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De kaart werd bewerkt door H. van der Mei en getekend door P. Bakker. 
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VOORWOORD 

uni van dit jaar stemde het parlement in met de gemeentelijke herindeling van Friesland. Daar -

mee werd beslist dat Idaarderadeel met ingang van 1 januari 1984 zou worden opgeheven om samen 

met de eveneens op te heffen gemeenten Rauwerderhem en Utingeradeel de nieuwe gemeente 

Boornsterhem te gaan vormen. 

Velen met mij zullen het jammer vinden dat Idaarderadeel, vanouds de tiende grietenij van het kwar-

tier Oostergoo, na 1 januari 1984 niet meer zijn zal. Om de gedachte aan Idaarderadeel levend te 

houden heeft het gemeentebestuur actie ondernomen een boek over de gemeente samen te stellen, 

dat in de eerste plaats bestemd moest zijn voor alle (oud)inwoners; maar ook anderen zij het aanbe-
volen. 
Onderwerpen die op enigerlei wijze een aspect van Idaarderadeel bevatten zijn geselecteerd en (oud) 

Idaarderadeelsters zijn aangezocht daarover een bijdrage te schrijven. Het is zeer opmerkelijk dat 

iedereen direct bereid bleek zijn of haar medewerking te verlenen. Onder hen bevond zich ook oud 

burgemeester Vrijling die bovendien bereid was de samenstelling van het boek voor zijn rekening te 

nemen. Dat heeft hij geweten. Vele weken is hij doende geweest om uit het materiaal, dat hem - ook 

door niet met name genoemde personen - werd geleverd, een gevarieerde bundel samen te stellen. 
Gaarne wil ik allen danken die op welke wijze ook een bijdrage aan dit boek hebben geleverd. Het 

resultaat ligt voor u en mag zonder overdrijving geslaagd worden genoemd. 

Het boek door en voor Idaarderadeelsters geeft geen volledig beeld van de gemeente, de tijd was 

daarvoor te kort en de gemeente is daarvoor te veelzijdig. Toch ben ik er zeker van dat het de lezer 

in staat stelt de herinnering aan ldaarderadeel vast te houden. 
Het doek is over Idaarderadeel gevallen, maar voor wie dit boek opslaat gaat het doek steeds even 

omhoog en weet hij weer ja, dit was Idaarderadeel. 

Grouw, 14 november 1983. 	 B.G. Holtrop 

Burgemeester Idaarderadeel. 
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DIT WAS IDAARDERADEEL 

Wanneer straks op 31 december de klok het middernachtelijk uur aankondigt, betekent dit voor de 

inwoners van Idaarderadeel méér dan dat 1983 gaat eindigen en een nieuw jaar gaat beginnen. Het 

betekent c6k - en dat is voor de 9000 ingezetenen toch wel een historische gebeurtenis -, dat bij het 

klinken van de laatste slag een einde is gekomen aan het zelfstandig bestaan van de gemeente Idaar-

deradeel, eens in een grijs verleden begonnen als tiende grietenij van het kwartier Ostergoo. Vanaf 

dat ogenblik zal onze gemeente, tesamen met Rauwerderhem en Utingeradeel, de nieuwe gemeente 
Boornsterhem vormen. 

Voor het gemeentebestuur is het opheffen van Idaarderadeel aanleiding geweest deze bundel te laten 

samenstellen, als een goede herinnering aan wat eens Idaarderadeel is geweest. 

Zoals bij dit soort publicaties gebruikelijk is, was ook voor dit boekje weinig tijd beschikbaar. In zes 

maanden moest de weg, vanaf de eerste vage idee tot het kant-en-klare boekwerk, worden afgelegd. 

Nadat in juni j.l. het college van burgemeester en wethouders de wens had geuit, ter gelegenheid van 

de herindeling van gemeenten "een boekje met artikelen over Idaarderadeel" te laten verschijnen, 

kon gelukkig in een ommezien een lijst van 20 medewerkers/sters worden samengesteld, met de 

onderwerpen waarover geschreven zou moeten worden. Alle auteurs waren afkomstig uit of 

woonden in Idaarderadeel. Toch wel opvallend, dat in een kleine plattelandsgemeente zomaar een 

grote groep schrijver/sters is aan te wijzen, die onmiddellijk bereid en in staat is binnen anderhalve 
maand één of meer bijdragen te leveren. 

