
1875-1975 

DE KRITE YN 'E KRANSE 

S. A. SCHOUSTRA 



1875-1975 

DE KRITE YNT KRANSE 

MILII 

S. A. SCHOUSTRA 





BI,  de ôfbylding op it omsiach. 

Dizze foto fan Grou is nomd, doe't de krite syn suivren feest al 

efter de rêch hie; hy moat makke wêze tusken 1901 en 1911: it hûs 

oan it wetter, midden op de foto en rjocht boppe it roer fan it 

silende turfskip, is it hûs dat Arend Tsjalkes Bouma yn 1901 sette 

liet (sj. side 56); en de mole op de eftergroun, dy't krekt mei 

syn wjukken boppe de huzen to sjen is, is de houtmole ,,De Een-

dracht", op it plak dêr't nou de Molestrjitte rint; dy mole waerd 

ôfbrutsen yn 1911. 

De foto is nommen fan de swikstelling ôf fan de oaljemole fan 

Tjitte Hommes Dykstra. 



It bistjûr Jan lofts nei rjochts 

K. J. Kleinhuis, E. Schuurmans-Sixma, B. de Vries, 
F. D. Bijistra-Visser, G. Siebenga, T. T. van der Leij-
Politiek, G. J. Martens-de Jong 



Krite Grou 100 jier - 1875-1975 
It leit foar de hân dat wy dit jier, 1975, mei foidwaning it hûndert-

jierrich bistean bitinke kinne fan ien fan de meast bikende for-
ienings to Grou: ,,De Krite". 

Mei foidwaning! Net allinne om't ,,De Krite" foar üs doarp yn 
dy 100 jier op kultureel mêd fan sa'n greate bitsjutting west hat, 
ek hat de Krite syn part hâwn yn it tsjinjen fan ,,it frysk" en de 
,,fryske saek"; boppedat hat de Krite, troch syn great tal byien-
komsten, op allerhande gebiet gesellichheit en fleur brocht en de 
bân fan de Grousters ûnderelkoar forstevige. Foldwaning ek as 
men wit, dat de Krite bûten it biheinde gebiet fan Grou ek syn 
bitsjutting hâwn hat. By it bitinken fan it hûndertjierrich bistean 
fan it ,,Ald Selskip fan 1844" waerd troch it Haedbistjûr der op 
wiisd, dat it fuortbistean fan it Selskip wol ns hwat faei stien 
hie - ,,yn de jierren foar 1900 wie dat sûnder mis it gefal" -, 
mar, sa wurdt yn it ,,Tinkboek", dat yn 1948 iitjown waerd, 
skreaun: ,,doe is it Selskip rêdden fan inkelde warbere kriten lyk 
as Ljouwert, Grou en De Jouwer". 

Foidwaning dus. Mar tagelyk binne wy hjir yn Grou ek in bytsje 
greatsk: bûten de ,,mem-krite" Ljouwert is Grou op dit stuit de 
iennichste krite, dy't de achtensweardige âlderdom fan hûndert 
jier birikt hat! 

Sa't men wit, waerd it ,,Selskip foar Fryske Tael- en Skrifte-
kennisse" oprjochte yn 1844. Yn 't earstoan wennen de measte leden 
fan it Seiskip yn Ljouwert en boppedat wie der in tal leden, dat 
oer de hiele provinsje (en dêrbûten) forspraet wenne. Al gau die 
it bliken dat it kontakt mei de ,,bûtenleden" to winskjen oerliet 
en waerden op in mannich plakken yn de provinsje ûnder dy bû-
tenleden korrespondinten oanwiisd, dy't as tuskenpersoan tusken 
it bistjûr en dy leden fungearren. Dy korrespondinten soargen û.o. 
ek foar it opheljen fan de jierlikse bydrage fan dy bûtenleden. Ten 
en oar wie wol in forbettering by sa't it west hie, mar dochs foldie 
dizze tastân net yn alles. Sa kaem men ta it oprjochtsjen fan 
,,kriten". Soks mocht lykwols net barre sûnder de goedkarring fan 
it bistjûr fan it Selskip en ek moasten der op syn minst 10 leden 
wêze dy't in krite foarmje mochten. Neidat de earste krite dan to 
Ljouwert oprjochte waerd yn 1848, kamen der de kommende jierren 
op in mannich plakken de folgjende kriten: 1849 to Burgum (for-
fallen yn 1869); 1850 to Snits (forfallen yn 1873); 1851 to Frentsjer 
(forfallen yn 1859); 1856 to Baerd (forfallen yn 1893); 1856 to 



Drachten (forfallen yn 1874); 1860 to Dokkum (forfallen yn 1865); 
en 1860 to Damwâld (forfallen yn 1862). 

Net sa'n moedjaend byld, sa't men sjocht. Al dy kriten, dy't de 
earste jier of tsien oprjochte waerden, wie net in lang libben bi-
skern. En dan, nei 1860, stiet it mei it oprjochtsjen fan kriten 
jierrenlang stil. 't Is krekt of t de kriich der iit is. Fyftjin jier lang 
gjin inkelde nije jonge krite! 

It is 1875 wurden. Dan set Grou ût-ein! De 13e oktober fan dat 
jier wie yn de gevel fan it hûs, op it sté dêr't de bruorren Hal-
bertsma berne wienen, in tinkstien oanbrocht foar dokter Eeltsje. 
It Seiskip hie dy deis to Grou in great feest op tou set en dat wie 
fan dy gefolgen dat der mannich nij Grouster lid ynskreaun wurde 
koe, safolle dat der alle reden wie om yn Grou in krite op to 
rjochtsjen. Yn oerliz mei it selskipsbistjûr soe Arend Bouma him 
der foar spanne en de seiskipsleden, dy't to Grou en omkriten wen-
nen, byelkoar roppe. En sa kaem it dan, dat op 26 novimber 1875 
yn de herberge ,,Landswelvaren" fan Job Riemersma (nou Side-
rius) de ,,Krite Grou" oprjochte waerd. Sechstjin man wiene der 
oanwêzich. It jowt foech dy mannen fan de earste ûre hjir op dit 
plak mei in koart wurdtsje to bitinken: sy wienen it dochs dy't de 
grounslach leinen fan in selskipskrite, dy't as earste (bûten de 
,,mem-krite" Ljouwert dan) de âlderdom fan 100 jier birikke soe. 

Dy 16 mannen wienen: 

Arend Tsjalkes Bouma, 35 jier âld, foaroansteand man yn it Grou-
ster doarpslibben, foarsitter fan ,,Thalia", letter lange jierren 
wethâlder fan Idaerderadiel; 

Cornelis Wielsma, 30 jier, skoalmaster, ek in tige bikend man, net 
allinne to Grou, mar ek om utens; folksdichter, û.o. de makker 
fan it bikende Sint-Piter-ferske ,,D'r is ien dei yn 't jier, Dy 
wint it sa fier ...... " ; ek foarsitter fan it Seiskip west (1904-
1914); 

Sjoerd Sints de Jong, 43 jier, slachter; 

Hidde Binnerts Halbersma, 45 jier, bakker en houthannel; soan fan 
Binnert Hiddes Halbertsma (de trêdde fan de bikende fjouwer 
bruorren Halbertsma); 

Tsjalling Hiddes Halbertsma, 33 jier, keapman, pakesizzer fan 
Tsjalling Hiddes Halbertsma Sr (de twadde fan de fjouwer 
bruorren Halbertsma); 

Binnert Hiddes Halbertsma, 22 jier, soan fan de hjirboppe neamde 
Hidde Binnerts Halbertsma; 

Theunis Everts Sikkema Jr., 23 jier, seilmakker; 



Popke Jogchums van der Goot, 29 jier, bakker, fan bigjin ôf oan 
en syn libben lang ien fan de warberste leden fan de krite; 

Huibert J. G. Greebe, 40 jier, doomny fan de Ned. Herf. tsjerke; 

Gerben Ruerds de Groot, 22 jier, skoalmaster, letter 10 Parregea; 

Hotze Ultsjes Hornstra, 22 jier, skoalmaster; 

Wybren Tsjaflings Römer, 49 jier, pakesizzer fan dokter Johann 
Arnold Römer (de earste bistudearre Grouster dokter); 

Job Johannes Riemersma, 61 jier, kaslein yn ,,Landswelvaren"; 

Jan Everts Hoekstra, 58 jier, haed fan de legere skoalle; 

Sybe Piers Sjollema, 45 jier, ,,instituteur" (haed fan de ,,Frânske 
skoalle" to Grou); 

Ysbrand Gatsonides Visser, 41 jier, houtmole en houthannel. 

Yn haedstik V wurdt inkelde fan dizze âide feteranen hwat lan-
ger by stilstien. 

Op de oprjochtingsgearkomste waerd daelk ek in bistjûr bi-
neamd: J. E. Hoekstra, foarsitter, Y. G. Visser, skriuwer en S. P. 
Sjollema, skathâlder. Dit bistjûr krige de opdracht in konsept kar-
brief op to meitsjen en dit op de folgjende gearkomste de leden foar 
to lizzen. Op dy twadde gearkomste hierien de leden net folie oan-
merkings; w61 moast, tocht har, it wurd ,,dame" foroare wurde 
yn ,,frouminske"! 

It is spitich dat der yn de biwarre oantekeningen neat forteld 
wurdt oer hwat der forhakstûke is oer it eigentlike doel fan de 
jonge foriening. Sûnder mis kaem it oerien mei sa't it doel om-
skreaun waerd yn de ,,wet" fan it Seiskip fan 1844: ,,It Selscip hat 
foar, it scrieuwen yn 'e Frysce teal foart to helpen in to stypj n, 
it laesen in de kinnisse fen Frysce teal in scriften mear gemien to 
meitsjen". De omskriuwing fan dit selskipsdoel hat yn de rin fan 
de jierren noch alris foroaring ûndergien; yn 1938 waerd it sâ 
fêststeld: ,,It wyt fen it Selskip is krêftige foartsterking fen it 
Fryske folkswêzen yn al syn uterings, binammen yn syn sprake". 

As men de ôfroune 100 jier sa ns oereaget, kin men jin ôffreegje 
yn hoefier hat ds Krite yn bar bistean oan dat doel biantwurde. 
Men kin jin dy frage steile as men yn de âlde oantekeningen lêst 
dat troch al dy jierren hinne it foaral de geseliichheit wie dy't sa'n 
great plak op de gearkomsten ynnaem, as men lêst fan de tradi-
sjonele skutjasjounen, fan it biljerten en skutjassen om wyld. Men 
kin freegje, hienen sokke dingen hwat to meitsjen mei in ,,krêf -
tige fuortsterking fan it fryske folkswêzen, binammen fan syn 
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sprake"? Men kin dan minachtsjend jins skouders oplûke en smeul-
ske opmerkings der oer meitsje, mar dochs miene wy, dat der 
sûnder mis positive kanten oan dy neamde gesellige jounen sieten; 
dy jounen lutsen de minsken oan, dy't oars allicht nea op de krite-
jounen forskine soenen; dy jounen bifoarderen ek tige de bân ûnder 
elkoar en men waerd, om in nij-moadrich wurd to brûken, ,,krite-
minded" en kaem iepen to stean foar oare krite-aktiviteiten, dy 
mear rjochtit op it kritedoel ta gongen: de fryske toanieljounen, 
de fryske foardrachten en lêzingen, it priissprekken, de bernefoar-
drachtkriich en mear oare dingen. Op it jeu-feest fan ds krite wolle 
wy dêrom fêststelle: sûnder de selligens, sûnder de fleur en wille, 
sûnder de einfûgels en rikke woarst by skutjassen en biljerten, sûn-
der it tradisjionele ,,efternei dounsjen" en de ,,Skotse Trije" hie 
de krite op gjin stikken nei sâ foldwaen kinnen oan har doel as se 
oant nou ta altyd dien hat: in krêftige fuortsterking fan it fryske 
folkswêzen yn al syn uterings, binammen yn syn sprake! 

Dochs, it hat net altyd dy 100 jier lang fleur en wille by de krite 
west. It is gien as yn in minskelibben: it is net altyd rys mei re-
sinen, it is ek wolris groat mei krôdde. Der hat wol ns hwat 
kreauwerj en tsierderij west, mar dat wienen gelokkich ittsûnde-
ringen. Sa wie der yn 1902 in greate ûnienichheit, doe't it hiele 
bistjûr it byltsje der by del lei! Dit siet s: oan dy tiid ta hienen 
der noait mear as trije man in sit yn it bistjûr hâwn, in foarsitter, 
in skriuwer en in ponghâlder. Doe, yn 1902, gyng der in stim yn de 
gearkomste op, der hearden gjin trije, mar fiif man yn it bistjûr 
to sitten. Dat i'itstel krige noch al hwat byfal en it sittende bistjûr 
biskôge dit as in biwiis, dat men gjin fortrouwen mear yn har 
stelde en gyng 6f. Datselde jiers kamen der fiif nije bistjûrsleden. 
Soks moat men net to licht oer tinke. Mannen as Binnert H. Gor-
ter en Popke J. van der Goot hienen jierren lang (baes Popke doe 
al 25 jier) har bêste krêften oan de krite jown en sy bitsjutten foar 
de Grouster bifolking in bigryp: sûnder dy mannen wie de krite 
gjin krite, sûnder dy mannen soe it mei de krite hurd op 't em 
rinne. 

Dat Iêste is gelokkich hwat tafallen. De skerpe kantsjes fan ii 
skeel rekken der hwat ôf: yn 1904 al kamen Binnert Gorter en 
,,baes Popke" beide wer yn it bistjûr en dêrmei wie dat trelit dan 
hielendal oan kant. Tonei ha der wol altyd op syn minst fiif 
bistjûrsleden. west. 

Yn 1918 wie der kibberj en getsier oer it skutjassen en biljerten. 
In jiermannich lyn (yn 1912) wie men der mei bigoun, man party 
leden wie soks mar min nei 't sin. Dat skutjassen en sokssahwat 
hearde, tochten sy, net by de krite. Dizze tsjinstanners ha it lyk- 



HENK PLANTING 

De warbere meiwurker dy't is midden yn de tariedingen 
Jan it 100-jierrich kritebitinken ûntfoel. 



wols net keare kinnen: oan't nou ta wurde der noch altyd skut-
jasjounen hâlden; II biljerten is men yn 1954 mei ophâlden. 

Sa't wy seinen, krekt as yn in minskelibben wie it yn it bistean 
fan de krite ek net altyd sinnesyn. Yn de tweintiger jierren kaem 
der in greate tobekfal fan it ledental; yn de jierren nei de earste 
wrâldkriich fan '14—'18 kaem earst in oplibjen fan de krite; noch 
nea hie men safolle leden hawn; yn 1920 wie it tal oanwoun ta 
161, mar dêrnei kaem de reaksje; doe der ek noch de krisis fan 
de tritiger jierren oerhinne kaem (it tal leden wie sakke oan't 
ûnder de 70!) en yn alle gearkomste-forslaggen klage waerd, dat 
der sa'n bytsje minsken op de byienkomsten kamen, doe hat men 
der earnstich oer tocht, om mar mei de krite op to hâlden en dy 
op to doekjen. Dat is gelokkich net oangien. Sûnt dy tijd groeide 
it ledental wer en foaral nei de twadde wrâldkriich krige de krite 
aerdich de fuotten ûnder it gat. Mar ek doe wer, krektlyk as yn 
de tweintiger jierren, seach men nei 1945 ek in efteritgong. 
Op it ein fan de sechstiger en oan it bigjin fan de sawntiger jier-
ren koe it mei de finânsjes fan de krite lang gjin sprekken liie; 
it bistjûr seach it in gat yn 'e kop en tocht der oer om mei it 
Ald Selskip to brekken, en om dêrtroch to ûntkommen oan it 
hege kwotum dat jierliks ôfdroegen wurde moast. Ek dizze bui 
is oerdreaun. Hoe't it dêrnej dizze lêste jierren gien is, komme 
wy fierderop noch oer to praet. 

Jildsaken ha wol faker tûkelteammen yn it bistean fan de krite 
west en it is yn dit forbân nijsgjirrich hwat der yn 1894 op in 
gearkomste fan de krite bisprutsen waerd. Dat jiers soe it 50-
jierrich bistean fan it Seiskip fan 1844 bitocht wurde to Ljouwert. 
De tagong wie foar leden frij; lykwols, as men dielnimme woe 
oan de mieltiid efternei, moast de man dêr in ryksdaelder foar 
bitelje. Nou siet men destiids yn de slim krappe tiid fan de tach-
tiger en njoggentiger jierren. Hjir yn Grou foun men dy priis 
foar it iten fiersto heech en men hie soarch, dit soe in greate tarin 
fan gasten yn 'e wei stean. Der waerd in moasje nei it haedbistjûr 
stjûrd: ,,De Krite Grou is fen miening det er (mei 't each op de 
priis fen f 2,50 de persoan om mei oan tafel to iten) in bytsje rek-
ken hâlden is mei de leden dy't op it plattelân wenje en dy't dochs 
egentlik de siele binne fen it Selskip, mar wol mei de fornamere 
ein dy't better wend is foar sa'n priis to iten". 

Oan't safier dy moasje. Hjir yn Grou miende men (sa stiet der 
yn de krite-oantekeningen) ,,der hoeft net fen det blabber en 
trillebil op 'e tafel, der hat mannichien it dochs net op" ...... en 
,,jirpels mei in goed stik flesk en ien griente kinne it tts wol 
dwaen". De Grouster moasje hat yn it haedbistjûr nochal hwat 
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geharrewar brocht; yn 't earstoan waerd fêsthâlden oan de priis 
fan in ryksdaelder foar it iten, mar by einbish'it is it in daelder 
wurden. ,,Dêr hawwe wy den ek ûs sop mei 9 earten for hâwn" 
seit master Wielsma smeulsk, as er letter op de ledegearkomste to 
Grou forslach fan it feest dtbringt. 

Wy kinne miskien hwat meilydsum glimkje as men sa'n spul 
om in pear kwartsjes makket, mar wy meije net forjitte dat it doe 
in slim minne tijd wie, en de âlderen ûnder ûs witte by oerleve-
ring, hoe't men yn dy tiid elk dûbeltsje twa kear omkearde, foar-
dat it ütjown waerd. 

Dat wienen dan inkelde minder fleurige foarfallen en omstan-
nichheden fan üs krite - faker ha der Ijochte en sinnige dagen 
west. Krekt de fleur en wille, it ûntspanningselemint, ha sa'n 
great plak yn it krite-libben ynnommen! Dat punt wolle wy dan 
nou efkes by stil stean. It liket allegearre net sa bilangryk, mar 
earder ha wy al diidlik makke dat men dit aspekt fan de krite 
dochs net ûnderskatte moat. 

