn Dimter, 
dér't se mei har mem wenne, 
letter op 'e fiat, dér't se oer de 
Isel sjen koe en, ns in skaelfol, 
ealstiennen yn 'e thépantsjes lei, 
om se ntinoar to kennen, hwant 
reaukes en leppeltsjes wiene 
geljrk. 
As se tige op 'e trie wie, showde 
se har jápen: dit is „Wjerskyn", 
dit is „Blauwe". Mei tachtich jier 
forfear se nei Huize Salland yn 
Colmschate. It soe net en it koe 
net, mar Rixt krige al in dábelde 
keamer. Har guod en har 
skilderijen en har boeken fregen 
derom, mar it meast fan al: 
hjasels, Rixt, in frou, idel, sa't in 
frou mar weze kin, mar hja forstie 
de kunst! In trou Menniste, in yn-
fierene, keninklike Friezinne. 

Oantinkens 

oan Rixt 

(Ds. J. J. Rienstra yn „Us Bléd" 
fan de herfoarme gemeente 
Westerwert). 

Yn tankber oantinken, 
Jehannes. 















     

Ald ulo Mbrugen 
Mei spitige eagen en miskien ek -noch wol 
mei triennen der yn sille de jongelju, dy 't 
graech in jeugdsintrum yn de áld,u10-skoa1-
le yn Grou ha woene it oansjoen ha, dat 
dizze skoalle nei anderen helle waerd. Net  
elk plan wurdt realiteit. Mar de jongelju 
fan it jongereinsintrum „Why" sine grif de 
moedfearren en net sakje litte en nei in oare 
_oplossing sykje. Op it plak fan de skoalle 

kmme wenten to stean, sa is de bidoeling. 