Er waren nog meer auteurs beschikbaar en onderwerpen te kiezen, maar ergens moest een streep 
worden gezet om niet in een oeverloos gebied terecht te komen. 

* * * 
Belangrijke gebeurtenissen, onderwerpen en personen uit het verleden van Idaarderadeel, die in vele 
andere publicaties beter en uitvoeriger zijn beschreven dan hier mogelijk zou zijn, hebben wij ter -
zijde gelaten: zo was Idaarderadeel de geboorteplaats van de Friese coöperatieve zuivelproduktie 

(Warga), van het Fries Rundvee Stamboek en het Paarden Stamboek (Trije Romers, Roordahuizum), 

het Bûn fan Fryske Fûgelwachten is op initiatief van Brada uit Warga opgericht en het was eveneens 

een Wargaster, de jonge Marten Kalsbeek, die de stoot gaf tot oprichting van de Bond van Zuivel-

fabrieksarbeiders, die de kern zou worden van de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond. 

Er wordt in deze bundel ook niet geschreven over de taalgeleerde Joost Halbertsma, die in zijn tijd 
en op zijn terrein een man van Europees formaat was. En tevergeefs zal gezocht worden naar een be-

schouwing over zijn letterkundig werk samen met zijn broer Eeltsje (Rimen en Teltsjes). Ook is geen 

bijdrage gevraagd over Afkes Tiental van Nynke van Hichtum, waarvoor het gezin van Sjoerd en 

Harmke Feenstra aan de Hilleburen te Warga in de vorige eeuw model stond en alle bouwstoffen 

heeft geleverd. Wat is er nog op te merken over een welhaast klassiek geworden kinderboek, dat de 
oerkracht van de moederliefde tot onderwerp heeft, waarvan in zijn bijna 85-jarige bestaan reeds de 

26e druk is verschenen en dat in meer dan 20 landen is uitgegeven. Een artikel over Rixt, wier ge-

dichten vertaald zijn in het Nederlands, Engels, Italiaans en Hongaars is ook niet overwogen. Wel 
kon met veel genoegen een door haar geschreven herinnering aan haar kleuterjaren worden opge-

nomen. 
Wat zouden wij over al deze groten van Idaarderadeel nog hebben kunnen schrijven, dat al niet 

eerder en deskundiger te boek is gesteld? Wij zijn dicht bij huis gebleven. De grenzen van Idaardera-

deel zijn niet overschreden. * * * 

Onder de twintig medewerkers aan deze bundel zijn slechts twee professionals, de anderen zijn ama-

teurs, zgn. "sneupers", die zich uit liefhebberij bezighouden met de geschiedenis van Idaarderadeel, 

of een bepaald onderdeel daarvan. Zij speuren met grote belangstelling, toewijding en nauwgezetheid 
in het verleden van hun gemeente. 

In de periode dat ik voor deze bundel nauw contact met hen onderhield, steeg enerzijds mijn be- 

wondering voor de hoeveelheid feitenmateriaal, die zij uit het verleden hebben opgedoken; ander- 
zijds was het jammer te moeten vaststellen, dat er nogal wat "lekken en brekken" zijn waar te 
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nemen in het veld van hun activiteiten. De opbrengst aan interessante en belangwekkende his-
torische gegevens zou een stuk groter worden, indien zij naast hun goede verstandhouding en onder-

linge hulpvaardigheid, een gestructureerd overleg met elkaar onderhielden, al zou het alleen maar 

zijn voor het uitwisselen van informatie, het toetsen van inzichten en het opsporen van bronnen. 

Maar och, misschien was dan het boeiende van het vagebondachtige amateurisme, van het sneupen 

om het sneupen, van het heel persoonlijke en soms bezeten jagen naar historische gevens, niet zo'n 

ontspannende en enerverende bezigheid voor de tientallen wroeters in het verleden, dan zij nu is. 

De lectuur die zij hier aanbieden, heeft er recht op met milde belangstelling en welwillende aan-

dacht te worden gelezen. De kritische lezer zal tussen de diverse bijdragen wel eens een tegenstrijdig-

heidje constateren, maar hij moet daar niet te zwaar aan tillen, want, zoals ik reeds opmerkte, wij 

zijn op twee na allen amateurs op het gebied waarover wij schrijven. Nou ja, amateurs, een man als 

Douwe van der Meer uit Roordahuizum kreeg in 1976 niet de Joost Halbertsma Prijs voor zijn 

vele historische publicaties, omdat hij zo'n duidelijk handschrift heeft. 