Earst dan hwat oer in kostlike reis fan de Grouster kriteleden 
nei de jierlikse Algemiene Gearkomste fan it Seiskip op de Jouwer 
yn 1883 (sneon, de 9e fan Simmermoanne). De Grouster stomboat 
wie foar dy dei ôfhierd en dêr gong it mei op 'e Jouwer ta. De 
Grouster leden koenen forgees meifarre, dy fan oare kriten ,,foar 
in bihoarlike fracht". Moarns yntiids fear men by van Stralen 
wei (de herberch ,,Oostergoo"), op 'e Jirnsumersyl waerden noch 
in mannich leden fan de krite Baerd oan board nommen. De gear-
komste op 'e Jouwer waerd hâlden op de seal fan Cath; dêr ka-
men û.o. mannen oan it wurd mei foar üs net ûnbikende nam-
men: Waling Dykstra, Gerben Colmjon, Tseard Veistra. Nei de 
gearkomste waerd der mei-elkoar iten en in flink slokje brûkt. It 
wie de jouns al 7 ûre doe't men wer fan wâl stiek. ,,Yn 'e Broek 
rekken wy fêst to sitten; net omdat de broek to lyts wie, mar op 
in balstien" dielt de skriuwer letter yn it oantekenboek mei. 
tJnderweis, foar Terherne, waerd ornearre, der moast oanstutsen 
wurde yn ,,De Brette Poask", mar oaren tochten men koe better 
trochfarre nei de AId-Skou, dy hienen ,,leaver seane bears as 
brette poasken". It waerd AId-Skou en dêr waerd de skea fan it 
fierder farren ynhelle: ,,ik leau fan alles troch-inoar, bier, wyn 
jenever, anisette en sa fuort", sa stiet der yn it forslach. Fan Ald-
Skou nei Jirnsumersyl wie net sa'n great ein, mar men koe fan-
sels de Baerders net samar oan wâl sette, der moast yn de her-
berge fan Eelke Postma, dêr't dy har reauwen stean hienen, op 
weardige wize fan harren ôfskied nommen wurde! Dêr waerden 
noch in mannich ôfskiedslokjes dronken; einliks binne de Grou- 
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sters dochs wer oan board slagge en ,,kamen Snein-to-moarns al 
bitiid thits" (seit de skriuwer ûntskuldigjend yn syn forslach). 

Hwat der allegearre dy nachts hard is, sil net sa krekt oan de 
greate klok hongen wêze, mar men kin wol hwat tusken de rigels 
troch lêze. By de oantekeningen yn letter jierren is dat ek wol 
it gefal. Skriuwer Jogchurn Nieuwenhuis jowt dat sels ek iepen 
ta as er yn 1891, oan it ein fan in gearkomste-forslach skriuwt: 
,,De neipret, dy't der, nei't de foarsitter de forgearringe sluten hie, 
folge, moat by ütstek moai west ha; 't is mar jammer dat men 
dy dingen, dy't dan barre, net yn de oantekeningen opnimme kin". 
En yn 1892. ,,Lykas altyd mei fleurige manljus-gearkomsten it 
gefal is, folge op it sluten in tige fleurige neipret; wêz mar net 
bang dat ik der hwat fan yn myn oantekeningen opskreaun ha, 
né, ik woe allinne de lju dy't der bywienen it noch efkes yn 't sin 
bringe". 

Yn dit ramt fan fleur en geselligens passe ek de dounsjounen 
en past ek it tradisjionele ,,efternei dounsjen". Dounsjounnen, 
dêr't it foaral gyng om it ynstudearjen fan de âlderwetske en heal 
ût 'e tijd rekke ,,Skotse Trye", binammen foar de jongeren, waer-
den hâlden yn 1961, 1962, 1963, 1967 en 1969. Men moat iit de 
jierforslaggen opmeitsje, dat dit wakker gesellige jounen west 
ha. It ,,efternei dounsjen" hat in gebrûk west by toanielfoarstel-
lingen salang de krite bistien hat. Yn it earste jier fan syn bistean 
al waerd der in toanielstik opfierd en itt de oantekeningen dy de 
skriuwer fan dy joun makke hat, kin men opmeitsje dat de fuot-
ten efternei ek fan de flier kamen. De skriuwer dielt alteast op it 
ein fan syn forslach mei: ,,Dêrnei slute de foarsitter de gear-
komste en koe elk wille meitsje sa folle hy woe en koe." Letter 
makke master C. Wielsma der dit fers op: 

,,Strak dounsje, dat men bûtenou 
,,Seit, hea hwat skeelt it folk to Grou; 
,,Hark, hark dat dér ns bounsjen. 
,,Se binn' foargoed fan 't keatting, hear; 
,,Grif ha se d' âlde grappen wer; 
,,'t Giet op in tsiisfordounsjen". 

(,,tsiisfordounsers" is de skelnamme fan de Grousters) 

Dy wille en fleur ha wy mei opset hwat langer by stilstien, om-
dat dy altyd weroan in bilangryk plak yn it kritelibben ynnommen 
ha - al stie soks net mei safolle wurden yn it findel skreaun. Yn 
it folgjende haedstik sille wy neigean hwat de krite fierder, en 
dan mear as ,,doel" by de ein hâwn hat. 
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II 

Hwat de Krite yn 100 jier 'ut 'e wei set hat 

As men de notulenboeken fan dizze 100 jier trochlêst, dan sjocht 
men, it hat hiel hwat west, dat de krite yn dy tijd iit 'e wei set 
hat en kin men fêststelle dat dizze foriening yn it kulturele doarps-
libben net sûnder bitsjutting west hat. It hat wrychtich net al-
linne it meitsjen fan wille west; op withoefolle manieren hat de 
krite yn 't spier west: foardrachtjounen, jounen mei in lêzing of 
ynlieding; men hat oan it priissprekken west, withoefaek is der 
op kritejounen musyk makke en songen; dan wienen der, net to 
forjitten, de ytlike toanieljounen; der waerden leargongen Frysk 
organisearre, mannichkear al wie der in foardrachtkriich foar de 
bern en bernetoaniel; der wienen boekejounen. Men sjocht it, in 
earbiedwurdige list. Al dy ûnderskate aksjes sille wy hwat langer 
by stilstean. 

a. Foardrachten fan eigen leden. 

De earste wurksumheit dêr't men nei de oprjochting fan de 
krite op de gewoane gearkomsten - bûten it gewoane htishâ1dlike 
wurk - mei bigoun, wienen de ,,foardrachten". Destiids wienen 
der twa soarten fan leden: gewoane leden en arbeidzjende leden. 
Dizze lêsten moasten tasizze elk jier op in gewoane gearkomste 
in ,,bydrage" to leverjen, dy meastal bistie itt foarlêzen, soms 
foardragen, fan ienfâldich frysk litterair wurk. Jierren lang hat 
dit wurk it bilangrykste punt op de wurklist fan de gewoane gear -
komsten fan de krite west. It is eigentlik spitich dat dizze ge-
woante njonkenlytsen yn ûnbrûk rekke is; oan 1912 ta wurdt it 
noch geregeldwei dien, mar dan is it ynienen der mei fit. Yn 1920 
bart it noch in kear; dan merkbyt men der yn gjin jierren mear 
fan, oant yn 1932 der op dit mêd wer libben yn 'e brouwerij komt; 
sant dat jier waerden der wer foardrachten fan eigen leden hâl-
den en dat hat duorre oan de twadde wrâldkriich, oan 1940, ta. 

In stikmannich nammen wolle wy hjir efkes neame fan minsken 
dy't yn dy jierren tige warber op dit mêd west ha, nammen dy't 
by de tsjinwurdige âlderein foar in part noch wol bikend binne: 

Jacob Jogchums van der Goot, Durk Jans Looyenga Sr., Cornelis 
Wielsma, Tsjalling Hiddes Halbertsma, Popke Jogchums van der 
Goot, Klaes Ates Sjollema, Sybren Zwat, Ysbrand Gatsonides 
Visser, Swaentsje Greben, Easge Boonstra, Gabe W. Hoeneveld, 
Binnert Hidde Gorter, Teake Binnerts Haites, Arend Tsjalkes 
Bouma, en iit de lettere jierren Jogchum Nieuwenhuis, Yde Reins 
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Jonker, Sipke Visser, Fokke Kerkhof, Monze Werkhoven, Klaes 
J. Terpstra, Hette Sj. Boonstra, Wolter Klaren. 

Yn 't earstoan kamen der op sa'n joun wol in man of fiif, seis 
mei in koarte foardracht, meastal ienfâldige, fakentiids koart-
swilige bydragen dy't üs yn de tsjinwurdige tiid net bot bifredige 
hawwe soenen, mar dy't foar dy tijd dochs wol fan bilang west 
ha. Om in yndruk to jaen, hoe't de wurklist fan sa'n joun der 
trochstrings sahwat dtseach, hjirby dy fan in gewoane gearkomste 
op 7 april 1890: 1. Bisprek iitste1 Haedbistjûr. 2. Bistjûrsforkie-
zing. 3. Bineaming fan Durk Jans Looyenga as earelid. 4. Bydra-
gen: C. Wielsma draecht foar ,,Keninginne en boerefaem (fan him-
sels); Gabe Hoeneveld lêst foar ,,Antsje is troud" (fan Tsjibbe 
Gearts van der Meulen); Arend Bouma oer ,,Fryslâns groun is 
hearegroun" (auteur wurdt net neamd); Binnert H. Gorter lêst 
foar stikjes üt de ,,Rimen en Teltsjes" fan de bruorren Halberts-
ma; Teake B. Haites draecht foar ,,Slach fan praten" (fan Wa-
ling Dykstra); Jogchum Nieuwenhuis oer ,,It doarp Grou" (fan 
himsels). Ta bishit waerd der mei-elkoar songen. Op dy gear-
komste wienen 30 mânlju oanwêzich, in tal dat foar dy soarte fan 
byienkomsten doe gewoan wie. 

Yn de tritiger jierren, doe't der, lykas wy seagen, in jier of tsien 
lang wer geregeldwei bydragen fan eigen leden jown waerden, 
wie it oantal bydragen op sa'n joun hwat lytser as foarhinne, 
meastal trije. It wie doe ek meastentiids wer ienfâldich frysk 
litterair wurk; as foarbyld jowe wy hjir de wurklist iit 1933: 
Fokke Kerkhof lêst foar in stik ût Piter Je/les Troelstra syn 
,,Teaco en Gerbrich" (mei fan Pjter Jelles syn earste, noch tipysk 
19e ieusk, wurk); Monze Werkhoven mei ,,In âld teltsje dat altyd 
nij bliuwt" (troch himsels forfryske fan Multatuli); Wolter Klaren 
draecht foar ,,Krystberntsje" fan Jan fan 'e Gaestmar; Klaes J. 
Terpstra lêst foar in stikje fan Reinder Brolsma ,,Moandei-to-
moarnspraet". 

Apart moat hjir noch neamd wurde, dat der yn 1903 in gear-
komste hâlden waerd mei foardrachten fan leden mei eigen wurk. 
It bistjûr hie brieven rounstjûrd by de arbeidzjende leden om 
mei to dwaen oan it hâlden fan bydragen oer 5 ûnderwerpen, dy 
it bistjûr dêryn opjoech. Der dienen fiif leden oan mei: Alle C. 
Hoekenia mei ,,In dei to tsjokiten"; Binnert H. Gorler mei ,,Nu-
vere minsken"; Sjouke H. Boonstra mei ,,Hwerom wy de merke 
yn care hâlde"; Ulbe Rypma lies foar ,,Swier waer", makke troch 
foarsitter Tjisse Kuperus (dy't sels forhindere wie to kommen); 
Teake B. Haites mei ,,In moarntiid nei in feest". It gong, lykas 
op foardrachtjounen wenst wie, ek diz-kear net om prizen. De 
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skriuwer fan it kritebistjûr skriuwt der letter tige wurdearj end 
oer: ,,mear as ien stik eigen wurk wie wurdich om printe to 
wurden". 

In aerdige joun moat ek west ha 16 febrewaris 1949, doe trije 
leden eigen wurk foardroegen: Durk Lolkes Bouma, Hoite H. Nij-
dam en Gerrit Hof stra. 

b. Foardrachten fan net-leden. 

Al waerden se net geregeldwei hâlden, dizze foardrachtjounen 
fan net-leden binne der dochs to faek west, om se hjir net efkes 
to neamen. In likernôch foisleine list fan sokke jounen, dy't dizze 
100 jier hâlden binne, folget hjir, mei, as dat foech jowt, in lytse 
taijochting. 

1879, 1883, 1884 kaem Waling Dykstra hjir mei syn bikende ,,win-
terjounenocht". (Dizze fryske skriuwer hat yn de lêste helt fan 
de 19e ieu foar it frysk-kulturele libben fan great bilang west; 
op mannich mêd wie er warber, û.o. troch syn ,,Winterjounenocht", 
dêr't er de hiele provinsje - en dêrbûten - mei ôfswalke en 
dêr't er meast fan syn sels-skreaune stikken nei foaren brocht). 

1889. Bonne Sjoukes Hylkema hâldt fjouwer foardrachten op 
in joun: twa earnst en twa koartswyl. (B.S.H. wie doe noch in 
jongeman fan 27 jier, destiids skoalmaster to Surch; hat foar en 
riei in stikmannich toanielstikken skreaun mei faek wol aerdige 
folkshumor, mar dy't fierder net sa hiel folie to bitsjutten hie-
nen itt litterair eachpunt; hy stoar to Grou yn 1935). 

1890. Hendrik Egberts Kylstra fan Drachten komt mei koarte 
en koartswiiige stikjes, dy't net sa hiel folie om 'e hakken ha; by 
party Grouster kriteieden falt it der min yn; in goed teken dat 
men sa njonkenlytsen dochs hwat mear freget as it sljocht-wei-
hinne gepraet. (H.E.K. triek lange jierren as foardrager troch 
Fryslân, in skoftke mei ts doarpsgenoat Simke Molenaar, ek in 
tiidlang mei Alida Ringler, letter altyd allinne). 

1901. Jan fan 'e Gaestmar (Jan Jelles Hof) mei loardrachten 
(rymstikken) fan himsels, û.o. ,,Fûgelwrâld", dêr't de kriteskriu-
wer alle lof fan sprekt. (J.J.H., berne 1872, skipperssoan, journa-
list by de ,,Hepkema", hat litterair en taelkundich wurk skreaun, 
dat fan bilang is; hy stoar yn 1958). 

1902. Sjouke de Zee lêst foar ,,Rink Wever", fan himsels, dat in 
byld jowt fan de earmoedige tastân yn de Beetster kontreijen. 
(S.deZ. wie berne to Boarnburgum, wenne letter to Deinum en 
Jirnsum, in tige soasiael fielend minske, houd faek lêzingen en 
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foardrachten, hat dêrtroch meiholpen de fryske litteratuer ûnder 
it folk to bringen; hy stoar yn 1954). 

1905. Heinze van Warners draecht foar ,,It boike fan Dunegea". 
(H.v.W. berne 1847; skoalmaster to Arum; hat foaral yn 't spier 
west om de fryske sang op de legere skoalien yn to fieren; hy 
stoar yn 1913). 

1906. Alida Ringier fan Ljouwert draecht gedichten foar, ûnder-
skate fan Piter Jelles Troelstra. (A.R. wurdt troch de kriteskriu-
wer yn syn forsiach tige priisge, bititelt har as ,,kinstenaresse" en 
,,masteresse"; in tiidlang joech se yn gearwurking mei H. E. Kyl-
stra foardrachtjounen). 

1910. G. G. van der Zwaag lêst ienfâidich, koartswilich wurk foar. 

1921. Yme Schuitmaker fan Frentsjer jowt in ,,one-man-show", 
draecht ien fan syn toanielstikken hielendal allinnich foar. In 
sukses wie it, dizze joun, neffens de krite-skriuwer. (Y.S., berne 
1877, hat ytiike toanielstikken skreaun, hwerfan forskate by de 
krite Grou opfierd binne - sjoch haedstik ,,Toaniel"). 

1922. Bonne Sjoukes Hylkema iêst foar it eigen wurk. 

1930. J. de Vos jowt ienfâidige foardrachten, dy't net sa folie to 
bitsjutten ha; makket fluch-tekeningen en bauwt bistelûden en 
bernestimmen nei, dêr't er wol eare mei ynhellet. 

1938. Abe Brouwer fan Ljouwert lêst foar i.it eigen wurk, bi-
nammen tit ,,De Gouden Swipe". (A.B., berne 1901, strjitmakker, 
letter journalist, skreau toanielstikken, in berneboek, greatere en 
lytsere forhalen). 

1945. Tetman de Vries yn syn gloarjetiid, komt ek op 'e Grouster 
krite (4 jounen, de oarloch is foarby!) mei syn ,,De tijd hâldt gjin 
skoft". (T.deV., berne 1915 to Bitgummole, wenne letter to Stiens 
en Ljouwert, joech mei oaren (û.o. syn broer Jarich, syn frou en 
dochters) ûnderskate fryske revu's, dy't der binammen op de 
doarpen tige ynfoeien). 

1945. Abe Brouwer komt noch ns mei eigen wurk. 

1951. Wybren Altena fan Makkum komt mei earsteklas frysk ka-
baret, û.o. it ûnforbetterlike ,,Koukedej". (W.A., berne 1917, krige 
earst in opiieding op in paters-kolleezje yn Limboarch, makke let-
ter gedichten en lei him ta op foardrachtkunst). 

1955. Wybren Aitena komt noch ns. 

1962. Seiskip ,,Friso" û.l.f. Henk van der Heide komt mei in 
foardrachtjoun. 
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1965. Tetman de Vries komt noch ns mei syn seiskip. 

1972. Rients Gratama komt mei syn kabaret-programma ,,Groe-
ten uit Pingjum". 

1973. Hessel van der Wal, kabaret op de ,,Boekejoun" (sj. side 41); 
dyselde jouns ek bydragen fan Jan Bylsma en Tjitte Piebenga, 
mei eigen wurk. 

1974. Leo Dykstra, mei syn kabaretspul ,,Fleurich op, d'r ûnder". 

1975. Rients Gratama komt mei syn kabaret ,,Regen op het 
bloemkoolcorso", mei komposysjes fan Cees Bylstra. 

c. Lêzingen, ynliedingen. 
Forskate kearen binne der op de krite-gearkomsten lêzingen 

houden oer alderhande ûnderwerpen, mar hast altyd wol yn for-
bân steande mei it frysk of mei Fryslân. Fakentiids ha it skrifte-
kundige ûnderwerpen west, in pear kear gyng it oer fryske tael-
kunde, ek in inkelde kear oer oare dingen. Wy wolle al dy lêzingen 
hjir op in rychje sette. 