Wat ons bij het werken aan dit boek verenigde, was onze grote belangstelling voor, onze emotionele 

gebondenheid aan en onze tevredenheid met Idaarderadeel zoals het reilde en zeilde. 

Toen het college van burgemeester en wethouders medewerking vroeg voor deze bundel, heeft 

iedereen onmiddellijk ja gezegd. In deze reactie tekende zich de deugdelijkheid af van de Idaardera-

deelders: als het nodig is handel je en zeur je niet. 

Deze bundel met historische artikelen, opstellen, merkwaardige stukjes, bruine verhalen en anec-

dotes, heeft geen andere pretentie dan een goede en prettige herinnering te zijn aan deze grietenij en 

gemeente. Dit was nu Idaarderadeel, waarover op 31 december 1983 het doek zal vallen. 

Wij hebben geprobeerd zo goed en nauwgezet als wij konden over Idaarderadeel te schrijven. Het ge-

meentebestuur heeft de auteurs vrij gelaten over hun onderwerp te schrijven zoals zij wilden: dat 

gold ook voor het gebruik van de Friese of Nederlandse taal. Als hun weergave van historische ge-
gevens op een enkel onderdeel iets uiteenloopt, is ten aanzien daarvan dezelfde tolerantiegraad toe-
gepast als ten overstaan van de spelling, die zij voor het Fries hanteerden. 

Want tolerantie is in Idaarderadeel geen onderwerp van woorden, maar een zeer inhoudelijke zaak. 

Mochten wij op het terrein van de politiek weleens een stroeve periode hebben gehad - en waar ge-

beurt dat niet! -, de samenwerking van scholen en kerken, van bejaardenzorg en verenigingsleven, 

zijn levende en inhoudelijke voorbeelden van die tolerantie. Zij zal ons na 31 december 1983 niet 
verlaten. 

*** 

Wi hadden goede buren aan Rauwerderhem en Utingeradeel; we houden op buren te zijn nu we in 

de nieuwe gemeente Boornsterhem gaan samenwonen. Hadden we zelf mogen kiezen, we hadden 

geen verstandiger keus kunnen doen. 

Niettemin, we zeggen het in alle duidelijkheid: Voor ons was het niet nodig geweest. Wat de hoge 

heren in Den Haag en Leeuwarden er zich van voorstellen blijft voor ons nog steeds een raadsel. 

Maar omzien in wrok ligt ons niet. Wij passen ons aan bij het onvermijdelijke. Daarom wil dit boekje 

ook niet meer zijn dan een prettige herinnering aan een goed verleden in een boeiende gemeente. 

Alle dinc heeft ciinen tiid, staat in het gemeentehuis gebeiteld. Dat geldt ook voor gemeenten. De 

tijd is gekomen. 

Vaarwel, Idaarderadeel, gij zijt ons zeer lief geweest! 

Oktober 1983. 	 K.J. Vrijling. 
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HET GRIJZE VERLEDEN VAN IDAARDERADEEL 
Door Haijte Haijtema 

Wie op een mooie avond zijn ogen laat dwalen over het groene landschap van Idaarderadeel kan iets 

gewaar worden van de rijke historie van deze aloude grietenij. 

Aan elke horizon tekenen zich grote boerderijen scherp af tegen de lucht als beboomde eilandjes te 

midden van de uitgestrekte weilanden. Bijna zonder uitzondering liggen deze boerenbedrijven op een 

verhoogd hiem, een ooit door mensenhanden opgeworpen terpje. Samen met de kerkterpen in het 

hart van elk dorp rondom, vertellen zij hun eigen verhaal. 

Een geschiedenis van strijd tegen het water, toen er nog geen dijken lagen om het grondgebied van 

Idaarderadeel te beschermen en de zee langs bochtige waterstromen en kreken vaak diep het land 

binnendrong. 

De zee als vijand én vriend, want de regelmatige overstromingen lieten in de loop der eeuwen een 

vruchtbaar kleidek achter. 

De oude terpen, de kronkelige, prehistorische riviertjes en de lang geleden aangelegde dijken en 

dijkjes, ze zijn nog moeiteloos in het landschap terug te vinden. Het zijn monumenten geworden van 

een voorbij verleden, uit de tijd voordat oude handschriften in oorkonden vastlegden hoe het hier 

reilde en zeilde. Ze lichten een tip van de sluier op welke over de oudste geschiedenis ligt van de 

grietenij Idaarderadeel. 