1. Skriftekundige ûnderwerpen: 

1880 - hâldt master C. Wielsma in ynlieding oer Gysbert Japicx; 

1893 - deselde ynlieder oer itselde ûnderwerp; 

1942 - Douwe A. Tamminga fan Ysbrechtum praet in joun oer 
,,Nije Fryske Litteratuer". (D.A.T., berne 1909, hat ûnder-
skate gedichten en balladen skreaun, forhalen, taelkun-
dige wurken); 

1943 - Lykle Bonga hâldt in Iêzing oer Henrik Ibsen *) (L.B., 
berne 1892 to Ternaerd, menniste doomny to Ljouwert, 
skreau û.o. inkelde opmerklik goede fryske gedichten, 
wie ien fan de bêste Ibsen-kenners fan ds lân; hy stoar 
yn 1952); 

1946 - Prof. Dr. Jelle Brouwer oer Piter Jelles Troelstra as frysk 
skriuwer en dichter. (J.B., berne yn 1900 op 'e Sweach, 
taelkundige, heechlearaer to Grins yn Frysk en Gotysk, 
fierder û.o. foarsitter fan it ,,Ald Seiskip fan 1844"); 

1947 - Marten Jan de Haan hâldt in lêzing oer ,,It Fryske Boek". 
(M.J.deH., berne 1903, destijds, oan 1953 ta, learaer oan 
de Grouster Mulo, wurksum op mannich gebiet fan it 
fryske kulturele libben, û.o. meiwurker oan de fryske 
bibeloersetting en inkelde jierren foarsitter fan it ,,Ald 
Seiskip"); 
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1949 	Abe Brouwer bisprekt syn boek ,,De trouwe kammeraet"; 

1949 - Hindrik K. Schippers hâldt in skôging oer ,,De sûnde fan 
Haitse Holwerda" fan Ulbe van Houten. (H.K.S., berne 
1893, learaer wis- en natuerkunde to Drachten, op man-
nich mêd warber foar de fryske saek); 

1950 	Lipkje Post-Beuckens (skûln. Ypk fan der Fear), bisprekt 
har boek ,,Ta him dyn bigearte". (L.P.-B., berne 1908 to 
Sondel, skreau ûnderskate boeken, ek berneboeken); 

1952 - Douwe A. Tamminga hat it oer eigen en oarmans litterair 
wurk; 

1970 - Abe Brouwer bisprekt syn boek ,,Lok mei de keap, seine 
mei 't bist"; 

1972 - Reinder van der Leest en Tjitte Piebenga lêze eigen ge-
dichten foar. 

2. Taelkundige ûnderwerpen: 

1905 - Heinze T. van Warners fan Arum hâldt in lêzing oer 
fryske tael, sizwizen en sprekwurden. (T.T.v.W. sj. s. 17); 

1968 - Twa sprekkers hâlde in ynhieding oer in nije stavering. 

3. Oare ûnderwerpen: 

1878 - Alle J. Smeding hâldt in lêzing oer ,,Skilder en skilde-
rijen". (A.J.S., berne 1820, smid to Roardahuzum, wie 30 
jier lang skathâlder fan it ,,Ald Seiskip", skreau forskei-
dene ienfâldige forhalen, ek gedichten, û.o. it bikende 
,,Bolle sudewyntsjes waeije, fan de maeitiid sjonge hja"); 

1883 - M. P. Troelstra fan 'e Jouwer hâldt in lêzing nei oanlie-
ding fan Spreuken 14 fs. 1: ,,Elke wize frou bout har hûs, 
mar de dwaze brekt it eigenhandich ôf"; 

1894 - Sjirk van der Burg oer ,,Ljocht en Skaed". (S.v.d.B., berne 
1863, kand.notaris to Boazum, letter notaris to Makkum, 
bikend man yn de fryske biweging, hat jierren skriuwer 
en letter foarsitter fan it ,,AId Seiskip" west, hy stoar 
yn 1932); 

1919 - Sikke Sibes Koldyk hâldt in lêzing oer ,,Alde fryske bou-
wurken". (S.S.K., berne 1861 to Grou, bikend boumaster 
to Ljouwert, hie tige each foar âlde architektuer, binam-
men tsjerken en tuorren, hy stoar yn 1927); 



1923 - Sjouke de Zee fan Jirnsum fortelt oer syn reis nei Ame-
rika (Sj.deZ. sj . s. 16); 

1936 - Tseard G. de Vries fan Ljouwert hâldt in ,,Fûgelpraetsje". 
(T.G.deV, berne 1879, bikend fûgelkundige, wie ek in tijd-
lang bistjûrslid fan it ,,Ald Seiskip", hy stoar yn 1958); 

1940 - Tseard G. de Vries hâldt wer in lêzing oer ,,Fûgels"; 

1943 - Ds. Jacob J. Kalma fan Lekkum mei in ynlieding oer ,,It 
fryske folkskarakter". (J.J.K., berne 1907, N.H. doomny, 
forskate publikaesjes binammen oer fryske kultuerskied-
nis, wie û.o. foarsitter fan it ,,Ald Seiskip"); 

1953 - Oepke Santema fan Ljouwert praet oer ,,De omkriten fan 
Grou". **) (O.S., berne 1904, wie jierren ambtner oan de 
Prov. Biblioteek to Ljouwert, forskate publikaesjes oer 
fryske doarpshistoarje, toponimen ensfh.); 

1955 - Teake Hoekema hâldt in lêzing oer ,,Faeröer" (in tal 
Deenske eilannen tusken Ingelân en Yslân). - (T.H., 
berne 1923, wennet to Sitdhorn (Gr.), wittenskiplik haed-
ambtner oan de Ryks-universiteit fan Grins); 

1967 - Simen A. Schoustra fortelt oer ,,de Grouster doktersprak-
tyk fan doe en nou". ***) (S.A.S., berne 1898, fan 1926 
oant 1963 hitsdokter to Grou); 

1968 - Wieger Jan Nieuwenhuis fan Snits en Wybe Peekerna fan 
Grou forhelje oer nijsgjirrige dingen fan âld-Grou, dy't 
sy yn har jonge jierren meimakke ha. ***) (W.J.N., berne 
1900 to Grou, soan fan Jogchum N., wie hiisdokter to 
Nes (W.D.) en Nijlân, letter skoalledokter to Snits, hy is 
stoarn 1974; W.P., berne 1882, lange jierren fearskipper 
fan Grou op Ljouwert en Snits, koe masterlik fortelle oer 
hwat er bilibbe hie, hy stoar yn 1968); 

1970 - Douwe Deinum fortelt yn de greate tsjerke fol fjûr en 
optein oer dokter Eeltsje (mei in musikale omlisting fan 
it Grouster Mingd Koar). (D.D., berne yn 1904, destiids ge-
meentesiktaris fan Wûnseradiel, wennet to Wytmarsum). 

*) yn 'e mande mei ,,Nut" en ,,Folksûntjowing". 
**) yn 'e mande mei ,,Nut" en ,,Fr. Mij. fan Lânbou". 

***) yn 'e mande mei ,,Stifting Grou". 

d. Priissprekken. 

In punt dat eartiids faek op de wurklist fan in gewoane gear- 
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komste stie en dat meastentiids frijhwat leden triek, wie it priis-
sprekken. Dit hat destijds dus tige yn de bilangstelling stien, mar 
nou al yn gjin fjirtich jier hat men der mear hwat oan dien. Hwat 
krekt de oarsaek west hat, dat men der mei ophouden is, is net 
diidlik. 

Men koe feitlik twa soarten fan priissprekken ûnderskiede; yn 
it foarste plak priissprekken sa't men der yn 1888 to Grou mei 
bigoun en sa't men dat derfoar ek al wol by oare kriten dien hie: 
men noege in mannich bikende foardragers itt (dit waerd ek wol 
dien per adfortinsje yn de krante); dit wienen dus ornaris minsken 
dy't op dit mêd yn 't sâlt bibiten wienen. Hjirby wie it wenst dat 
der yn twa ôfdielingen priissprutsen waerd: ien foar ,,earnst" en 
ien foar ,,koartswyl". Dit soarte fan priissprekken, hwer dus meast 
net-leden en minsken fan bûteri-it oan meidienen, hat de krite 
twa kear houden: yn 1888, doe't P. J. Bylsma fan Frentsjer en 
H. Hoogeveen fan Ljouwert le prizen en J. van Dijk fan Ljouwert 
en H. E. Kylstra fan Drachten 2e prizen wounen; en yn 1929, doe't 
earste prizen woun waerden troch juff. D. Terpstra fan Marssum 
en felle Nooitgedagt fan Drylts, en twadde prizen troch juff. 
H. Dykstra fan Ljouwert en Jac. de Vos fan Boarn; de prizen bi-
stienen diz'kear it jild en medaljes, oanbean troch bistjûrsleden 
fan V.V.V. to Grou. 

Under eigen leden hat men dit soart priissprekken faker hou-
den: yn 1894, 1895, 1902 (2 kear), 1907. Hwa't de prizen wounen 
waerd by stemming troch alle oanwêzigen i.tmakke, soms wie 
der in jury oanwiisd dy't it die. De prizen bistienen üt hdshâld-
like artikels; wy founen datoangeande oanjown: pipen, inktstellen, 
jiskebakje, segarestander, in Sineesk tabakskistje. Alde bikende 
Grouster nammen ûnder de priiswinners wienen Jacob van der 
Goot, Durk Jans Looyenga, Yde R. Jonker, AEerde Schuringa, Alle 
Hoekema, Binnert H. Gorter, Teake B. Haites, Binnert Bouma Asn. 

Yn it twadde plak wie der in oar soarte fan priissprekken, dat 
al folie ,,priiskletsen" neamd waerd en allinne ûnder eigen leden 
houden. Foar de earste kear die men dat yn 1898, foar it lêst yn 
1934, meielkoar 11 kear. As men de forslaggen leauwe mei, moatte 
dit stéfêst ûntsachlik fleurige jounen west ha. Dit priiskletsen 
gyng sâ yn syn wurk: dy't har dêr foar opjown hienen moasten 
earst allegearre in nûmerke lûke, dat syn beurt fan opkommen 
oanjoech. Fierders leinen der yn de hoed fan de foarsitter in tal 
bryfkes, likefolle as dat der meidoggers wienen. Op elk bryfke 
stie in frysk sprekwurd skreaun; hwaens beurt it wie stapte nei 
de bistjûrstafel, bek in bryfke üt 'e hoed en moast dan daelk yn 
de ,,houten broek" foar de fûst wei in taspraek hâlde oer it sprek- 
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wurd dat er lutsen hie. Hjir folget in lytse kar iit de sizwizen en 
sprekwurden dy't sa wol ns opjown binne: 

,,Alle bytsjes helpe sei 't goe-wyfke en roeide mei de nulle". 
,,'t Is alle dagen gjin swylwaer al skynt de sinne". 
,,Greate earzen foreaskje wide broeken". 
,,'t Is kwea gapjen tsjin de oun". 
,,It kin better fan de skeaf as fan de bân". 
,,As de kat iit-fan-hûs is, stekt de mûs de sturt omheech". 

Net altyd wienen it sprekwurden of sizwizen, dêr't oer ,,kletst" 
wurde moast. Yn 1914 en 1915 stie der ien wurd op elk bryfke dat 
lutsen waerd b.g. ,Frissel'; ,Sjipsop'; ,Sjerp'; ,Bedsteed'; ,Kopke-
en-pantsje'; ,Apelsmots'; ,Parrebeam'; ,Griene earte'. Men kin un 
yntinke dat it der wol kostlik om weigien wêze sil faek. 

Yn 't earstoan moast men 5 minuten oer in ûnderwerp prate, 
mar yn de rin fan de jierren is dat skoft koarter makke; it waerd 
3 minuten en de lêste kears dat men priiskletsen houd (yn 1934) 
wie it mar 2 minuten mear. 

Froulju ha der noait net folie oan meidien. Soks barde foar de 
earste kear yn 1920, doe't 5 fan de 13 meidoggers froulju wienen. 
Geartsje Dral-van Stralen wie ien fan dy froulju dy't in priis krige. 
Dat it bistjûr wol wijs mei dy froulju op 'e priiskletserij wie die 
bliken in pear jier letter, yn 1924, doe't as jury allinne froulju 
oanwiisd waerden! Earder hie de jury altyd üt maniju bistien, ek 
wol liet men by it priiskletsen alle oanwêzigen meielkoar ûtmeitsje 
hwa't de prizen ha moasten. Dy bistienen hjir ek meastal itt 
,,hikse artikels" (mearskommen pipen b.g., faek ek wienen it se-
garen). Yn 1913 dielt de skriuwer mei dat de prizen wienen: 
,,kostbere skilderijen' ik leau fan Alma Tadema", mar dizze lêste 
meidieling sil wol mei in kerltsje sâlt nommen wurde moatte. 

Under de priiswinners fine wy ek wer bikende Grouster nam-
men: Arend Bouma, Binnert H. Gorter, Tjisse Kuperus, Sjouke 
Boonstra, Binnert Bouma Asn., Jan F. Dokter, Jogchum Nieuwen-
huis. 

e. Musyk en sang. 

By it trochlêzen fan de âlde boeken fan de krite falt it op dat 
der op de gearkomsten de earste fyftich jier frjhwat dien waerd 
oan musyk en sang troch de eigen leden, wylst men der nei 1930 
yn lange jierren neat mear fan lêst. Wit-hoe-faek waerden der dy 
earste fyftich jier op de gewoane gearkomsten musyknûmers jown 

23 



- meastal op piano en fioele —; sûnder mis wie op dat stik 
Jogchum Nieuwenhuis de greate man, mar ek ûnderskate oaren 
hawwe har tige ward en dan meije foaral ek neamd wurde 
Tsjalling Hiddes Halbertsma (fioele), Lykle Gosliks Lykles, Ulbe 
Rypma, Sjoerd Schuringa; letter yn de tweintiger jierren Froukje 
Budstra (piano), Jentsje Bouma (fioele) en Johannes Gorter 
(fluit). 

Dat Jogchum Nieuwenhuis hjir earst neamd waerd hie syn re-
den. Hast 50 jier lang hat hy frij geregeld op kritegearkomsten 
goede musyk brocht; de earste kears wie dat yn 1882 (mei L. G. 
Lykles), yn 1930 die er soks noch! 

Fierder moat hjir neamd wurde it ,,meielkoar-sjongen" op de 
gearkomsten. In goede gewoante wie it, dy't oan likernôch 1905 
ta duorre hat. In gearkomste waerd doe net as ,,dien" biskôge, 
as der net tuskentroch en op it ein de fryske lieten ophelle wienen. 
In gewoante dy't neitiid net hielendal weiwurden is, mar op gjin 
stikken nei mear bitsjut, hwat it earder wie. Miskien in ding om 
yn de kommende jierren yn omtinken to hâlden. 

Net allinne it meielkoar-sjongen hat fan bilang west, ek it solo-
sjongen en sang fan koaren mei hjir net forgetten wurde. It wie 
wer Jogchum Nieuwenhuis dy't him ek op it gebiet fan de solo-
sang fortsjintlik makke hat. De earste kear dat hy op in krite-
gearkomste song, wie yn 1889; neitiid hat er it forskeidene kearen 
wer dien. Wy tekenje hjirby oan dat hy b.g. yn 1895 song ,,Oan-
tinken oan d' âlde terp" (wurden en musyk fan himsels) en yn 
1899 syn ,,Kriteliet", mei piano-bigelieding fanUlbe Rypma; dit 
lêste liet waerd, sa't wol yn 'e reden lei, it oare jiers by it bitin-
ken fan it 25 jier bistean fan de krite, herhelle. 

Hwat de koarsang oanbilanget moat hjir earst neamd wurde it 
koarke fan fjouwer kriteminsken, dat great byfal ynhelle. It wie-
nen Harmen Jogchums van der Goot, Teake B. Haites, Teatske van 
der Goot-Zwat (,,Harmens Teatske") en Janke Peekema-Haites, dy't 
yn de tachtiger jierren songen. 

Yn 1891 komt it ,,Kritekoar" op it aljemint ûnder lieding fan 
Gabe Wytses Hoeneveld; fierder songen hjiryn mei Harmen J. 
van der Goot, Binnert H. Gorter, Auke Jelles, AEerde Schuringa, 
Sjoerd Binerts, Arend Ti. Bouma en Durk van Gorkum. Lang 
hat dat Kritekoar net bistien, hwant nei 1892 lêst men der neat 
mear oer (wol wurdt yn 1893 hiel koart efkes neamd it ,,Mannen-
koar Frisia", dat ien kear op in gearkomste sjongt). Pas yn 1918 
komt it ,,nij oprjochte kritekoar" foar it fuotljocht, dat in tajefte 
op in toanieljoun jowt. Dêrnei ha wy oer it kritekoar neat mear 
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lêzen. Foar en nei binne noch al neamd in koar ûnder lieding fan 
master Lambertus J. Bos, (dat û.o. yn 1900 it ,,Feestliet" sjongt 
by it 25-jierrich bistean en yn 1915 by it 40-jierrich bistean fan 
de krite) en in sjongkoarke ûnder lieding fan master feite Mulder 
yn 1924. 

Mei boppesteande opsomming fan hwat der dy earste fyftich 
jier op it mêd fan musyk en sang by de krite barde, binne wy 
feitlik noch net iens folslein west. Yn 't koart moat hjir ek noch 
neamd wurde, dat 

1884 Sjoerd Hoekstra de ,,pianine" bispilet; 

1891 it orkest fan de hear Jacobs spilet en bihalve it boppe-
neamde kritekoar yn dat jier ek noch sjongt it sjongkoar 
fan Friens; 

1893 it fanfarekorps û.l.f. Peletier foar de krite spilet, en dat yn 
1899 Ysbrand G. Visser, Binnert H. Gorter en Binnert Bouma in 

konsert jowe mei resp. fioele, piston en trombone, mei 
piano-bigelieding fan Jogchum Nieuwenhuis. 

Nei de tweintiger jierren lést men, hwat musyk en sang oan-
bilanget, yn de kriteforslaggen neat of sa goed as neat mear. 
Sûnder mis waerd der op de kritegearkomsten noch wol ns mei-
elkoar in inkeld frysk liet songen, mar fan ien of oare organisaesje 
datoangeande lêst men neat. En soks duorret dan sa skraechwurk 
in heale ieu. Mar dan, yn de sawntiger jierren komt der op dit 
mêd aksje. En hwat in aksje! 

Dat bigjint yn 1971 as Roei Slofstra komt mei syn sang en 
gitaer, bystien troch Jeltsje Das en as der brocht wurdt it kunst-
sinnige ,,Sjoch, sjoch, oars rekkest der by troch", fan Berber van 
der Geest. 

Yn 1972 komt de Krite Grou mei in opmerklik initiatyf op dit 
mêd: de ,,Trijemêster" forskynt op de planken (Jeitsje Das, Roei 
Slof stra en it Grouster Mingd Koar û.l.f. Harm van der Meer) mei 
in kombinaesje fan foardracht, sjongen en musyk: ,,Dit op, dat tt", 
teksten fan Berber van der Geest en komposysjes fan Jan Slof stra 
en ûnder regy fan Roei Nijboer. Op ûnderskate plakken, mei-
inoar fjirtjin kear, hat ,,Trijemêster" dit oer it fuotljocht brocht, 
hwer Sytse Jan van der Molen oer yn de Ljouwerter Krante skreau: 
,,oer alle boegen slagge en op heech artistyk plan". 

Dan wie der yn datselde jier (1972) noch twa kear in keamer-
musykjoun by kearseljocht yn it ,,Théhds", de earste kear yn de 
iere maitiid, dêr't oan meiwurken Ds. Duco L. Th. Broer (fluit), 
Mariet Broer-Tamboer (clavecimbel), A. Th. Gros-Kruize (fioele), 
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Marjan de Boer-Molenaar (fluit) en Dr. W. Walther Boer (cello); 
de twadde kear op twadde krystdei mei Roei Siofstra, Ans Star-
kenburg en Barbara Miedema. 

Yn 1973 song it Grouster Mingd Koar û.l.f. Harm van der Meer; 
op dy s.n. ,,Grouster Joun" seagen wy fierder de film ,,Grouster 
Weagen" fan Harm de Wilde en kaem de Ljouwerter Skotsploech 
op de planken. Fierder yn dat jier ek wer twa kear in konsert yn 
it ,,Théhiis", earstens yn de iere maitiid mei it ,,Archo Trio" 
(Henk Hoekema, Edy Mennes, beide Grousters, en Hans de Groot 
fan Ljouwert); letter op twadde krystdei Roei Slof stra. 

Yn 1974 kaem de ,,Trjemêster" (Roei Slof stra, Jeltsje Das, 
Grouster Ming Koar) foar de twadde kear to Grou op in krite-
joun foar de wâl mei ,,Dit op, dat iit" en wie der wer in Théhits-
konsert mei Roei Slof stra, diz'kear bystien troch ,,It Furdgurner 
Koar" (famyljeleden fan Slofstra). 

As hikkesluter op dit mêd it ,,Archo Trio" op 16 febrewaris 1975. 
Ek mei hjir net forgetten wurde oan to tekenjen dat Pyt Dykma 

de lêste jierren ûnderskate jounen (toaniel, kabaret ensfh.) mei 
musyk forsoarge. 

Men sjocht it: ien en al aksje, dy't alle hoop op de kommende 
jierren jowt. 

f. Toaniel. 

Men kin sikerwier sizze dat de krite hûndert jier lang in foar-
oansteand plak yn it Grouster doarpslibben ynnommen hat op it 
gebiet fan toaniel. Yn dat tiidrek binne der mar efkes 125 fryske 
toanielstikken oer it fuotljocht brocht, de ien-akters, de ,,Nei-
stikjes" der net iens by rekkene. En meastentiids waerden dy 
stikken ek noch faker as ien kear to Grou opfierd. 

Mei it fryske reveil yn de earste helte fan de 19e jeu (tink oan 
it Gysbert Japicx-feest yn 1823, it oprjochtsjen fan it Friesch Ge-
nootschap yn 1827, de bruorren Halbertsma mei har ,,Lapekoer fan 
Gabe Skroar", it oprjochtsjen fan it Selskip foar Fryske Tael- en 
Skriftenkennisse yn 1844) kaem yn Fryslân ek de bilangstelling foar 
it fryske toaniel. Om 1860 hinne binne hjir yn üs provinsje de 
earste toanielselskippen, de ,,rederikerskeamers" oprj ochte. Mei 
eare kin dêrby neamd wurde it Grouster selskip ,,Thalia", dat by 
de oprjochting fan de Krite Grou al in jiermannich bistien hie en 
al inkelde kearen toanielstikken op de planken brocht hie, dêr't 
men ek mei nei oare plakken yn Fryslân ta reisge. ,,Thalia" gong 
destiids in greate rop fan en doe't Jan Tjittes Piebenga yn 1957 
yn syn boek ,,Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse" in 
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pear kear ,,Thalia" fan Grou mei wurdearjende wurden oanhelle, 
wie dat ek hielendal op syn plak. 

Sûnt de oprjochting fan de krite yn 1875 hat ,,Thalia" op de 
kritegearkomsten op syn minst fyftjin kear in toanielstik brocht; 
mooglik hat it noch faker west, mar dat blykt net dûdlik tït de 
biwarre oantekeningen. Dat der sa'n ienriedigens wie tusken de 
krite en ,,Thalia", kin men ynkomme as men wit dat twa foaroan-
mannen fan de jonge krite beide bilangrike persoanen fan ,,Thalia" 
wienen:Arend Bouma en Popke van der Goot. 

Spitigernôch skynt ,,Thalia" yn 1892 of 1893 opdoeke to wêzen. 
Yn 1892 bringt it seiskip noch twa toanielstikken op de planken, 
mar dêrnei is it ynienen iit en wurdt de namme ,,Thalia" net mear 
yn de kriteboeken neamd. 

Dit lêste is net hielendiel wier, hwant yn 1926, 34 jier letter dus, 
waerd der op 'e nij in toanielseiskip ,,Thalia" oprjochte. De krite 
fan doe skreau der oer: ,,De namme ,,Thalia" hat noch altyd in 
goede klank en docht tinken oan de froegere forieniging fan dy 
namme; wy fortrouwe dat ek dit nije ,,Thalia" de âlde rom hand-
have sil". 

It hat net sa wêze mocht. Dat jiers bringt it nije ,,Thalia" it 
toanielstuk ,,Ljocht en Skaed" fan Bonne Sjoukes Ilylkema; nei 
1926 siket men forgees om de âlde namme dy't sa lang in bikende 
klank yn Grou (en dêrbûten) hâwn hie, de namme fan ien fan 
de bikendste rederikerskeamers yn Fryslân. 

Nei 1892 is de krite, doe't ,,Thalia" net mear bistie, ek op dit 
mêd net by de pakken delsitten gien; men hat de koppen byelkoar 
stutsen en ûnderskate eigen leden fan de krite ha tonei toaniel-
stikken opfierd. Mei inkelde tuskenpoazen is dit sa bleaun oan 't 
nou ta: meastentiids in fêst ploechje minsken, dat ek wol oan-
tsjut waerd as ,,Grouster Kritetoaniel", in dochterforiéning dus 
fan de krite, dy har eigen jildlike administraesje hie. 

Dochs wie it net sa dat de krite elk jier fêst op in toaniehitfie-
ring fan eigen leden rekkenje koe. Der moast noch al ns in birop 
dien wurde op toanielseiskippen om utens. Wy neame, hwat dat 
oangiet, b.g. ,,Advendo" fan Winsum, ,,Halbertsma" fan Wergea, 
it Ljouwerter Kritetoaniel, it Hearrenfeanster Kritetoaniel, it 
Poppenwierster toaniel, it ,,Nij Frysk Toaniel", it ,,Lyts Frysk 
Toaniel" (fan ,,Barend en Martsje"), it kritetoaniel fan Boarn, it 
Boalserter Kritetoaniel, it ,,Fryslântoaniel" en ,,Tryater". 

In list fan de yn 'e rin fan de jierren opfierde toanielstikken 
folget hjirûnder, mei dêrby opjown de seiskippen dy't se opfier-
den, en (meastal) mei de nammen fan de skriuwers fan de stik- 
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ken. It bistek fan dit boekje lit net ta, in forslach fan al dy 
iitfieringen to jaen, mar it jowt wol foech by inkelde dêrfan efkes 
stil to stean. 

Underskate kearen binne der yn 't earstoan stikken opfierd fan 
Waling Dykstra, dy't foar it fryske toaniel baenbrekkend wurk 
dien hat. Mear as tritich toanielstikken hat dizze warbere siribber 
skreaun, allegearre troch-en-troch frysk en skreaun yn in libbene 
en soune tael; dat lêste jildt ek foar dy stikmannich stikken fan 
Molière, dy't er forfryske hat (net yn it frysk ,,oersetten", hwant 
dat is net itselde!); hy hat der echt fryske stikken fan makke, 
dy't men nou noch mei nocht lêze kin. Ek by de Grouster krite 
binne der in pear fan dy Molière-stikken opfierd: ,,Oebele Glûper" 
(,,Le Tartuffe") 2 kear; ,,De Jildstumper" (,,L'Avare") en ,,Lub-
bert Erchtink" (,,George Dandin"). 

Yn de lettere jierren binne der gauris stikken opfierd fan de 
produktive toanielskriuwer Yme C. Schuitmaker, hwaens wurk 
yn 't algemien better wurdearre waerd as dat fan Tseard Veistra 
fan hwa ek, yn hwat earder tiid, forskate stikken op de planken 
brocht binne. 

Wy meije hjirby net forjitte ek efkes to wizen op it wurk op 
dit mêd fan eigen Grousters, dy de folgjende toanielstikken 
skreaun of oersetten of forfryske ha: 

1900 ,,In brânspuitmoarn to Nullegea", revu fan Tjisse Kuperus; 
1908 ,,In lilke pûster" fan Cornelis Wie/sma; 
1909 ,,Dokter Blom" in forfrysking fan Boukje Hollander-Haites; 
1910 ,,Hwa sil it winne" fan Arend Bouma; 
1915 jen earder en letter", revu fan Jogchurn Nieuwenhuis; 
191 jen 'e dwaelwei werom", forfrysking fan Popke van der 

Goot; 
1919 ,,Twa susters", forfrysking troch Popke van der Goot; 
1920 ,,Sjongersfeest", forfrysking troch Popke van der Goot; 
1921 ,,Heit en Soan", forfryske troch Popke van der Goot; 
1953 ,,Der it gewelt bigjint, hâldt it rjocht op", fan Wybrichje 

de Wit; 
1958 ,,Moard yn Pension Erica, fan Ds. Hein Groeneveld; 
1958 ,,It mystearje fan Bottinga's pleats", fan Ds. Hein Groene-

veld; 
1973 ,,In nacht wie genôch", biwurking fan Jan K. de Vries; 
1974 ,,Geskaei om de kaei", fan Jan K. de Vries; 
1974 ,,Hwa wurdt beppe", fan Jan K. de Vries. 
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Om in goed ynsjoch en oersjoch to jaen fan hwat in selskipskrite 
yn in tiidsbistek fan 100 jier oan amateur-toaniel jown hat, folget 
hjir dan in list fan de greatere toanielstikken dy't yn 'e rin fan 
de jierren troch de Grouster krite op de planken brocht binne. 
len-akters en ,,neistikjes" ha wy bûten biskôging litten, om net 
al to wiidweidich to wurden. 

1876 ,,De kaertlizster Waling Dykstra ,,Thalia" 
fan Grytse- 
buorren" 

1877 ,,Oebele Glûper" Molière, forfr. W.D. ,,Thalia" 

1878 ,,In iitfanhûzer ,,Thalia" 
by de bakker" 

1880 ,,De Twa Ringen" Tseard Velstra ,,Thalia" 

1881 ,,De pronkskens Jan S. v. d. Steegh ,,Thalia" 
fan de froulju is 
de manlju har 
skuld" 

1882 ,,De Alde Jas" H. van der Zee ,,Thalia" 

1883 ,,In faem en in Waling Dykstra ,,Thalia" 
arbeidster" 

1883 ,,Yn de froulju ,,Thalia" 
fortiisd" 

1884 ,,Fan de Wylp Tsjibbe Gearts 4 kriteleden 
nei Ljouwert en van der Meulen 
fan Ljouwert nei 
de Wylp" 

1886 ,,It kistje mei Tseard Velstra ,,Thalia" 
geheimen" 

1887 ,,Smid's Feikje" Corn. D. v. d. Weg ,,Thalia" 

1889 ,,O, dy stu- Bonne Sj. Hylkema kriteleden 
dinten" 

1889 ,,Twa leave L. Heeringa ,,Thalia" 
jonges" 

1890 ,,Trou of ûntrou" Tseard Velstra ,,Thalia" en kriteleden 

1891„Keapman Jan S. v. d. Steegh ,,Thalia” 
Rouke" 
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1891 ,,Omke Wiberen Waling Dykstra kriteleden en net-leden 
en syn erf- 
genamen" 

1892 ,,De Alde Baron" Tseard Veistra ,,Thalia" 

1892 ,,Adam hwer Willem Vrijburg ,,Thalia" 
biste" 

1893 ,,Oebele Glûper" Molière, forfr. kriteleden 
Waling Dykstra 

1894 ,,De Jild- Molière, forfr. kriteleden en oaren 
stumper" Waling Dykstra 

1895 ,,Heit en Soan" Tabo Wiger Sytstra Kritetoaniel 

1896 ,,Oan 'e Sédyk" Piter J. Troelstra Kritetoaniel 

1896 ,,Fryske styf- Willem Vrijburg Kritetoaniel 
koppen" 

1897 ,,Boer Jelle" Tabo Wiger Sytstra kriteleden en oaren 

1898 ,,Dy Godloazen" Hartman kriteleden en oaren 

1899 ,,Giet it sa?" Oebele Stellingwerf Kritetoaniel 

1899 ,,Lubbert Molière, forfr. Kritetoaniel 
Erchtink" Waling Dykstra 

1902 ,,Twa kibje, Willem Vrijburg Kritetoaniel 
twa skuld" 

1902 ,,Moster nei de Kritetoaniel 
mieltiid" 

1903 ,,Skuonmakker, Tseard Velstra Kritetoaniel 
hâld dy by dyn 
leest" 

1904 ,,Smid's Feikje" Corn. D. v. d. Weg Kritetoaniel 

1904 ,,Heit en Soan" Tabo Wiger Sytsira Kritetoaniel 

1905 ,,Krystjoun" Yme C. Schuitmaker Kritetoaniel 

1905 ,,De Slaven" Yme C. Schuitmaker Kritetoaniel 

1905 ,,Hjar twadde Jepkema Kritetoaniel 
Mem" 

1906 ,,Libbensstriid" Rudolf W. Canne ,,Advendo" f. Winsum 

1907 ,,Hwa is hjir Jacob v. d. Tol Kritetoaniel 
baes?" 

32 



1907 ,,In hiele tize- Waling Dykstra Kritetoaniel 
boel" 

1907 ,,Adam, hwer Willem Vrijburg Kritetoaniel 
biste?" 

1908 ,,In lilke pûster" Cornelis Wielsma Kritetoaniel 

1909 ,,De kandidatuer Jan by de Ley Kritetoaniel 
de Ruter" 

1909 ,,Doktor Blom" B. Hollander-Haites Kritetoaniel 
forfr. fan 
Dokter Klaus 

1910 	Hwa sil it Arend Tj. Bouma Kritetoaniel 
winne? 

1910 	Skyn" Yme C. Schuitmaker Kritetoaniel 

1911 ,,Wikkerdewik" 0. F. Geertsma Kritetoaniel 

1911 ,,It fyfte gebod" Willem Vrijburg Kritetoaniel 

1912„De kandidatuer Jan by de Ley Kritetoaniel 
de Ruter” 

1912 ,,Lysbeth" Yme C. Schuimaker Kritetoaniel 

1913 	De Kandidaet" Yme C. Schuimaker Kritetoaniel 

1914 ,,Oan 'e Sédyk" Piter J. Troelstra Kritetoaniel 

1915 ,,De sniders- Bonne S. Hylkema Kritetoaniel 
winkel fan 
Hinne skroar" 

1916 ,,Fen 'e dwael- forfr. fan Kritetoariiel 
wei werom" Popke J. v. d. Goot 

1917 ,,Der wie ns" Rudolf W. Canne Kritetoaniel 

1918 ,,Uleboer's Hans Hoen ,,Halbertsma" fan 
Jurjen" (nei ,,Jörn Uhl", Wergea 

Gustav Frenssen) 

1919 ,,Wiste it noch?" Johannes Noordenbos Kritetoaniel 

1919 ,,Twa Susters" forfr. fan Kritetoaniel 
Popke J. v. d. Goot 

1920 ,,Sjongersfeest" forfr. fan Kritetoaniel 
Popke J. v. d. Goot 

1920 De Alde Namme" 0. Nieuwenhuis Kritetoaniel 
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1921 ,,Seden en Bonne Si. Hylkema Kritetoaniel 
Manearen" 

1921 ,,Heit en Soan" Tabo Wiger Sytstra Kritetoaniel 

1922 ,,De reis nei de Tsjibbe G. v.d. Meulen Kritetoaniel 
jichtmasters" 

1922 ,,De Fiskers- Bonne Si. Hylkema Kritetoaniel 
dochter" 

1923 ,,Hwa't sûnder Rudolf W. Canne Kritetoaniel 
sûnde is" 

1923 ,,Ropping" Yme C. Schuitmaker Kritetoaniel 

1924 ,,Libbensstriid" Rudolf W. Canne Kritetoaniel 

1924 ,,De Tsjustere Yme C. Schuitmaker Kritetoaniel 
Keamer" 

1926 ,,Rinse forsint forfr. fan Kritetoaniel 
him" Doeke H. Zylstra 

1926 ,,Ljocht 	en Bonne Si. Hylkema ,,Thalia" 
Skaed" 

1927 ,,It Wûnder" Yme C. Schuitmaker kriteleden 

1928 ,,De Laitsjende Yme C. Schuitmaker kriteleden 
Wierheit" 

1928 ,,Postbus nû. 4" H. Bulthuis kriteleden 

1929 ,,De Stikel- Rudolf W. Canne kriteleden 
baerch" 

1930 ,,Peaske" Rudolf W. Canne kriteleden 

1930 ,,Op Wylde Yme C. Schuitmaker kriteleden 
Weagen" 

1931 ,,Op Wylde Yme C. Schuitmaker kriteleden 
Weagen" 

1931 ,,Wolkom Thiis" Yme C. Schuitmaker kriteleden 

1931 ,,De wrâld wol Yme C. Schuitmaker Ljouwerter 
forrifele wurde" kritetoaniel 

1932 ,,Yn 'e brânning" Eppinga kriteleden 

1932 ,,Skyn" Yme C. Schuitmaker Ljouwerter 
kritetoaniel 

1933 ,,Driigjende Geertsma en Hearrenfeanster 
Leechte" Eppinga kritetoaniel 
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1933 ,,De Kandidaet" Yme C. Schuitmaker Ljouwerter 
kritetoaniel 

1934 ,,Afke" Yme C. Schuitmaker Ljouwerter 
kritetoaniel 

1935 ,,Postbus nû. 4" H. Buithuis 	Hearrenfeanster 
kritetoaniel 

1935 ,,In tankbere Yme C. Schuitmaker Ljouwerter 
gast" 	 kritetoaniel 

1936 ,,Kammeraten" Johs. Noordenbos 	Poppenwierster 
toaniel 

1936 ,,Pake" 	0. Veenstra 	,,Nij Frysk Toaniel" 

1937 ,,Oan 'e kant 	Yme C. Schuitmaker Poppenwierster 
fan 'e mar" 	 toaniel 

1937 ,,De Grounslach" Yme C. Schuitmaker eigen Grousters 

1938 ,,De misdied" Goaitsen Burgy 	Hearrenfeanster 
kritetoaniel 

1939 ,,It Antwurd" Yme C. Schuitmaker Ljouwerter 
Toanielseiskip 

1939 ,,De Moskeflap" Yme C. Schuitmaker ,,Nij Frysk Toaniel" 

1940 ,,Dc Lange Yme C. Schuitmaker ,,Nij Frysk Toaniel" 
Jacht" 

1941 ,,De Kening Abe Brouwer 	Ljouwerter 
Skaek" Toanielseiskip 

1945 ,,Kammeraten" Joh. Noordenbos 	Grouster 
toanielseiskip 

1946 ,,Rebecca" Barend van der Veen ,,Lyts Frysk Toaniel" 
(B. v. d. Veen) 

1947 ,,De Adema's" Ikkerwâld 

1947 ,,De Ynbraek" Barend van der Veen ,,Lyts Fr. Toaniel" 

1948 ,,Sathe de Kat" Yme C. Schuitmaker Huzumer toanielfor. 
,,O.K.K." 