Zo'n dertig jaar geleden, in 1955, doorkruiste Oepke Santema de zogenaamde Wyldlânnen aan de 

oostgrens van deze gemeente. Op uitnodiging van een paar Grouwster boeren onderzocht hij in dat 

land een serie bescheiden verhogingen die in de volksmond steevast "huisplaatsen" werden genoemd. 

Archeologische vondsten in Friens. Links en rechtsachter de brandurnen uit de tijd van de Volksver-
huizing. De kandelaar voor vijf kaarsen in het midden en de (beschadigde) bolpot rechts vertegen-
woordigen de Middeleeuwen. Het scherfie  op de voorgrond is een stukje van een Romeinse "terra 
sigillata '-schaal. (foto Rinze Visser) 

Santema was verbonden aan de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden en kombineerde zijn werk, 

het onderzoeken van archieven, met een praktisch gerichte oudheidkundige interesse. 

De naam van deze landerijen in het lage veengebied zei hem genoeg: zompige, moeilijk te beboeren 
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weilanden. Toch vond hij daar een tiental huisterpjes waar de opgespitte aardewerkscherven aan-

toonden dat er in de Middeleeuwen alom bewoning geweest moest zijn. 

Een paar maanden later deed hij nog zo'n opmerkelijke ontdekking. Boven Wartena, oostelijk van 

Warstiens, bracht Santema uit een paar terpjes potscherven boven de grond die onmiskenbaar dateer-

den uit het begin van de jaartelling. 

Idaarderadeel had blijkbaar een uitgebreider historie achter de rug dan de schriftelijke archieven ons 

lieten weten. 

Schriftelijke bronnen spreken 
Archieven vormen de belangrijkste bronnen voor wie geihteresseerd is in streekgeschiedenis; zij be- 

staan meestal uit administratieve dokumenten die iets vertellen over de politieke en ekonomische 

verwikkelingen van in dit geval de grietenij Idaarderadeel of de handel en wandel van haar inwoners. 

De boerderij Groot Palma te Warga, gebouwd omstreeks 1900. Zij staat op een terp, die in het begin 
van onze jaartelling rechtstreeks op het veen werd opgeworpen. (foto  Rinze Visser) 

Wie een speurtocht in de archieven onderneemt op zoek naar de oudste vermelding van dorpen in dit 

gebied komt terecht bij de levensbeschrijving van ene abt Jaricus. Na het overlijden van deze abt van 
het klooster Mariëngaarde bij Hallum omstreeks 1240, werd zoals gebruikelijk zijn levensloop keurig 

opgetekend. Daarbij kwamen een tweetal personen ter sprake die afkomstig waren uit Idaarderadeel: 
"Magistrum Thammonem natum de Growe" en "Thadeconis de Frenigge". 

Wij maken kennis met Magister Thammo die geboren is in Grouw en met ene Thadeconis, afkomstig 
van Friens. 

De andere dorpen komen pas later in de archieven aan bod. Idaard in 1314, Roordahuizum in 1389, 

Wartena in 1412, Warga in het jaar 1422, Aegum in 1450 en in 1477 Warstiens. 

De grietenij-naam "Echtawerderadeel" komt voor het eerst voor in 1276. 

Toch is er aan de hand van de oudste naamschrijvingen een vroeger verleden te rekonstrueren. 
Plaatsnamen eindigend op -werden -heem dateren volgens naamkundigen uit de 7e en Be eeuw. 

De namen Idaard (Etwerth, Eedawere), Koldaard ten zuiden van Grouw (uit Coldawerd), Wilaard 
bij Friens (uit Wilawerd) en de Wargaster buurtschap Narderbuorren (uit Hennawerd) stammen uit 

deze periode. 



De oogst aan heemnamen is magerder: Aegum (uit Agheem) en Gotum, een buurtschap ten zuiden 

van Grouw. 
De plaatsnamen Roordahuizum (uitbuurt van Rauwerd?), Grouw en Warga, Warstiens, Wartena zijn 

moeilijker in de tijd thuis te brengen. Weliswaar is in een 10e-eeuwse goederenlijst van het klooster 

Fulda sprake van landerijen gelegen in "Wartengahe", toch is het niet zeker of dat dorpsgebied be-

hoorde tot de genoemde namenfamilie. 