1949 ,,In Heidepyk" Barend van der Veen ,,Lyts Fr. Toaniel" 

1950 ,,Ofrekkening" oers. fan 	 Ljouwerter 
Tabe Beintema 	kritetoaniel 
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1951 ,,Doch wol en J. J. Dassen Grouster 	kritetoaniel 
sjoch net om" 

1952 ,,Sé, sé, dou Yme C. Schuitmaker Grouster 	kritetoaniel 
wide sé" 

1953 ,,Dêr it gewelt Wybrichje de Wit Grouster 	kritetoaniel 
bigjint, hâldt it 
rjocht op" 

1954 ,,It Wite oers. L. de Hoop Boarnster kritetoaniel 
Legioen" 

1954 ,,De Waer- oers. L. de Hoop Grouster 	kritetoaniel 
nimmer" 

1955 ,,In Bollekeal" Eise Jilderts Grouster 	kritetoaniel 

1956 ,,De Gentleman- Fedde Bergsma Boarnster kritetoaniel 
diif" 

1956 ,,It Testamint" oert. iit Hollânsk Grouster 	kritetoaniel 

1957 ,,Operaesje Abe Brouwer Grouster 	kritetoaniel 
Japinga" 

1957 ,,De Goudene Hein Cats Boarnster kritetoaniel 
Kouwe" 

1958 ,,Moard yn Pen- Hein Groeneveld Boarnster kritetoaniel 
sion Erica" 

1958 ,,It mystearje Hein Groeneveld Grouster 	kritetoaniel 
fan Bottinga's 
pleats" 

1959 ,,De lêste akte" Abe Brouwer Grouster 	kritetoaniel 

1960 ,,Opskuor yn 'e oers. fan Grouster 	kritetoaniel 
Pastorij" Tabe Beintema 

1961 ,,Kronkelpaden" H. Bakker Grouster 	kritetoaniel 

1962 ,,De Priisfraech" Grouster 	kritetoaniel 

1963 ,,De Rikeling" Hein Visser Boalserter kritetoaniel 

1963 ,,Ine mine ,,Fryslân Toaniel" 
,,mutte. 	jutte" 

1964 ,,Carla" ,,De Jounpraters" 
1965 ,,Flecht op 'e Hein Cats Grouster toaniel 

koai" 
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1966 ,,Hwêr sit pake?" oers. fan 	 Ljouwerter 
Tabe Beintema 	kritetoaniel 

1968 ,,Oh, Prefester" J. Bos ga 	 toanielseiskip 
,,Halbertsma" 

1968 ,,Prins Ali oers. fan ,,Snitser Fr. Toaniel" 
Ahmed de B. v. d. Veen 
knûkelige" 

1970 Underdak frege" oers. fan ,,Snitser Fr. Toaniel" 
B. Westra 

1972 ,,Wit hwat en Gerard van Dijk Grouster 	kritetoaniel 
win hwat" forfr. fan 

B. Westra 

1973 ,,In tankere Yme C. Schuitmaker Grouster 	kritetoaniel 
gast" 
,,De Slaven" Yme C. Schuitmaker (Schuitmakerjoun) 

1973 ,,Der sit in oers. fan Grouster 	kritetoaniel 
luchtsje oan" B. Westra 

1973 ,,In nacht wie M. G. Sauvajon ,,Tryater" 
genôch" biw. fan 

Jan K. de Vries 

1974 ,,Geskaei om 'e Jan K. de Vries ,,Tryater" 
kaei" (100e ûtfiering) 

1974 ,,Hwa wurdt Jan K. de Vries ,,Tryater" 
beppe?" 

1974 ,,Frou en Faem" Jacques Duval Grouster 	kritetoaniel 
forfr. fan regy Romke Toering 
B. Westra 

Yn de forslaggen fan de kritetoanieljounen wurde hikernôch 
noait nammen fan spilers of spylsters neamd, ek fornimt men 
neat oer it individuele spyljen. Men kin der yn komme dat de 
kriteskriuwers harren op dit stik fan saken altyd hwat op de 
flakte houden, oan de oare kant is it spitich dat men by in histoa-
rysk oersjoch dêr dan ek frijwol neat fan fortelle kin. 

g. Leargon gen. 

De man dy't him as kritehid hjir tige foar ynsetten hat is Sipke 
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Doekes Dorhout. Nei't hy yn 1942 slagge wie foar de Fryske akte, 
gyng er datselde jiers dwaende mei twa leargongen Frysk, ien 
foar jongeren en ien foar âlderen. It skynt dat foarhinne Jogchum 
Nieuwenhuis ek al wol ns les jown hie yn frysk skriuwen en lêzen 
en skriftekennisse, mar dêrfan ha wy yn de krite-oantekeningen 
neat foun, sadat men oannimme mei, dat soks dan bûten it krite-
wurk omgong. 

Jierrenlang hat der bilangstelling West foar de leargongen fan 
Sipke Dorhout. Yn 1943 wienen der mar efkes 3 leargongen, nei-
tijd nog lang ien of twa jierliks. Yn de jierren 1949 oan 1951 wie 
de bilangstelling sa't skynt hwat bikuolle, mar yn 1952 koe der 
wer mei in leargong fan ein set wurde. Yn 1957 krige de leargong 
hwat in oar karakter en hjitte dan ,,Folk- en Gea-leargong", dy't 
ek troch S. Dorhout jown waerd. Dat de lesjower goed foar syn 
taek birekkene wie, docht wol bliken hjirût, dat yn 1958 alle kur -
sisten Folk- en Gea-leargong slaggen en dat der dat jier trije 
kriteleden de Fryske akte A hellen. 

Neitiid binne der in jiermannich net mear fryske lessen jown, 
mar yn 1967 is master Homme Fopma bigoun mei les to jaen, ek 
oan net-frysk-pratende minsken. Dit hat ek in sukses west; as 
tank krige dizze lesjower oan it ein fan dy leargong fan de kur-
sisten in prachtich gedicht, dat se meielkoar - yn it frysk - 
makke hienen. It oare jiers wie der to min dielname en koe de 
leargong net fuortset wurde. Yn 1972 lykwols die it bliken dat 
der wol wer genôch minsken wienen dy't sa'n soarte kursus foigje 
•woenen. Koop C. Schollen hat dy taek doe op him nommen en 
hat der alle wurdearring mei ynhelle. 

h. Foardrachtkriich foar bern. 

In great sukses foar de krite hat de lêste jierren west it organi-
searjen fan in foardrachtkriich foar bern fan alle trije Grouster 
legere skoallen. Yn 1961 is dermei bigoun en sûnt hat men sa'n 
kriich alle jierren ienkear houden. Elk jier wer is it in barren, 
dêr't it hiele doarp yn meilibbet en dat elk jier twa jounen in 
seal fol minsken lûkt (meastentiids ek noch in middei in folle 
seal mei ,,65-plussers"). 

De 27 oktober 1961 hienen wy foar de earste kear dit feest. 
Foartiid hie it bistjûr hjir en dêr al ns poalshichte nommen, der 
wie in bistjûrsgearkomste west mei alle haden fan skoallen en 
mei master Wieling fan de Gordyk, dy't ynljochtingen joech en 
dy't yn dit stik fan saken dt eigen ûnderfining prate koe. It waerd 
daelk mei de earste kear in great sukses: in stampfolle seal dy't 
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ien-en-al wurdearring wie. It gemeentebistjûr wie fortsjintwur-
dige, al it skoallepersoaniel wie oanwêzich, der wie in jury oan-
wiisd mei as foarsitter master Wieling fan de Gordyk; master 
Sybren K. de Jong sette op ûnforbetterlike wize de lytse akteurs 
en aktrices op har gemak en laette harren by it publyk yn. 

It earste jier, yn 1961, dienen de leechste klassen fan de U.L.O. 
ek mei, mar dat barde neitiid net wer. Fan doe ôf oan dienen al-
linne de bern fan de trije legere skoallen to Grou mei, en der 
wienen elk jier 6 klassen yn de kriich, fan eltse skoalleklasse ien. 

Master Sybren de Jong wie meastal de man dy't op dizze jounen 
de lieding hie, in man dy dêr foar knipt is. Inkelde kearen waerd 
hy hjiryn bystien troch master Herman Tichelaar of master Henk 
Planting, dy't soks ek wol tabitroud wienen, en waerd it musikale 
diel forsoarge troch master Pyt Dykma. 

Oer it bernetoaniel op dizze jounen komme wy yn it foigjende 
noch to praet; wol moat hjir apart noch neamd wurde dat op 
sa'n joun yn 1965 in bernekoarke ander lieding fan Joke Deelstra 
song en dat yn 1967 in famkeskoar ût de heechste klassen fan de 
trije legere skoallen û.l.f. master Meeuwes Hoekstra en master 
Pyt Dykma noch in apart kleurke oan de joun joech. De foar-
drachten waerden bioardiele troch in jury, dy oansocht wie troch 
it kritebistjûr en foar it greatste part of hielendal ût net-Grou-
sters bistie. As nammen fan juryleden founen wy foar en nei op-
tekene: master Wieling fan 'e Gordyk, Jant Visser-Bakker en Roel 
Bergsma fan Terherne, Liuwe Brolsma fan Grou, Sybren van der 
Vlugt fan Wergea, Jitske van Weert-Hylkema fan it Hearrenfean. 
It lêste jier bistie de jury itt Berber van der Geest, Tjitte Piebenga 
en Jan K. de Vries, doe't ek bern fan 12 oant 16 jier meidienen 
en de prizen bistiene iIt in diploma mei in gedicht fan Jan K. de 
Vries en in tekening fan Sjoerd van der Ley. 

i. Bernetoaniel. 

It is in gewoante wurden, dat tagelyk mei de foardrachtkriich 
in greatere of lytsere ploech bern in toanielstikje opfiert: in bar-
ren dat net allinnich, sa't men wol tinke kin foar âlders en ta-
hearders in nocht is, iit didaktysk eachpunt is it wis ek fan bilang, 
ôfsjoen noch fan de wille en tier dy't de rippetysjes en oare ta-
riedingen oan de bern sels jowe. 

Al ridlik gau is by de foardrachtkriich mei dat toanielspyljen 
bigoun, dat is to sizzen yn 1962, doe't it stikje ,,It oargel fan baes 
Boem" fan Jant Visser-Bakker, opfierd waerd. Dit foel der daelk 
sa yn, dat ek dit toanielspyljen in fêste tradysje wurden is. De 
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measte fan de stikjes dy't neitiid opfierd binne, is wurk fan eigen 
Grousters. Yn it foarste plak tinke wy hjirby oan Piter Waistra, 
dy't ûnderskate kearen alderaerdichste mearke-achtige sjongspul-
len of toanielstikjes skreaun hat, hwerby master Pyl Dykma al-
meast foar de musyk soarge. Fierder hat him op dit mêd fortsjint-
lik makke master Geart Vledder, dy't in stikje fan Barend van 
der Veen biarbeide en geskikt makke foar its bernetoaniel. 

In koart oersjoch fan hwat der troch de bern sa foar en nei 
op de planken brocht is, folget hjir: 

1962 ,,It oargel fan baes Boem" fan Jant Visser-Bakker; 

1963 ,,Keningsprommen" fan Barend van der Veen, biwurke 
troch Geart Vledder; mei in musykploechje û.1.f. master 

Ruerd Eisen ga; 

1964 ,,Tusken beide is ek romte", in toanielstikje fan Jant Vis-
ser-Bakker; 

1966 ,,De stellene baerch" fan Dam Jaarsma, mei in lyts berne-
orkest û.l.f. master Ruerd Eisenga; 

1967 ,,Nije Boaden"; 

1968 ,,De Skelmestreken fan Klaes Klots, fan Piter Waistra; 

1969 ,,De bline Prins", fan Piter Waistra; 

1970 ,,De Dief fan it Moanneljocht", fan Piter Waistra; 

1971 ,,De Toverketting fan de Wetterfamkes", fan Piter Waistra; 

1972 ,,In aventûr op 't Amelân", fan master Homme Fopma, mei 
musyk fan master Jakobus Hoitsma fan Ljouwert; 

1973 ,,Fan opmerklike rommel ta rommel op de merk", in bi-
wurking fan master Homme Fopma, mei musyk fan master 
Pyt Dykma; 

1974 ,,Wy protestearje", fan master Roei Bergsma fan Terherne. 

j. Boekejoun. 

De lêste pear jier hat de krite in saneamde boekejoun organi-
searre, dy't hjir ek efkes neamd wurde moat, fan bilang as it is 
om sa folie mooglik it fryske boek ûnder de minsken to bringen. 
Sa'n boekejoun, in t'itstalling fan fryske boeken, waerd houden 
as ûnderdiel fan in foardracht- of toanieljoun en waerd mei yn-
elkoar set troch de pleatselike boekhannels fan Thy9 Terpstra en 
fa. van der Spoel en Co. (Liuwe Broisma en Nanne Broisma). 
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k. Skut jassen en biljerten. 

Nei hwat wy hjiroer op side 8 sein ha, kinne wy der nou koart 
oer wêze. Yn 1912 is der mei bigoun; it biljerten is men yn 1952 
mei ophouden; mar skutjassen wurdt noch geregeldwei ien kear 
yn 't jier dien. Yn earsten bistiene de prizen iit wyld (meastal 
einfûgels, ek wol ns in hazze), letter gauris iit rollades. Yn de 
forslaggen fan de lêste jierren wurdt oer tttlove prizen net mear 
skreaun. 

Men kin rêstich oannimme dat de skutjasjounen altyd bjuster 
gesellich west ha en men mei forwachtsje dat dizze tradysje noch 
lang bistean bliuwe sil. 
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III 

Heechtijdagen yn it 100-jierrich libben 
fan de Krite Grou 

1875 26 novimber. Bertedei fan de krite. 

1879 28 maeije. Algemiene Gearkomste fan it Ald Seiskip, hwer-
by de earestien foar Ds. Joast Halbertsma ûntbleate wurdt 
oan de gevel fan it hûs dat boud wie op it sté dêr't foar -
hinne it bertehûs fan de fjouwer bruorren Halbertsma stie 
(nou: postkantoar, Halbertsma's Plein 4). Rede fan Mr. 
Philippus van Blom yn de Grouster Formanje. 

1882 10 juny. Algemiene Gearkomste fan it Ald Seiskip bij Anne 
van Stralen to Grou (nou hotel ,,Oostergoo"). De skriuwer 
fan de krite skriuwt dêroer: Japik Tsjebbes Hepkema fan 
it Hearrenfean hâldt in lêzing oer ,,In reis nei Sweden" (yn 
it ,,Tinkboek" 1948 fan it Seiskip stiet ,,In reis nei Noar-
wegen"; Ljouwerters en Grousters moatte noch mar ns yn 'e 
slach om t'it to meitsjen hwa't gelyk hat!) Achternel is der 
in boattocht oer Mar en Ie. 

1891 6 juny. Algemiene Gearkomste fan it Selskip by Feike 
Dokter to Grou (nou hotel ,,Oostergoo"). Piter Jelles Troel-
stra hâldt in lêzing oer ,,Us fryske sprake en de middels dy't 
der bisteane om har yn wêzen to hâlden". (Yn it ,,Tinkboek" 
1948 stiet it wer oars: Piter Jelles soe it hâwn ha oer ,,Heite-
lânsleafde"). Achternei wer in tochtsje mei de Grouster 
stomboat, diz'kear in ,,slach om Sitebuorren". Ta bishit 
wurdt meielkoar iten, ,,it mie! f 1,— de man, wie better as 
men op oare Miene Gearkomsten wol for f 2,50 hâwn hat" 
(sa stiet yn de Grouster kriteboeken). Sjoch dat is nou 
krekt Grou (_ op syn bêst dan _). Dy priis hat, sa't liket, 
fortuten dien foar Grou (en de kaslein) hwant al yn: 

1893 3 juny, wer in Algemiene Gearkomste fan it Seiskip, hou-
den op 'e seal fan Feike Dokter. Onno Harmens Sytstra 
hâldt in foarlêzing, titele ,,In praetsje oer tael", letter op-
nomd yn ,,Forjit my net", 3e jefte 1893 (it ,,Tinkboek" 1948 
hâldt him diz'kear wyslik stil oer hwêr't Sytstra it oer hâwn 
hat; dat is ek it gefal yn): 

1896 10 juny, Algemiene Gearkomste op 'e seal fan Feike Dokter 
to Grou, as Japik Hepkema in lêzing hâldt oer ,,It libben en 
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de wurken fan Hjerre Gjerrits van der Veen". Nei ôfrin in 
kuijerke troch it, doe noch nije, ,,Plantsoen" en ,,gesellich 
meielkoar iten" (de priis fan it miel-iten stiet der by de 
oantekeningen diz'kear net by!). 

1897 8 oktober. Feestlike gearkomste by it bitinken fan de 100e 
bertedei fan dokter Eeltsje op de seal fan Kornelis D. Bijl-
snia te Grou. It Haedbistjûr fan it Seiskip is oanwêzich en 
hat f 70,— tasein as bydrage yn de kosten. Fan Cornelis Hid-
des Halbertsma, pakesizzer fan dokter Eeltsje, fotograef to 
Ljouwert, earder to Rotterdam, krige de krite in tekene por-
tret fan Dokterom, omjown fan de wapens fan Fryslân en 
Grou en it Halbertsma's wapen; ,,it waerd yn 'e seal hongen, 
moai mei in krânse forsierd", sa skriuwt Jogchum Nieuwen-
huis yn syn oantekeningen. En fierder ,,De boekjes, feest-
wizers, troch it Bistjûr doe printe litten, sille by mannich 
lid grif lang biwarre bliuwe as oantinken oan it jeu-feest 
en Dokterom". 

1900 5 desimber. Feest fan it 25-jierrich bistean fan de krite op 
de seal fan Klaes Baukes Budstra (,,Landswelvaren", it sté 
dêr't de krite ek oprjochte wie). De foarsitter Binnert H. 
Gorter hâldt in feestrede; it sjongkoar sjongt fryske sangen; 
Ulbe Rypma en Sjoerd Schuringa bringe op piano en fioele 
klassike musyk (û.o. ,,Elegy" fan H. W. Ernst); toaniel fan 
it kritetoaniel; opfiering fan in revu ,,In brânspuitmoarn to 
Nullegea", skreaun troch Tjisse Kuperus (mei in pear lieten 
fan Jogchum Nieuwenhuis) en op de planken brocht troch 
acht Grouster maniju. 

1902 30 july. Algemiene Gearkomste fan it Seiskip houden yn 
,,Oostergoo" (Feike Dokter). It ,,Nieuwsblad fan Friesland", 
yn de omgong stéfêst ,,de Hepkema" neamd, stelt 500 goune 
biskikber ta it oprjochtsjen fan in oantinken oan dokter 
Eeltsje op de âlde Terp to Grou. Pier Pander hat de priis 
fan sa'n earebyld neamd: 12- á 1500 goune. As bisûnderheit 
wurdt forteld dat ,,Loazjemint Oostergoo" de fryske flagge 
dy deis iitstutsen hat. Dr. Johan Bernard Schepers fan 
Haerlim hâldt in lêzing oer ,,Natûr en Kunst" (sj. ,,Forjit 
my net" 1902). 

1904 28 maeije. It boarstbyld fan dokter Eeltsje wurdt ynwijd. 
In great feest is hjir net fan makke. Master Cornelis Wiel-
sma, foarsitter fan it Seiskip, hâldt in taspraek. It byld is 
makke troch de byldhouwer J. H. Schröder to Amsterdam. 
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Mei de tsjerkfâlden fan de greate tsjerke to Grou is in oer-
ienkomst sluten oer it ûnderhâld fan it byld. 

1910 24 augustus. De ,,Selskipsdei" wurdt dit jier to Grou hou-
den. De ,,Selskipsdei", dy't foar it earst houden wie yn 1906, 
wie yn 't foarste plak in gesellige ûntspanningsdei. Meastal 
wie der sa'n dei in sprekker; dy wie der sa't liket op de 
Selskipsdei to Grou net, hwant dêr is neat oer to finen yn 
de âlde oantekeningen. It sil wol yn haedsaek in dei fan 
nocht en wille west ha. 

1915 24 novimber. It 40-jierrich bistean fan de krite wurdt fierd 
yn ,,Oostergoo". D'r is in feestrede fan Jogchum Nieuwen-
huis, skriuwer fan it Seiskip en âld-skriuwer fan de Krite 
Grou; sang fan it koar ûnder lieding fan master L. J. Bos; 
opfiering fan Jen earder en letter", in grienmank fan ûn-
derskate einen ût toanielstikken ensfh. foar en nei op krite-
gearkomsten foarbrocht, by-inoar samle troch Jogchum 
Nieuwenhuis, mei in allegoryske foarstelling fan de Grou-
ster krite. 

1916 22 july. Algemiene Gearkomste fan it Selskip yn ,,Ooster-
goo" to Grou. Dr. Piter Sipma hâldt in lêzing. Achternei in 
tochtsje mei de gasten yn boeijers, jachten en motorboa-
ten oer Mar en Ie, en ta bislût meielkoar iten op 'e boppe-
seal fan Tsjibbe Dokter (,,Oostergoo"). 

1916 20 september. Kritebistjûr en leden mei de Grouster boat 
nei Ljouwert, dêr't it earestiente foar Waling Dykstra ûnt-
bleate wurdt. De dei wurdt foargoed meinommen, mar de 
boat bringt it selskip de nachts feilich wer nei Grou. 

1925 2 desimber. Feestlike gearkomste by it 50-jierrich bistean 
fan de krite, op 'e seal fan ,,Landswelvaren" fan Hindrik van 
Stralen. Sang fan it ,,Mingd Koar" û.1.f. Johannes Gorter; 
feestrede fan Jogchum Nieuwenhuis; opfiering fan it gele-
genheitsstikje ,,By mar en ie" fan Yme Schuitmaker. 
Jogchurn Nieuwenhuis wurdt earelid fan de krite. 

1935 13 novimber. Bitinken fan it 60-jierrich bistean fan de krite 
yn ,,Oostergoo". It ,,Mingd Koar" sjongt; it Ljouwerter krite-
toaniel spilet ,,In tankbere gast" fan Yme Schuitmaker. De 
feestrede wurdt wer ûtsprutsen troch Jogchuni Nieuwen-
huis. Nijsgjirrich yn dy rede is it weinimmen fan in mis-
bigryp: yn 1875 wie troch it Haedbistjûr fan it Seiskip it 
forsyk dien oan de tsjerkfâlden fan de greate tsjerke to 
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Grou, in earestien foar dokter Eeltsje yn of oan de tsjerke-
muorre oanbringe to meijen. Doe't letter de stien in hiel 
oar plak krige, ûntstie yn Grou it praetsje, de tsjerkfâldij 
hie it forsyk fan it Seiskip wegere. Dat wie perfoarst net 
wier: it forsyk wie krekt-oarsom mei algemiene stimmen ta-
stien - mar, sa't Waling Dykstra yn syn feestrede by it 50-
jierrich bistean fan it Seiskip yn 1894 sei: ,,der wie oan de 
tsjerkemuorre net in gaedlik plak to finen". 

1941 20 july. Algemiene Gearkomste fan it Selskip wurdt to 
Grou houden. Ds. Jacob J. Kalma hâldt in lêzing oer ,,De 
stân fan de fryske biweging". De boattocht dy't achternei 
wêze soe mocht op bifel fan de ditske bisetter net troch-
gean. Yn 't plak derfoar kaem Ybe van Zandbergen foar it 
fuotljocht mei syn gûchelkunst. 

1947 8 oktober. De krite leit yn biheinde feestlike rounte in 
blomstik by it boarstbyld fan dokter Eeltsje as bitinken fan 
syn 150ste bertedei. Marten J. de Haan fortelt dy deis 
in greate kliber skoallebern fan alle skoallen ien en oar oer 
dokter Eeltsje; famkes fan de U.L.O. sjonge dêrby. 

1949 Yn dit jier is, op in datum dy't wy net opdjipje kinnen ha, 
yn lytse rounte in ienfâldige gevelstien ûntbleate oan it hûs 
Riedhiisstrjitte nû 28, lyk tsjnoer hotel ,,Oostergoo", ta oan-
tinken oan master Cornelis Wielsma, dy't lange jierren, oan 
syn dea ta, yn dat hûs wenne hat. (Nèt syn bertehûs, lykas 
yn de kriteboeken stiet: master Wielsma wie op 'e Jouwer 
berne yn 1845). 

1958 26 april. De Algemiene gearkomste fan it Seiskip wurdt to 
Grou houden. 

1958 25 en 26 july. Bitinking fan de stjerdei fan dokter Eeltsje, 
100 jier lyn (hy stoar op 23 maert 1858). Mei 't de krite as 
sadanich op dy dagen net in foaroansteande of liedende rol 
hâwn hat, kinne wy hjir folstean mei dizze koarte meidie-
ling. Wol ha in soad kriteleden in aktyf oanpart by de 
feestlikheden hâwn. 

1964 De Algemiene Gearkomste fan it Selskip wurdt wer to Grou 
houden. Boargemaster Kornelis Vrijling sprekt in wolkom-
wurd. It earebyld fan dokter Eeltsje sil oerdroegen wurde 
oan de gemeente Idaerderadiel. Première fan it toanielstik 
,,Oars as oars" troch ,,It Fryslân Toaniel". 

1975 13 oant en mei 21 juny. Bitinking fan it 100-jierrich bistean 
fan de krite. 
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Iv 

Bistjursleden 
Sûnt 1875 wienen der yn 't earstoan trije bistjûrsleden: in foar -

sitter, in skriuwer en in ponghâlder. Elk gyng om bar om de trije 
jier ôf, mar wie daelk wer bineamber. De bineamingen hienen 
pleats op de jierlikse hiishâldlike gearkomste. 

Dat tal fan trije bistjûrsleden bleau bistean oan 1902 ta, doe't 
der yn pleats fan trije, fiif bistjûrsleden kamen: in foarsitter, in 
le skriuwer, in skathâlder, in 2e foarsitter en in 2e skriuwer. De 
beide lêsten waerden ek wol bysitters neamd. Yn 1974 waerd it 
tal bistjûrsleden noch ns iitwreide en kaem fan fiif op sawn. 

Hjirûnder folget in list van alle bistjûrsleden yn de ôfroune 
hûndert jier, mei dêrby oanjown har bistjûrsfunksje, har maet-
skiplik birop en de tijd dat sy de funksje fan bistjûrslid hienen. 
Men sjocht hjirût dat it lang west hat dat in bistjûrsfunksje hwat 
wie, dêr't sa't liket, allinne manlju goed genôch foar wienen. 
Froulju hienen gjin kaertsje! It hat oan 1961 ta duorre, foar't de 
earste froulju yn it bistjûr bihelle waerden: it wienen, as skat-
hâldster Wilhelmina Leenstra-de Jong en as 2e skriuwster Fran-
siena Hemstra-van der Hoeff. It is noutiids, sûnt 1974, safier dat 
fjouwer fan de sawn bistjûrsleden froulju binne. Sic transit 
gloria .... .. virilis. Manlju, pas op jim tellen! 

a. Foarsitters. 

Jan Everts Hoekstra, haed fan de skoalle 1875-1885 
Tsjalling Hiddes Halbertsma, keapman 1885-1890 
Binnert Hidde Gorter, gemeente-siktaris 1890-1902 
Tjisse Reinders Kuperus, direkteur bûterfabryk 1902-1904 
Binnert Hidde Gorter 1904-1907 
Teake Binnerts Haites, skuonmakker, 

letter reizger yn granen 1907-1913 

Binnert Arends Bouma, smid 1913-1931 

Jogchum Nieuwenhuis, bi-edige ambtner 1931-1938 

Jacob Hylkema, ûnderdirekteur houtfabryk 1938-1945 

Reinder Gerbens de Vries, ferver 1945-1961 
Jan Bartelds de Leeuw, boer 1961-1968 
Freerk Feenstra, bilêstingambtner 1968-1969 

Meint Gerrits Adema, winkelman 1969-1972 

Bareld Minderts de Vries, haed fan de skoalle 1972- 



b. Skriuwers. 

Ysbrand Gatsonides Visser, houtmole, houthannel 1875-1885 
Cornelis Wielsma, skoalmaster 1885-1891 
Jogchum Nieuwenhuis 1891-1901 

Ids van der Spoel, ûtjower, boekdrukker 1901-1902 
Jogchum Nieuwenhuis 1902-1904 
Sjouke Hettes Boonstra, winkelman 1904-1918 
Yde Reins Jonker, boer 1918-1925 
Dirk de Vries, notaris 1925-1926 
Sipke Wytze Zwat, bakkersfeint, forsekeringsagint 1926-1936 
Hette Sjoukes Boonstra, winkelman 1936-1963 
Wilhelmina Leenstra-de Jong 1963-1966 
Tetsje T. van der Ley-Politiek 1966-1968 
Hendrik Planting, skoalmaster 1968-1973 
Jan A. van der Baan, haed fan in skoalle 1973-1974 
Fenna D. Bylstra-Visser 1974- 

c. Skathâlders. 

Sybe Piers Sjollema, instituteur 1875-1877 
Popke Jogchums van der Goot, bakker 1877-1902 
Ulbe Rypma, ryksûntfanger 1902-1903 
Teake Binnerts Haites 1903-1904 
Popke Jogchums van der Goot 1904-1916 
Klaas Jacobs Terpstra, direkteur bûterfabryk 1916-1928 
Sytse Dyk, ambtner gemeente-siktarij 1928-1947 
Gerrit Hofstra, rêstend haed legere skoalle 1947-1949 
Arjen Sipkes Bruinsma, molkwinningsadfiseur 1949-1960 
Klaas Zetzema, wettersportbidriuw 1960-1961 
Wilhelmina Leenstra-de Jong 1961-1963 
Piter Dyknia, skoalmaster 1963-1970 
Jan A. van der Baan 1970-1974 
Tetsje T. van der Ley-Politiek 1974- 

d. Bysitters (c.q. 2e foarsitter). 

Yde Reins Jonker 	 1902-1907 
Binnert Arends Bouma 	 1907-1913 
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klaas Jacobs Terpstra 1913-1916 
Popke Jogchums van der Goot 1916-1926 
Dirk de Vries 1926-1930 
Monze Werkhoven, lapkekeapman 1930-1945 
Sipke Doekes Dorhout, leanadministr. houtfabr. 1945-1963 
Fransiena Hemstra-van der Hoef f 1963-1966 
Etsje Schuurmans-Sixma 1966-1974 
Gosse Siebenga, ynkeaper féfoergrounstoffen 1974— 
Hendrik Planting 1974 
Kornelis Pieters Kleinhuis 1975 

e. Bysitters (c.q. 2e skriuwer). 

Sjouke Hettes Boonstra 1902-1904 
Teake Binnerts Haites 1904-1907 
Freerk Arends de Jong 1907-1910 
Jan Feikes Dokter, grossier 1910-1927 
Sytse Dijk 1927-1928 
Hette Sjoukes Boonstra 1928-1936 
Lykle Wytses Dykstra, boer 1936-1941 
Reinder Gerbens de Vries 1941-1945 
Arjen Sipkes Bruinsma 1945-1949 
Gerrit Hofstra 1949-1952 
Marten Jan de Haan, learaer U.L.O. 1952-1953 
Jan Barteids de Leeuw 1953-1961 
Fransiena Hemstra-van der Hoef f 1961-1963 
Sipke Doekes Dorhout 1963-1964 
Freerk Feenstra 1964-1968 
Tetsje T. van der Ley-Politiek 1968-1974 
Griteke Martens-de Jong (toanieladministraesje) 1974— 
Ets je Schuurmans-Sixma (ledenadministraesje) 1974- 
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v 
"Eareleden" en "Leden mei care" 

In koarte libbensskets fan in stikmannich mannen dy't foar de 
krite fan bitsjutting west ha, mei hjir net ûntbrekke. 

Yn it earste plak jowe wy sa'n sketske dan fan dy leden, dy't 
yn de forroune 100 jier ta ,,Earelid" fan de krite ûtroppen binne; 
twad, fan inkelde leden, dy't lang bistjûrslid wienen of har oars 
tige fortsjintlik foar de krite makke ha en dy't wy hjir ,,leden mei 
eare" neame. 

Bûten dit rychje nammen binne der lykwols noch ûnderskate 
leden dy't wis ek ,,mei eare" lid fan de krite west ha of noch 
binne, mar it bistek fan dit biheinde histoarysk oersjoch liet net 
ta, de rigele fierder ttt to wreidzjen. 

a. ,,Eareleden". 

Durk Jans Looyenga. 
Hy waerd berne op 6 september 1842; hat jierren boer west op 

de pleats oan it Nijdjip, dêr't dit eartiids yn de Toetsmar kaem; 
de pleats bistiet sant in pear jier net mear. Looyenga hat noait 
bistjûrslid west, mar wie de earste 15 jier fan it krtie-bistean in 
tige warber lid, dy't kleur en fleur oan de gearkomsten wist to 
jaen. Doe't er yn 1890 syn wenplak forliet, bineamde de krite 
him ta earelid. Hy stoar yn 1896. 

Popke Jogchums van der Goot. 
Waerd berne 18 april 1846 as boeresoan op Jongerna-state ander 

Grou (earste pleats oer it spoar, links). Hy waerd bakker yn in 
hûs oan de Greate Buorren (nou Haedstrjitte na. 66, widd. Durk 
Ganzinga). Hat hast 50 jier yn it bistjûr fan de krite sitten, hwer-
fan 37 jier as skathâlder. Yn 1899 waerd er bineamd ta earelid 
fan de krite. Wie in great leafhabber fan toaniel en hat ien fan 
de minsken west, dy't de rederikerskeamer ,,Thalia" bikend yn de 
hiele provinsje makken. Yn de jierren 1916 oan 1921 forfryske er 
ûnderskate toanielstikken. Sjongen en musyk hienen ek syn greate 
leafde; ,,Euphonia", ,,Apollo" en ,,Thalia" makken him ek ta earelid. 

,,Baes Popke" - hy waerd noait oars neamd - is net troud 
west, mar it wie by him wol in hitske-fan-hâldoan. Tige gol fan 
aerd, woe er it elkenien nei't sin meitsje, ek syn klanten, troch de 
lekkerste en greatste keallepoat en boltsjes to bakken. Mar in 
goede keapman wie hy net: hy hat him sels earm bakt! 

51 



Doe't er op jierren kaem en hy de saek fan 'e hân dwaen moast 
soe er hast nei 't earmhûs west ha; widd. Janke Peekema-Haites 
hat him lykwols oan syn dea ta leafderyk forsoarge. 

Hy stoar 11 april 1927, hast 81 jier âld. 

Jacob Jogchums van der Goot. 

Dizze âldere broer fan baes Popke waerd berne 24 july 1843, 
ek op Jongema-state. Hat him as arbeidzjend lid fan de krite tige 
ward. Siet ek fol fan foardragen en toanielspyljen, lykas syn broer 
Popke. It wienen op en üt artysten; as de tiid der ta stie, waerd 
d'r yn de skuorre in toaniel boud mei kûlisen en al en waerden 
der uit en troch toanielfoarstellings jown dêr't elk frije tagong 
hie! En subsydzjes wienen doe noch net tttfoun. Jacob is ek syn 
hiele libben âld-feint bleaun en waerd boer op Lyts-Jongema (by 
it stasjon, nou Geart Hosper); siet fol fan - soms nuvere - grap-
pen en gritsen (ien dêrfan is sa oerlevere: hy bea in goekunde, 
dêr't er it net al to goed op stean hie, op 'e kofje; doe't dizze de 
pijp opstekke soe en it lid fan it tabaksfetsje krige, sprong him in 
kikkert tomjitte!); goed buorkje koe er net en dat moast njon-
kenlytsen ophâlde: de pleats waerd forhierd oan Feite de Haan 
(,,Feite en Heabeltsje") mei de bitingst, dy moasten Jacob oan 
syn dea ta forsoargje. 

Yn 1899 waerd Jacob van der Goot, tagelyk mei syn broer Popke, 
bineamd ta earelid fan de krite. Hy stoar 4 augustus 1910. 

Jogchum Nieuwenhuis. 

Hy waerd berne 15 desimber 1867 op Boarnstershoek to Grou 
(deun by ,,Oostergoo"). Hat langer as 40 jier syn jeften en war-
berens yn tsjinst steld fan de krite; njoggentjin jier lang wie hy 
bistjûrslid (sawn jier foarsitter en toalf jier skriuwer), mar bûten 
dy jierren wie hy ek altyd iverich foar de krite yn it spier, bi-
nammen ek op it gebiet fan musyk en sang. Yn 1925 bineamde de 
krite him ta earelid, yn 1941 ta eare-foarsitter. 

Ek yn it Ald Seiskip hat hy in tiidlang in foaroansteand plak 
ynnommen; fan 1911 oan 1921 wie hy skriuwer fan it Haedbistjûr; 
dat hy op dat plak wurdearre waerd die wol bliken yn 1923, doe't 
hy bineamd waerd ta earelid fan it Selskip. 

Jogchum Nieuwenhuis troude yn 1898 mei Jiskjen Postema, dy't 
him al yn 1904 ûntfoel; der wie ien soan, Wieger Jan (berne 1900). 
Foar de twadde kear troude hy mei Tsjitske Hoene veld, dy't foar 
him in soarchsume frou en foar de soan in goede twadde mem 
west hat. 
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J. Nieuwenhuis hie ûnderskate maetskiplike funksjes: offisjeel 
forslachjower fan de gemeenterie, bi-edige klerk op notariskantoar 
en by de bilêstingen, boekhâlder gemeentlik earmbistjûr en sik-
taris-ûntfanger fan it wetterskip ,,De Leppedyk"; fierder op it 
gebiet fan musyk en sang hat hy foar Grou fan greate bitsjutting 
west: 25 jier wie hy lieder fan it sjongkoar ,,Euphonia", 34 jier 
fan it harmonykorps ,,Apollo", 40 jier organist yn de greate tsjerke. 
Underskate lieten hat hy de musyk fan komponearre, faek hat hy 
de tekst sels ek skreaun. Hy wie binammen ek in master yn it 
meitsjen fan puntdichten (dy't soms wol ns hwat stikelich wie-
nen). Hy socht graech fleurich selskip op, wie in smout forteller 
en houd fan humor. Hy mocht graech hwat ,,pleagje", soms ek 
wol hwat ,,gekoanstekke", mar, spitich, soks koe er sels min 
forneare. 

Hy stoar 4 desimber 1944 op Boarnstershoek, itselde sté dêr't er 
ek berne wie en hast syn hiele libben tahâlden hat. 

Yde Reins Jonker. 

Waerd berne 9 juny 1860 to Warten. Hat letter altyd buorke op 
de pleats midden yn Grou, der't nou de Rabo-bank stiet (Haed-
strjitte nû. 1). Hy wie troud mei Jetske Ages Braak, dy't him yn 
1933 ûntfoel. D'r wienen twa bern: Age en Meinsk. 