In de Friese geschiedschrijving kon ondertussen afgerekend worden met de begripsverwarring rond 

"het verdronken stadje Wartena" en de foutieve naamgeving "Rawier" voor het dorp Warga. 

De naam Friens lijkt te behoren tot de oudste Friese plaatsnamen die eindigen op -ens, -inge. Alleen 

al vanwege die naam mocht vermoed worden dat de Frienser dorpsterp al bewoond werd ver voordat 

de Middeleeuwen aanvingen. 

Terpen geven hun geheimen prijs 

Bij de, ter verkrijging van meststof georganiseerde terpafgravingen sinds de tweede helft van de 

vorige eeuw kwam ook een aantal terpen in Idaarderadeel aan snee. Daarbij werd een grote hoe-

veelheid oudheidkundige voorwerpen aan het licht gebracht. 
Het Fries Museum te Leeuwarden kon gelukkig een aantal van deze vondsten door aankoop of 

schenking verwerven met name uit terpen in Friens, Idaard, Roordahuizum en Warga. 

Veel van dit bewaard gebleven gebruiksaardewerk en de talloze potscherven geven een prima beeld 

van wanneer er in de oudheid op deze plaatsen bewoning was. 

Zij leveren de bewijzen dat zowel in de Romeinse Tijd als in de Middeleeuwen al veel mensen vanuit 

genoemde dorpen hun boerenbedrijf uitoefenden. 
Friens neemt in dat geheel een opvallende plaats in. Het is de enige tot nog toe bekende plek in 
Idaarderadeel waar, naast fragmenten van prachtig Romeins vaatwerk en bijzondere middeleeuwse 
voorwerpen, ook potten werden gevonden welke dateren uit de tussenliggende periode: de 4e, 5e, 

en 6e eeuw van onze jaartelling. 
In het Terpenboek, aanwezig op het Fries Museum, werden toendertijd deze zeldzame vondsten 

ingeschreven. Het boek geeft mooie omschrijvingen zoals: "bolvormige Saksische urn, gevuld met 

verbrande overblijfselen van een skelet", "late, onversierde peervormige Saksische brandurn met 
afgeplatten bodem" en deze "fragment van een geimporteerde spitsbuikige Merovingische urn, lood-

grijs met radstempel-ornament van vierkantjes". 

Deze in Friens gevonden potten vertegenwoordigen een periode die in Friesland bekend is onder de 

naam "Volksverhuizings-Tijd". Overal werden de voorheen welvarende landstreken verlaten en 

honderden terpen bleven onbewoond achter. De belangrijkste oorzaak daarvan zal de zee geweest 
zijn. Door een langzame stijging van de zeespiegel in de loop van tientallen jaren kwam steeds vaker 
het zoute water over het land. Gaandeweg veranderden vruchtbare akkers en weilanden in slechte, 

weinig vruchten opbrengende landerijen. 

Slechts een beperkt aantal Friese terpen bleef in deze duistere eeuwen bewoond, rondom Dokkum 

op het hoger liggende land en een aantal in het hart van Westergo. 

Friens was in deze streken de enige uitzondering. Deze vele meters boven het omringende land uit-

rijzende dorpsterp was blijkbaar bestand tegen het watergeweld terwijl er net voldoende te beboeren 

grond in de omgeving overgebleven zal zijn om te voorzien in het levensonderhoud van de (weinige) 

bewoners. 

Men moet bedenken dat het afgraven van terpgrond alleen plaats kon vinden op onbehuisde terpge-

deelten. Vandaar dat menig dorp er zo gehavend bij ligt. In Friens is dat vanwege de oorspronkelijk 

zeer hoge woonheuvel wel erg opvallend, het verschijnsel is echter ook waar te nemen in Idaard, 
Aegum en Warstiens. Het is bekend dat een paar buurtschappen aanvankelijk ook een grotere om-

vang hadden dan nu, zoals Narderbuorren (Warga), Wilaard (Friens) en Hottingawier in het Leech-

lân. 



Het is weliswaar te betreuren dat het beeld van dit terpenlandschap zo is aangetast, aan de andere 

kant mogen we blij zijn met de door de graverij te voorschijn gekomen archeologica. 