Yde Jonker hat langer as 50 jier lid en ien fan de warberste 
skreppers fan de krite west. Fan 1902 oant 1907 wie er 2e foar-
sitter en fan 1918 oant 1926 skriuwer. Yn 1935 waerd er bineamd 
ta earelid. 

Hy stoar op 14 july 1941, 81 jier âld. By syn dea liet er in bi-
drach nei oan it ,,Underwiisfûns" fan it Seiskip. Grou hat dêr 
letter noch fan profitearre, doe't master Marten J. de Haan in 
fryske leargong foar greatere skoalbern joech en de learmiddels 
dêrfoar fit dat fûns bitelle waerden. 

Reinder Gerbens de Vries. 

Waerd berne 21 maert 1892 to Wurdum, dêr't er syn skoalle-
jierren ek trochbrocht. Nei Roardahuzum en Huzum kamen syn 
folk letter to Grou to wenjen en kaem er as ferversfeintsje by 
Klaes de Jong achter de tsjerke. By syn houlik yn 1916 mei 
Aeltsje Gerbens de Vries krige er de saek fan syn baes oer. Dêr 
hat er wenne oan 1971 ta. Sûnt is er biwenner fan ,,Friesmahiem". 

Hy hat him al frij jong mei de krite ynjown, binammen hwat 
it toaniel oangong. Yn 1941 kaem er yn it kritebistjûr as bysitter 
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en yn 1945 waerd er foarsitter, dat er oan 1961 ta bleaun is. Even-
redich minske as er wie, koe de krite altyd steat op hirn meitsje. 
Yn 1962 waerd er ta earelid fan de krite bineamd. 

Hette Sjoukes Boonstra. 
As weardige soan fan syn heit, hat hy in boel wurk foar de 

krite forsetten. Fiif-en-tritich jier lang hat hy bistjûrslid west: 
fan 1928 oant 1936 bysitter, fan 1936 ôf oan 1963 ta wie er skriu-
wer. Yn dy funksje hat er foar de krite hûnderten blêdsiden fol-
skreaun mei syn moaije hân fan skriuwen en hat er forslaggen 
makke fan de gearkomsten, dddlik en krekt en in genot om to 
lêzen. Dat soks ek mei tagedienens barde, sjogge wy yn 1946, as 
er in forslach fan in gearkomste hielendal op rym makket. It wie 
dan ek mei rjocht dat it bistjûr him nei ôfgean as bistjûrslid, op 
14 maert 1963 in oarkonde oanbea en him bineamde ta earelid. 

Hy wie berne 5 july 1902, troude yn 1925 mei Aeltsje Tsjerks 
Wiersma. Al jong rekke er, nei de dea fan syn heit, yn de âlde 
saek (winkelwaren en féfoer). Yn 1959 forfoel it bidriuw en sant 
dy tiid wennet er mei syn frou yn de Ljippestrjitte. 

b. ,,Leden mei eare". 

Sjouke Hettes Boonstra. 
Waerd berne 5 juny 1875 to Grou, yn in hûs oan hwat nou de 

Riedhûsstrjitte hjit (na. 18); dit hûs is yn 1959 ôfbrutsen, it sté 
is lutsen by Halbertsma N.V. Boonstra troude yn 1901 mei Richtsje 
Tsjalkes Bouma (dit wie wol famylje, mar net in suster fan 
Arend Tsjalkes Bouma). Hy dreau in krudenierswinkel en fé-
foerhannel. 

Fan 1902 ôf oan syn dea ta wie hy bistjûrslid fan de krite, earst 
twa jier bysitter, dêrnei fan 1904 oant jannewaris 1918 skriuwer. 
Hy hie mei syn bidriuw in tige drok en bannich libben: alle dagen 
d'r op ût mei de roeiskou, waer of gjin waer, yn de fiere omkriten 
fan Grou; motorboaten wienen d'r doe hast noch net. 

Boonstra wie in great leafhabber fan toanielspyljen en hat by 
it kritetoaniel in foaroansteande figuer west. It sizzen giet, dat 
hy, yn de tijd dat der wer in toanielrol ynstudearre wurde moast, 
fakentiids ûnderweis nei de boer it toanielboekje neist him op de 
messelbank lizzen hie en sa roeijende-wei syn rol learde. Thds 
hie er der faek gjin tijd foar. 

Op 10 jannewaris 1918 wie it rou yn it hiele doarp; it needlot 
hie taslein. By miswier en stoarm rekken Sjouke Boonstra en syn 
feint Douwe Stellingwerf op de Grêft by de Lange Lits mei de 
slide troch it iis en fordronken beide. 



FIETTE SJOUKES BOONSTRA 



Arend Tsjalkes Bouma. 

Hoewol net bineamd ta earelid en ek noait bistjûrslid fan de 
krite west, kriget dizze feteraen hjir dochs in plakje, om't wy yn 
him min-of-mear as oprjochter fan its krite sjen moatte. Hy wie 
foartiid al foarsitter fan de rederikerskeamer ,,Thalia" en wie 
letter foar de krite-toanieljounen ek de greate stypjende krêft. 
Hy skreau sels ek in toanielstik ,,Hwa sil it winne?", dat yn 1910 
troch it kritetoaniel opfierd waerd. Ek op it maetskiplike mêd wie 
hy to Grou in foaroansteand man en hat jierren lang wethâlder 
fan Idaerderadiel west. 

Hy wie berne to Grou op 30 july 1840; is troud mei Jitske Bin-
nerts Greben (in suster fan master C. Wielsma syn frou: Swaentsje 
Greben) en hie in wyn- en dranksaek yn it hoekhûs Wide Steech-
Haedstrjitte (letter Jan Feikes Dokter, bakker Geart Boerstra, 
bakker F. van der Meulen, nou in part fan ,,De Treemter"). Yn 
1901 liet er in hûs sette oan de Grou (nou Mr. N. M. de Goede-
Lodder, Nije Kade nû. 8), dêr't er wenne hat oan syn forstjerren 
op 12 maert 1926 ta. Hy waerd 85 jier âld. 

Binnert Arends Bouma. 

Waerd berne 24 desimber 1874 to Grou, yn it hûs op de hoeke 
fan Wide Steech en Haedstrjitte (nou in part fan ,,De Treemter"). 
Nei de legere skoalle hie er graech boer wurde wollen, mar hy 
bilânne op de ambachtsskoalle en krige letter, yn 1895, syn smid-
terj yn de Haedstrjitte (nû. 26, letter Joute Okkema, J. Bot teina). 
Yn dat jier troude hy mei Tryntsje Sikkes Kin gma (üt de bikende 
hurdridersfamylje). Sûnt 1928 libbe er stil (oan de 2e Easter-
fjildstrjitte). Hy stoar 15 novimber 1944. 

Lykas syn heit wie er altyd in warber kritelid en hat 23 jier 
lang bistjûrslid west; fan 1907 oant 1913 bysitter, fan 1913 oant 
1930 foarsitter. 

Arjen Sipkes Bruinsma. 

Fyftjin jier lang hat hy as bistjûrslid de saken fan de krite bi-
hertige. Hy wie net in man dy't graech oan de wei timmere, mar 
hy die syn wurk mei krektens en mei soarch: fan 1945 oant 1949 wie 
hy 2e skriuwer, fan 1949 oant 1960 skathâlder. 

Hy waerd berne 5 augustus 1914 oan it Oerhaelspaed to Grou. 
Sûnt 1924 wennet er oan de Molestrjitte, earst by syn âlden yn, 
nou mei syn iennichste suster. Syn birop hjit offisjeel: ,,molke-
winningsadfiseur", mar syn boereklanten ha in hânsumer namme 
dêrfoar: ,,divelbanner"! Kostlik staeltsje folkshumor, 



Sipke Doekes Dorhout. 

Waerd berne 27 febrewaris 1905 to Grou yn in hûs oan de Ald 
Haven; letter forfearen syn folk nei it Oerhaelspaed, it sté fan it 
,,Hof van Brussel", dat yn it bigjin fan de 19e ieu de herberch 
wie, dêr't dokter Eeltsje al folie syn kommen hie. Yn 1922 kaem 
Dorhout by Halbertsma's fabriken, dêr't er him yn de rin fan 
de jierren opwurke ta leanadministrateur; boppedat wie hy 25 
jier lang redakteur fan it bidriuwsblêd ,,Halbertsma-Nijs", dat 
er mei oprjochte hie. 

Sûnt 1928 wennet er oan de 2e Easterfjildstrjitte; yn dat jier 
troude er mei Hinke Leijen; d'r waerden in soan (Doeke) en in 
dochter (Gryt) berne. 

Yn 1945 waerd er keazen ta bistjûrslid fan de krite, dêr't er oan 
1964 ta in sit yn hie as bysitter. Hy hat him binammen fortsjintlik 
makke mei de fryske leargongen: fan 1942 oant 1958 hat er gâns 
sokke kursussen jown, nei't er yn 1942 syn fryske akte A. en B. 
helle hie. 

Ek fierder op maetskiplik gebiet hat Dorhout him foar Grou 
fortsjintlik makke, û.o. is hy fan 1939 ôf, dus nou al langer as 
35 jier, skriuwer fan it ,,Griene Kriis" west. 

Binnert Hidde Gorter. 

Wie noch jong, doe't er him al mei iver oan it kritewurk joech. 
Fyftjin jier hat er foarsitter west: fan 1890 oant 1902 en fan 1904 
oant 1907. 

Hy wie berne to Grou op 20 maert 1862; sûnt syn trouwen mei 
Tryntsje Gosliks lelies wenne er yn it hûs tsjin it bûterfabryk 
oer (letter Gerifformearde pastorij). Fan birop wie er gemeente-
siktaris. D'r wienen twa soannen: Adam en Goslik. Yn 1915 for-
fear er nei Bergen (N.H.), dêr't syn soan Goslik wenne; dêr is er 
stoarn yn 1935. 

Jan Barteids de Leeuw. 

Waerd to Grou berne op 2 july 1927. Nei de legere en U.L.O. 
skoalle, en legere- en middel-lânbouskoalle kaem er by syn heit 
yn de buorkerij. Hy troude yn 1953 mei Hieke Aaltje van Randen; 
3 soannen en 1 dochter waerden der berne. Sûnt 1966 giet de 
buorkerj oan de Neare Galle him sels oan. 

Fyftjin jier lang hat hy bistjûrslid fan de krite west: fan 1953 
oant 1961 as bysitter (binammen as kontaktman mei it kritetoa-
niel), fan 1961 oant 1968 as foarsitter. Boppedat kaem er yn 1962 

57 



as bysitter yn it Haedbistjûr fan it Seiskip, hokker funksje yn 
1964 forwiksele waerd mei dy fan foarsitter fan it Haedbistjûr. 
Dizze lêste funksje hat 5 jier duorre. Boppedat hie er fan 1962 
oant 1965 in sit yn de ,,Ried fan de Fryske Biweging". 

Fierder hat er him op maetskiplik mêd fortsjintlik makke by 
it lânbou-ûnderwiis: 25 jier wie hy praktyk-learaer oan de (mid-
del-) lânbou-skoalle. 

Klaas Jacobs Terpstra. 
Berne to Stiens op 29 april 1888; brocht syn jonge jierren troch 

to Tsjalbert, roun middelskoallen troch op it Hearrenfean, de 
Suveiskoalle to Bolsert. Kaem yn 1910 as assistent-direkteur oan 
de suvelfabryk to Grou en waerd yn 1913 direkteur, as opfolger 
fan Tjisse Kuperus. Datselde jiers troude hy mei Emkje Tjittes 
Dykstra. Ut dit houlik waerd ien dochter berne: Titc. 

Bûten syn funksjes as bistjûrslid fan ûnderskate forienings en 
ynstellingen to Grou, hat er jierrenlang in foaroansteand plak yn 
de greate suvelkorporaesjes ynnommen; foar it bilangrike wurk 
dat er dêryn forrjochte hat, is er troch de oerheit riddere. 

Hwat de krite oangiet, hat er ek in aktyf lid west. Yn 1913 al 
kaem er yn it bistjûr en hat fan 1916 oant 1928 as skathâlder de 
kritepong ander syn biwâld hâwn. 

Sûnt 1966 wennet it echtpear Terpstra yn Aldlânstate to 
Lj ouwert. 

Sipke Wytse Zwat. 
Waerd to Grou berne op 28 febrewaris 1879; kaem fan heite 

kant it in âlcl Grouster skûtmakkerslaech; pake fan memmekant 
wie Job Riemersma, de kastlein fan ,,Landswelvaren" en ien fan 
de oprjochters fan de krite Grou. Zwat is to wrâld kommen yn 
it hellinghûs, deun by de helling, dêr't letter Van der Made en 
De Vries (nou ,,Stork Friesland") har bidriuw hienen. Dat hel-
linghûs, dat der nou noch stiet (fan de Tsjerkestrjitte ôf it lêste 
hûs oan de Volmawei), hat Zwat sahwat syn hiele libben wenne. 
Hy troude yn 1922 mei Marijke Visser (suster fan de destijds bi-
kende ,,baes Sipke" skearbaes). Hy wie bakkersfeint, letter 
die er yn forsekeringen. 

Zwat wie in trou en warber kritelid en hat as skriuwer 10 jier 
yn it bistjûr sitten. By gelegenheden makke er faek net-ûnaerdige 
rymstikken. 

Hy stoar op 25 maert 1936, 57 jier âld, noch tidens syn skriuwer -
skip. Yn syn lêste sykte hie er noch hope, gau wer it wurk as 
skriuwer op to nimmen; dit hat net wêze mocht, 
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VI 

Leden 
Hwat un yn de earste heale jeu fan it kritebistean opfalt, is, 

dat de krite doe winlik in mânlju's-foriening wie. Op de ledelisten 
komme inkeld en allinne nammen fan mânlju foar. Op de leden-
gearkomsten kamen ek allinne mânlju; as der al froulju op de 
gearkomste komme mochten, dan waerd soks ek iitdruklik oan-
tsjutten as ,,gearkomste mei frouwen"! Wy ha ek de yndruk krige, 
dat, as in troud lid kaem to forstjerren, de achterbleaune widdou 
fierder net as lid biskôge waerd. Yn oare kriten sil it wol net oars 
west ha: op de Algemiene Gearkomsten fan it Selskip forskynden 
ek net oars as mânlju. 

Dy oantsjutting ,,gearkomste mei frouwen" waerd yn 1885 for-
oare yn ,,gearkomste mei froulju", of ek wol ,,gearkomste fan 
leden mei froulju", dit dan ek wer as ûnderskieding fan in ,,leden. 
gearkomste" of ,,gearkomste fan de leden". Sûnt 1896 komme de 
bineamingen ,,Gewoane Gearkomste" (ledengearkomste) en ,,Bû-
tengewoane Gearkomste" (as de froulju ek komme mochten) yn 
gebrûk. Tsjinwurdich bisteane dy beide bineamingen noch, mar 
forstiet men ûnder in ,,gewoane gearkomste" in gearkomste dêr't 
leden (ek froulju) tagong ha, en ûnder ,,bûtengewoane gearkom. 
ste" ien, dêr't ek net-leden tsjin biteljen fan yntré tagong ha; op 
dizze lêste gearkomsten wurdt der ornaris toaniel oer it fuotljocht 
brocht of hwat oars op kultureel gebiet, mar wurde uteraerd gjin 
hdshâldlike saken bihannele. 

Yn 't earstoan nei it oprjochtsjen fan de krite wienen der twa 
soarten fan leden: arbeidzjende en gewoane leden. De arbeidzjende 
leden waerden aktyf yn it kritewurk bihelle en moasten tasizze 
elk jier ien kear of faker in bydrage to leverjen op in gearkomste; 
sa'n bydrage bistie meastentiids yn it nei foaren bringen fan in 
frysk proaza. of rymstikje, itsij yn de foarm fan in ,,foardracht", 
itsij dat it foarlêzen waerd; it koe, mar hoechde net, eigen wurk 
wêze. Men kriget de yndruk, dat oer it algemien oan in tasizzing 
goed de hân houden waerd en dat in tasizzing tagelyk as in for-
plichting biskôge waerd. 

Nei forrin fan jierren lêst men oer it ûnderskie meitsjen tusken 
arbeidzjende en gewoane leden net folle mear. De lêste tritich jier 
binne wy de bineaming ,,arbeidzjend lid" net mear tsjin kommen. 

It tal leden fan de krite is yn de ôfroune 100 jier, sa't men wol 
tinke kin noch al ns hwat op-en-del gien: De grafyk, dy't hjirby 



ôfprinte is, lit dat ek diid1ik sjen. It lytste tal leden hat 29 west 
(yn it oprjochtingsjier), it heechste tal hat west 369, yn 1945. Dy 
grafyk is ek tit in oar eachpunt nijsgjirrich, omdat him hjiryn 
ôfspegelt in stikje wrâldskiednis. As wy efkes de lêste fiif jier 
bûten biskôging litte, dan sjogge wy twa piken nei boppen: ien 
by 1920 en ien by 1945. Dat wie dus fuort nei de earste wrâld-
oarloch en fuort nei de twadde; nei de spanningen en it hen fan 
de oarlochstiid bigoun men wer elkoars seiskip to sykjen, men 
socht ôfliedingen en prebearre de swierrichheden fan de ôfroune 
jierren wer nei de eftergroun to skouwen. Nei in jier of tsien wie 
dy prikel der net mear en wie it ledetal fan de krite likernôch 
wer nei it foaroarlochske peil weromsakke. 

Tusken de piken fan de beide wrâldkrigen yn sjogge wy yn de 
grafyk in delte: in ôfskildering fan de krisis yn de tritiger jierren. 
Mannich lid sil doe om jildlike reden bitankje moatten ha as lid 
fan de krite. 

Sa't men sjocht toant de grafyk sûnt 1970 wer in moaije piik 
nej boppen; in opmerklike taname fan it ledental, dy't diz'kear 
net yn forbân brocht wurde kin mei in bilangryk wrâldbarren, 
mar sûnder mis in gefoich is fan nije idéën fan it tsjinwurdige war -
bere bistjûr. 



Forrin fan it tal leden Write Grou" 1875-1975 
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Vil 

Koart forskaet 
1876 Tsjalling Hiddes Halbertsma wol in piperekje meitsje litte 

foar de krite; dêr kinne de lange pipen oan, dêr't de leden 
op de gearkomsten itt smoke. 

1884 Foar de earste kear wurdt op in kritejoun it frysk folksliet 
songen; it wie doe al 9 jier lyn, dat it ,,Frysk Bloed" op it 
feest by it ûntbleatsjen fan de earestien foar dokter Eeltsje, 
op 13 oktober 1875, ta frysk folksliet titroppen wie. 

1886 Der wurdt foar de earste kear in roaster fan arbeidzjende 
leden opmakke, dy't elk syn beurt in foardracht hâlde sille. 

1891 Kritekoar oprjochte ander lieding fan Gabe Wytses Hoene- 
veld. 

1892 Dit jier sizze 17 arbeidzjende leden ta in foardracht to 
hâlden. 

Edo Bergsma, neitiid de bikende oprjochter fan de A.N.W.B., 
wurdt bineamd ta boargemaster fan It Bildt, bitanket nou 
as lid fan de krite Grou. 

1896 Ut de kriteboeken: ,,op de toanieljoun wurdt om it nei-
stikje mear lake as om it foarôfgeande toanielstik skriemd! 
EIts komt dos dochs wer mei in optein sin thtis". 