Boerderijen op het veen 

Jammer is dat tot dusverre geen enkele dorpsterp of boerderijhoogte onderwerp van een gedegen 

onderzoek is geweest. Behalve dan één van de, door Oepke Santema ontdekte, Romeinse terpjes op 

het veen ten oosten van Warstiens. 

Deze bescheiden woonhoogte met een doorsnede van slechts 25 meter bleek nog een boerderijplatte-

grond te bevatten. 

De onderzoeker, provinciaal archeoloog G. Elzinga, kon dat in 1965 vaststellen aan de hand van 

paalresten en andere houtsporen die hij hier vond. Het aardewerk dat hij er aantrof liet zien dat het 

terpje opgeworpen moet zijn rond het begin van onze jaartelling. Het rietgedekte houten gebouwtje 

zal regelmatig vernieuwd zijn totdat de laatste boer circa 300 jaar na Christus met zijn have en goed 

moest wijken voor het water. 

Deze historische ontwikkeling, het bewoonbaar zijn gedurende een drietal eeuwen, geldt eigenlijk 

voor het gehele gebied. 

De ondertussen samengestelde terpenkaart van Idaarderadeel laat in de Romeinse Tijd een intensieve 

bewoning zien. 

Bijna elke zichtbare woonhoogte of voorheen afgegraven terp, en dat zijn er bij elkaar zo'n 120, 

dateert uit deze periode. Veelal zijn de terpen door de eerste bewoners opgeworpen vlakbij of langs 

een natuurlijk water. 

-- 

,' 	 •; 

Gezicht op Wartena, getekend 1745. 

Zoals langs het Ald Djip, een vroeger riviertje dat komend vanaf Bergum zich via Wartena, Warstiena 

en Warga in de richting van de latere Middelzee slingerde. Aan weerszijden van deze in het landschap 

nog te herkennen stroom vindt men boerderijterpen terwijl S.J. van der Molen aantoonde dat ten 

noord-oosten van Wartena langs dit water een aantal boerenbedrijfjes heeft gestaan dat onder - 
tussen verdwenen is. 
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Opvallend zijn echter de vele gevonden terpjes op het veen, niet alleen tussen Warstiens en Wartena, 
maar ook rondom en ten noorden van de Grouwster buurtschap Sitebuorren. 
De toenmalige bewoners hadden de voor hun huishouding noodzakelijke veenbrandstof in ieder ge-
val vlak naast de deur. 

Sa rcofaagdeksel 

Bij de restauratie van de hervormde kerk in 
Idaard, in 1982, kwamen merkwaardige vondsten 
aan het licht. De fundering van de 15e eeuwse 
zadeldaktoren bleek te bestaan uit grote brokken 
rode zandsteen, te zamen de restanten vormend 
van een paar 12e eeuwse sarcofagen.  In Friesland 
zijn tientallen gave exemplaren gevonden van 
deze rode of gele zandstenen doodskisten, altijd 
in dorpen waar in de lie of 12e eeuw een 
tufstenen kerkje verrees. De voor die tijd zeer 
kostbare grajkisten kwamen uit het Duitse 
Ben theim en welgestelde Friese boeren zullen ze 
ingevoerd hebben tegelijk met de voor kerkbouw 
benodigde, eveneens uit Duitsland afkomstige, 
tufstenen. 
Ook in Idaard hebben enkele families het zich 
kunnen permitteren een sarcofaag  te kopen en 
deze vele generaties lang als "grafkelder" te 
gebruiken. Ongeveer twee eeuwen later raakten 
sarcofagen weer in onbruik als laatste rustplaats. 
Voor de gegoede burgerij komen dan de houten 
doodskisten weer in zwang. Het is te betreuren 
dat de Idaarder torenbouwers de in de late 
middeleeuwen ouderwets geworden stenen kisten 
en bijbehorende deksels kapot hebben geslagen 
om de stukken te gebruiken voor versteviging van 
de torenfundering. 
Gelukkig is één gaaf sarcofaag-deksel  in zijn 
geheel bewaard gebleven, het heeft  thans, samen 
met andere zandstenen fragmenten, een plaats 
gekregen in de torenvloer van de Idaarder kerk. 
De moeilijk zichtbare versieringen op het deksel 
zijn nauwkeurig weergegeven op bi/gaande 
tekening van Architektenbureau Kijlstra uit 
Beetsterzwaag. 