1896 Tryntsje Musch (op syn Grousters altyd Tryntsje Musk 
neamd), doetiids in bitûft toanielspylster by it kritetoaniel, 
trout en forlit Grou. 

1899 Tagelyk mei in kritetoaniel-rippetysje fijocht it fabryk fan 
J. en H. W. van der Ploeg yn 'e brân; dit stie op it sté fan 
it hûs oan de Nije Kade, dêr't nou Harmen P. Veenstra 
wennet. 

1900 Neipraetsje op ien fan de kritegearkomsten mei eigen wurk 
fan Grouster poëten; it moat der tige fleurich omwei gien 
wêze. 

1902 De krekt oprjochte krite Roardahuzum ûntfytmannet Grou 
9 leden. In fryske flagge kin troch de krite Grou net oan-
tuegd wurde: dat kin de brune net lûke. 

1903 De krite skaft sels toanielark oan. 

1904 Tjisse Kuperus soarget dat op syn kosten de krite in fryske 
flagge kriget. 
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1911 De krite stjûrt Waling Dykstra in lokwinsk op syn 90ste 
jierdei. 

1914 De krite jowt 15 goune as bydrage foar de earestien foar 
Waling Dykstra, dy dit jier forstoarn is. 

1916 De krite lit de Grouster stomboat nei Ljouwert farre, dêr't 
it earestiente fan Waling Dykstra ûntbleate wurdt; it bi-
stjûr en in flink tal leden makket dêr gebrûk fan. 

1916 De krite Grou jowt 100 goune oan it Seiskip as bydrage yn 
de kosten fan de earestien foar Waling Dykstra. 

1917 It toanielark wurdt foar in great part wer forkocht. 

1918 Kritekoar op 'e nij oprjochte. 

1918 De krite sil jierliks 20 goune bydrage oan it Grouster 
krantsje ,,Frisia" salang de papierkrapte en -djûrte duorret. 

1921 Bistjûrsgearkomste yn it kantoar fan it bûterfabryk; dêr 
wurde segaren itt it kistje fan de boeren smookt! In bitûft 
bistjûr doetiids! 

1926 Op 28 febrewaris forfingelokje de jouns twa bikende Grou-
ster kriteleden: Tsjibbe Dokter en syn swager Tsjalke Zyl-
stra. In kritejoun wurdt dêrtroch itsteId. 

1927 Trje warbere kriteleden binne dit jier stoarn: Popke van 
der Goot (11 april), Tsjalling Hiddes Halbertsma (19 april), 
Jan Feikes Dokter (21 oktober). Mei Tsjalling Hiddes stoar 
de lêste mei-oprjochter fan de krite. 

1927 De skriuwer fan de Grouster krite bisout him deroer dat 
it forslach fan de Algemiene Gearkomste yn de Ljouwerter 
Krante yn it hollânsk skreaun is. 

1940 ,,It Nut", ,,Folksûntjowing" en ,,Krite" bringe har ûntjo-
wingsjounen yn de oarloch meielkoar (ek nei de oarloch 
is dit noch wol hard). 

1945 Kritefoarsitter Jacob Hylkema wurdt by Doanjum fusilearre 
troch de Dtttsers (7 maert). 

1952 De leden fan it kritetoaniel folgje in kursus toaniel en regy, 
jown troch Aafje Top. 

1953 Bernefortelmiddei ander lieding fan J. J. Durksz fan Drach-
ten. Goed hûndert bern foarmje it oandachtige gehoar. 
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1954 It Grouster kritetoaniel spilet ek to Boarn. (,,De Waer -
nimmer"). 

1957 It Grouster kritetoaniel spilet ,,Operaesje Japinga" op ûn-
derskate plakken. 

1958 Ledewerfaksje fan Wytse Postma (80 jier!). Hy fandelt 22 
nije leden op! 

1961 Op de krite.dounsjoun leare 24 pearen it skotsen. 

1964 It earestiente fan dokter Eeltsje yn it park wurdt oerdroe-
gen oan de gemeente Idaerderadiel. 

1966 It kritebistjûr giet mei in ,,Fryske Boekebus" op stap en 
forkeapet foar 900 goune. 

1971 Der wurdt oer tocht om de krite Grou los to meitsjen fan 
it Ald Seiskip; it Haedbistjûr, binammen yn de persoan 
fan Durkje Rienks-Wallinga Wit soks foar to kommen. 

1972 Bûten it wenstige kritewurk wurdt der in kursus ,,Eksperi-
mentiel weevje" op tou set. 

1972 Krite hâldt to Grou in aksje foar ,,Frysk en Frij", dat op 'e 
nu iitkomt. 

1973 De krite organisearret in tiinkursus; sa'n tweintich persoa-
nen dogge dêr oan mei. 

1975 De krite sil it 100-jierrich bistean bitinke. Hichtepunt fan 
dit dagen duorjende feest sil wurde de opfiering fan ,,Durk 
Snoad", fan Rink van der Velde. 
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VIII 

Register fan persoansnammen 

side 
Adema, Meint Gerrits 48 
Alma Tadema, Lourens 23 

Altena, Wybren 17 

Baan, Jan A. van der 49 
Bakker, H. 37 
Beintema, Tabe 	36 37 38 

Bergsma, Edo 62 

Bergsma, Fedde 37 
Bergsma, Roei 40 41 
Binnerts, Sjoerd 24 
Blom, Philippus van 43 
Boer, Dr. W. Walther 27 
Boer-Molenaar, Marjan de 27 
Boerstra, Geart 56 
Bonga, Lykle 18 
Boonstra, Easge 13 
Boonstra, Hette Sjoukes 

13 49 50 54 
Boonstra, Sjouke Hettes 

14 23 49 50 54 
Bos, Lambertus J. 26 44 
Bosga, J. 38 
Bottema, J. 56 
Bouma, Arend Tsjalkes 

6 13 14 23 24 28 30 33 54 56 

Bouma, Binnert Arends 
22 23 26 48 49 56 

Bouma, Durk Loikes 16 
Bouma, Jentsje 24 
Bouma Richtsje Tsjalkes 54 
Braak, Jetske Ages 53 
Broer, Duco L. Th. 26 

side 
Broer-Tamboer, Mariet C. E. 	26 
Brolsma, Liuwe 40 41 
Broisma, Nanne 41 
Broisma, Reinder 14 
Brouwer, Abc 	17 20 36 37 
Brouwer, Jelle 18 
Bruinsma, Arjen Sipkes 49 50 56 
Budstra, Froukje 24 
Budstra, Klaes Baukes 44 
Buithuis, H. 34 36 
Burg, Sjirk van der 20 
Burgy, Goaitsen 36 
Byisma, Jan 18 
Bylsma, Kornelis D. 44 
Bylsma, P. J. 22 
Bylstra, Cees 18 
Bylstra-Visser, Fenna D. D. 49 
Canne, Rudolf Wilhelm 32 33 34 
Cats, Hein 37 
Colmjon, Gerben 11 
Das, Jeltsje 26 27 
Dassen, J. J. 37 

Deelstra, Joke 40 

Deinurn, Douwe 21 

Dokter, Feike 43 44 

Dokter, Jan Feikes 	23 50 56 63 

Dokter, Tsjibbe Feikes 46 63 

Dorhout, Sipke Doekes 
38 39 50 57 

Dral-van Stralen, Geartsje 23 
Durksz, J. J. 63 
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side 
Duval, Jacques 38 
Dijk, Gerard van 38 
Dijk, J. van 22 
Dijk, Sytse 49 50 
Dykma, Piter 	27 40 41 49 
Dykstra, Emkje Tjittes 57 
Dykstra, H. 22 
Dykstra, Leo 18 
Dykstra, Lykles Wytses 50 
Dykstra, Waling 

11 16 30 31 32 33 46 47 63 
Eppinga 34 
Eisenga, Ruerd 41 
Ernst, H. W. 44 
Fear, Ypk fan der 

(sjoch Post-Beuckens) 
Feenstra, Freark 48 50 
Fopma, Homme 39 41 
Frenssen, Gustav 33 
Gaestmar, Jan fan 'e 

(sjoch Hof) 
Ganzinga, Durk 51 
Geerstma, 0. F. 33 34 
Geest, Berber van der 26 40 

Goede-Lodder, N. M. de 56 
Goot, Harmen van der 24 

Goot, Jacob Jogchurns van der 
13 22 52 

Goot, Popke Jogchums van der 
781328303349505163 

Goot-Zwat, Teatske van der 24 

Gorkum, D. van 24 

Gorter, Binnert Hidde 
8 13 14 22 23 24 26 44 48 57 

Gorter, Johannes 24 46 
Gratama, Rients 18 

side 
Greben, Jitske Binnerts 56 

Greben, Swaentsje Binnerts 
13 56 

Greebe, Huibert J. G. 	7 

Groeneveld, Hein 	30 37 

Groot, Gerben Ruerds de 	7 

Groot, Hans de 	 27 

Gros-Kruize, A. Th. 	 26 
Haan, Feite de 	 52 

Haan, Marten Jan de 
18 47 50 53 

Haites, Teake Binnerts 
13 14 22 24 48 49 50 

Halbertsma, Cornelis Hiddes 44 

Halbertsma, Eeltsje Hiddes 
(dokter Eeltsje, Dokter-om) 

21 44 47 57 62 64 

Halbertsma, Hidde Binnerts 	6 
Halbertsma, Joast Hiddes 	43 
Halbertsma, Tsjalling 

Hiddes Sr. 	 6 
Halbertsma, Tsjalling 

Hiddes Jr. 6 13 24 48 62 63 
Hartman 	 32 
Heeringa, L. 	 31 
Heide, Henk van der 	17 
Hemstra-van der Hoeff, 

Fransiena 	 48 50 
Hepkema, Jacob Tsjebbes 	43 
Hoekema, Alle 	 14 22 
Hoekema, Henk 	 27 
Hoekema, Teake Binnert Asn. 21 
Hoekstra, Jan Everts 	7 48 
Hoekstra, Meeuwes 	 40 
Hoekstra, Sjoerd 	 22 
Hoen, Hans 	 33 



side 	 side 
Hoeneveld, Gabe Wytses Kuperus, Tjisse Reinders 

13 14 24 62 14 23 30 44 48 58 62 

Hoeneveld, Tsjitske 52 Kylstra, Hendrik Egberts 

Hof, Jan Jelles 16 17 22  
(Jan fan 'e Gaestmar) 14 16 nstra-de Jong, Lee

Wilhelmina 
Hofstra, Gerrit 	16 49 50 

48 49 
Leest, Reinder van der 20 

Hoitsma, Jacobus 41 Leeuw, Jan Barteids de 48 50 57 
Hollander-Haites, Boukje 30 33 Ley, Jan bij de 33 
Hoogeveen, H. 22 Ley, Sjoerd van der 40 
Hoop, L. de 37 Ley-Politiek, 
Hornstra, Hotze Ultsjes 7 Tetsje T. van der 49 50 
Hosper, Geart 52 Leijen, Hinke 57 
Houten, Ulbe van 20 Looyenga, Durk Jans 13 14 22 51 
Hylkema, Bonne Sjoukes Lykles, Lykle Gosliks 24 

16 17 28 31 33 34 Martens-de Jong, Griteke 50 
Hylkema, Jacob 48 63 

Meer, Harm van der 26 27 
Ibsen, Henrik 18 Mennes, Edy 27 
Jaarsma, Dam 41 

Meulen, F. van der 56 
Jacobs 26 
Japicx, Gysbert 18 Meulen, Tsjibbe Geards 

van der 	 14 31 34 
Jelles, Auke Gosliks 24 

Miedema, Barbara 27 
Jelles, Tryntsje Gosliks 

Molen, Sytse Jan van der 26 
Jepkema 32 

Molenaar, Simke Tsjerks 16 
Jilderts, Eise 37 

Molière 	 30 31 32 
Jong, Freark Arends de 50 

Mulder, Jelte 26 
Jong, Klaas de 

Multatuli 14 
Jong, Sjoerd Sints de 6 

Musch, Tryntsje 62 
Jong, Sybren K. de 40 

Jonker, Yde Reins 	13 22 49 
Nieuwenhuis, Jogchum 

12 13 14 23 24 26 30 
Kalma, Jacob J. 21 47 39 44 46 48 49 52 
Kerkhof, Fokke 1314 Nieuwenhuis, 0. 33 
Kingma, Tryntsje Sikkes 56 Nieuwenhuis, Wieger Jan 21 
Klaren, Wolter Koop 13 14 Nooitgedagt, Jelle 22 
Kleinhuis, Kornelis Pieters 50 Noordenbos, Johannes 33 36 
Koldyk, Sikke Sybes 20 Nijboer, Roei 26 
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side 
Nijdam, Hoite Hendriks 16 
Okkema, Joute Harmens 56 
Pander, Pier 44 
Peekema-Haites, Janke 24 52 
Peekema, Wybe 21 
Peletier 26 
Piebenga, Jan Tjittes 27 
Piebenga, Tjitte 	18 20 4 
Planting, Henk 	40 49 50 
Ploeg, Hidde Wibius van der 	62. 
Ploeg, Jelle van der 62 

Post-Beuckens, Lipkje 
(Ypk fan der Fear) 2C1 

Postema, Jiskjen 52 

Postma, Eelke 11. 
Postma, Wytse 64 
Randen, Hieke Aaltje van 57 
Riemersma, Job 	6 7 58 
Rienks-Wallinga, Durkje 64 
Ringler, Alida 16 17 
Römer, Wybren Tsjallings 7 
Rypma, Ulbe 	14 24 44 49 

Santema, Oepke 21 
Sauvajon, M. G. 38 
Schepers, Johan Bernard 44 
Schippers, Hendrik K. 20 
Scholten, Koop C. 39 
Schoustra, Simen Auke Ssn. 	21 
Schröder, J. H. 44 

Schuitmaker, Yme C 
17 30 32 33 34 36 37 38 46 

Schuringa, AEerde Sjoerds 22 24 

Schuringa, Sjoerd AEerdes 24 44 

Schuurmans-Sixma, Etsje 50 

Siebenga, Gosse 50 

side 
Sikkema, Theunis Everts 6 
Sipma, Piter 46 
Sjollema, Klaas Ates 13 
Sjollema, Sybe Piers 7 49 
Slof stra, Jan 26 
Slofstra, Roei 26 27 
Smeding, Alle 20 
Spoel, Ids van der 49 
Starkenburg, Ans 27 
Steegh, Jan S. van der 31 
Stellingwerf, Douwe 54 
Stellingwerf, Oebele 32 
Stralen, Anne van 43 
Stralen, Hendrik van 46 
Sytstra, Onno Harmens 43 
Sytstra, Tabo Wieger 32 34 
Tamminga, Douwe A. 18 20 
Terpstra, D. 22 
Terpstra, Klaas Jacobs 

13 14 49 50 58 
Terpstra, Thys Piters 41 
Tichelaar, Herman 40 
Toering, Romke 38 
Tol, Jacob van der 32 
Top, Aafje 63 
Troelstra, M. P. 20 
Troelstra, Piter Jelles 

14 17 18 32 33 43 
Veen, Barend van der 	36 38 41 
Veen, Hjerre Gjerrits 

van der 43 
Veenstra, Harmen Piters 62 
Veenstra, 0. 36 
Velde, Rink van der 64 
Velstra, Tseard 	11 30 31 32 
Visser, Hein 37 



side 
Visser-Bakker, Jant 40 41 
Visser, Marijke 58 
Visser, Sipke 13 58 
Visser, Ysbrand Gatsonides 

7 13 26 49 
Vledder, Geart 41 
Vlugt, Sybren van der 40 
Vos, J. de 17 22 
Vries, Aeltsje Gerbens de 53 
Vries, Bareld Minderts de 48 
Vries, Dirk de 49 50 
Vries, Jan K. de 	30 38 40 
Vries, Reinder Gerbens de 

48 50 53 
Vries, Tetman de 17 	18 
Vries, Tseard Gearts de 21 
Vrijburg, Willem 32 33 
Vrijling, Kornelis 47 
Wal, Hessel van der 18 
Walstra, Piter 41 
Warners, Heinze Timens van 

17 20 

side 
Weert- 	Hylkema, Jikke van 40 

Weg, Cornelis Douwes van der 
31 32 

Werkhoven, Monze 	13 14 50 

Westra, Bienze 38 

Wieling, W. 39 40 

Wielsma, Cornelis 
6 11 12 13 14 18 30 33 44 47 49 

Wiersma, Aeltsje Tsjerks 54 

Wilde, Harm de 27 

Wit, Wybrichje de 30 37 

Zandbergen, Ybe van 47 

Zee, H. van der 31 

Zee, Sjouke de 16 21 

Zetzema, Klaes 49 

Zwaag, G. G. van der 17 

Zwat, Sipke Wytse, Fsn. 49 58 

Zwat, Sybren 13 

Zylstra, Doeke Harmens 34 

Zylstra, Tsjalke 63 

mm 



YNHALD 
side 

1 Krite Grou 	100 jier 1875-1975 	........................... 5 

II Hwat de krite yn 100 jier it 'e wei set hat 13 

a. 	Foardrachten fan eigen leden .................. 13 
b. 	Foardrachten 	fan 	net-leden 	.................. 16 
c. 	Lêzingen, ynliedingen 	........................... 18 
d. 	Priissprekken 	.................................... 21 
e. 	Musyk 	en 	sang 	.................................... 23 
f. 	Toaniel 	................................................ 27 

g. 	Leargongen 	....................................... 38 
h. 	Foardrachtkriich 	foar bern 	.................. 39 
i. 	Bernetoaniel 	....................................... 40 
j. 	Boekejoun 	.......................................... 41 
k. 	Skutjassen en biljerten 	........................ 42 

III Heechtijdagen 	................................................... 43 

IV Bistjûrsleden 	................................................... 48 

V Eareleden en Leden mei eare 	.............................. 51 

VILeden ............................................................ 59 

Vii Koart 	forskaet 	................................................ 62 

VIII Register 	fan persoansnammen 	........................... 65 

LIST FAN FOTO'S. 
side 

Tsjinwurdige bistjûr 	................................................... 4 
HenkPlanting 	............................................................ 9 

Jacob Jogchums van der Goot 	.................................... 15 

Popke Jogchums van der Goot 	.................................... 19 

Sjouke Hettes Boonstra 	............................................. 25 

Jogchum Nieuwenhuis 	................................................ 29 

Binnert Arends Bouma 	............................................. 35 

Reinder Gerbens de Vries 	.......................................... 45 

Hette Sjoukes Boonstra 	............................................. 55 

70 



Dizze bitinking is mooglik makke mei stipe Jan u.o.: 

de gemeente Idaerderadiel 

de provinsje Fryslân 

it Anjerfûns 
Halbertsma B.V. 

Fryslân-Bank 

Rabo-Bank Grou 

Bounsspaerbank Grou 
Fa. S. U. de Vries, seilmakker 

Fa. T. Molenaar en Zn., seilmakker 

Fa. A. E. Wester en Zn., jachtbou 

De Groot en Hofstra, jachtbou 

P. Postma, Jacht bou 

Fa. R. Wester en Zn., jacht bou 

Frico Wergea 

Z.H.M. Jirnsum 

It Frysk Seiskip 1844 

Ljouwerter Krante 
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