In Grouw werd in 1956 een eveneens merk -
waardig middeleeuws grafmonument  opgedolven 
ten noorden van het St. Pieter-kerkhof in het 

tuintje van het huis Kerkstr. 46. Het bleek een zogenaamd 'riesterzerkje" te zijn, dat in de 12e 
eeuw het met een kruis versierde hoofdeinde  van een toen nog komplete sarcofaag vormde. Een 
Grouwster priester heeft  er een paar eeuwen later zijn eigen (tweedehandse) grafzerk  van laten 
maken. Het steentje werd opgegraven door J.J. de Wal, die het aan het Gemeentemuseum te Grouw 
heeft geschonken (foto  Rinze Visser). 
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En ze maakten er gebruik van ook, want sporen van deze kleinschalige veenderijen werden in de 

vijftiger jaren teruggevonden bij een gedetailleerd bodemonderzoek voorafgaande aan de ruilver-

kaveling Garijp-Wartena. Het Stiboka-rapport waarin de heren Van der Schans en Vleeshouwer hun 

bevindingen noteerden vermeldt nog meer bodemkundige bijzonderheden: 

"Het gehele klei- en veengebied werd tussen de 3e en Be eeuw na Christus door de zee overspoeld. 

In dit gebied werd overal een betrekkelijk dunne laag zware klei, de zogenaamde knipklei afge-

zet." 
De klei-aanvoer verstopte gaandeweg de oude geulen en dekte de bij de boerderijtjes behorende ver-

veningen en verkavelingssloten toe. 
Zo verdwenen het oppervlakteveen en de bewoningssporen onder de stugge knipklei. Behalve de 

meeste terpen, zij lagen eeuwenlang onbewoond in het verlaten landschap en wachtten rustig de 

Middeleeuwen af. 

Middeleeuwen brachten welvaart 

Toen de zee zich uiteindelijk in de Be eeuw uit Idaarderadeel terugtrok, liet zij een vruchtbaar klei-

gebied achter. 

Dat bleef niet onopgemerkt. Een gestage bevolkingsgroei elders in Friesland zorgde ervoor dat een 

aantal boeren moest uitkijken naar nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf uit te oefenen. In de loop 

der volgende jaren namen zij bezit van de grootste, nog aanwezige terpen in dit gebied en brachten 
het omliggende land in kultuur. 

De vroegmiddeleeuwse verkavelingspatronen kunnen we herkennen op luchtfoto's van Warstiens, 

Warga, ldaard en Grouw. Deze onregelmatige slootsystemen onderscheiden zich duidelijk van de pas 
na het jaar 1000 aangelegde strokenverkaveling. 

Ondertussen was namenlijk het aantal inwoners belangrijk toegenomen en zij zochten uitbreiding 
van hun landbouw- en veeteeltgronden. Uiteindelijk werd het hele landschap opgedeeld en konden 
de dorpsgrenzen bepaald worden. 

Het in die tijd ontstane dorpsbewustzijn, en in groter verband de geboorte van de Grietenij 

Idaarderadeel, zal het mogelijk gemaakt hebben met gezamenlijke krachten een werk te volbrengen 

dat nu nog tastbaar aanwezig is: de Middelzeedijk. Deze dijk was noodzakelijk om de in de 1 l eeuw 

tot zijn grootste omvang uitgegroeide Middelzee in te dammen. 

De toegenomen welvaart is in de dorpen af te lezen aan de tufstenen kerken die er verrezen. Het 

is helaas niet bekend of er eenvoudige, houten voorgangers geweest zijn, wél dat zowel in Grouw, 

Wartena, Warga als Idaard in de 12e eeuw een voor die tijd zeer kostbaar godshuis gebouwd werd. 

Alleen in Grouw is dat nog te zien. De noordmuur van de N.H. kerk aldaar en het halfronde koor 

geven de in die periode gebruikelijke versieringen in tufsteen weer. Van de andere dorpen weten we 

bij toeval dat het uit Duitsland afkomstige, vulkanische gesteente bij de kerkbouw toegepast werd. 

Bij Wartena vernemen wij het dankzij Wumkes Dorpskroniek welke een krantebericht uit het jaar 
1780 afdrukt waarin "400 â 500 ton duifsteen" te koop werd aangeboden. 

Tijdens de restauratie in 1982 van de Idaarder dorpskerk vond men een tuf stenen muurfragment in 

het koorgedeelte. Datzelfde gebeurde een jaar later in Warga waar onder de houten vloer van de 
huidige N.H. kerk ook tuf stenen tevoorschijn kwam. 

Het hervormde kerkgebouw in Roordahuizum bevat in de noordmuur nog grote kloostermoppen in 

13e eeuws metselverband, evenals het muurwerk van de nu opgeknapte Aegumer toren die eenzaam 

achterbleef na afbraak van het kerkgebouw in 1838. 

We herkennen veel tekenen van welstand, zo aan het einde van de 13e eeuw. 
De inwoners van deze grietenij hadden echter op dat moment wel iets anders aan hun hoofd. De 

dorpen van Idaarderadeel maakten zich klaar om, samen met andere grietenijen, de strijd aan te 
binden met het water. Ondertussen namen welgestelde boeren door het bouwen van stinsen hun 

maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan een provinciale burgeroorlog, de strijd tussen 
Schier en Vet. 

Zo zien we, de tijden veranderden weer eens. 
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EAGUM, FRIENS, IDAARD EN ROARDHUZEM 
Fan D.J. van der Meer 

De doarpen Eagum, Friens, Idaard en Roardhuzum foarmje yn ldaarderacliel in groep doarpen, dy't 

ieuwen lang wat op himsels stien hat. Mear mei it gesicht nei Ljouwert en Snits as nei Grou. Dizze 

doarpen wiene fan Wergea ôfskaad troch de Wergeaster Mar en fan Grou troch It Leechlân en It 

Hôflân. Pas yn 1867 waarden foar it earst plannen makke foar in wei fan Wergea troch de Mar en 

fierder lâns Eagum oanslutend op de wei fan Idaard nei Roardhuzum. En earst yn 1950 wie It mûg-

lik om oer de nije Jelle de Visserwei fan Idaard nei Grou te riden. De slappe, feanige grûnen om 

Grou hinne wiene fansels de skuld fan dit alles. Fan in slappe ûndergrûn hawwe wy yn Cis 4 doarpen 

gun lêst; It is hjir klaai op fean en dêrtroch koe der al yn 1648 in wei fan Idaard nei Roardhuzum 

lein wurde. En dit makke it grytman Carel van Roorda mûglik om by Idaard syn slot te bouwen. 

Kaartje van Bernardus Schotanus, in 1698 vervaardigd in opdracht van Prov. Staten en in 1718 uit-
gegeven door Francois Halma te Leeuwarden. 

It gritenijbestjoer hie foar dizze swierrichheden wol each en dérom wie der yn Roardhuzum in 

"rechthuijs" ynrjochte; lytse saken (rûzjes, kwestjes oer jild ensfh.) waarden dêr behandele. Dit 

rjochthûs sil yn 1649 ynrjochte wêze, want doe krige dit geboutsje fan de Fryske Steaten neffens 

wenst in brânskildere rcit oanbean. It waard letter ek wol de "weercamer" neamd. Dizze keamer wie 

wêr't no it lokaal fan de tsjerke is. 

Mar It lizzen oan en by wegen hie ek syn gefaren. Dat ûnderfûn men yn 1498 te Roardhuzum. De 

Ljouwerters diene yn dat jier in plondertocht bûten de stêd; oant en mei Roardhuzum. Dêrby waard 

de Jelgersma-stins op Tzienserbuorren yn 'e brân stutsen. Dizze stins lei yn de hoeke fan de strjitwei 

en de opreed nei de Rûne skoarstien. Mar Saksyske soldaten, dy't tafallich fan Jirnsum nei Raard 

ûnderweis wiene, seagen de brân, dy't al mar grutter waard, want ek oare pleatsen moasten it belije. 
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De Saks dreau de Ljouwerters tebek. Neffens de kronyk kaam it by de "wech die van den dyck op 

loepet nae den kerck" (wy soene sizze: op it Tolhek) ta in slach. Dy ferlearen de Ljouwerters en 23 

man fan harren seagen de stad net wer. 

In lytse 100 jier letter drige der gefaar foar Friens. Vn de jierren nei 1580 koe men hyltiten ynfallen 

fan de Spanjaarden fantt Stienwyk ferwachtsje. Om harde pas ôf te snijen liet grytman Douwe van 

Sytzama de wei fan Jirnsumersyl lâns Friens nei It noarden by Jirnsum trochgrave. In nij stikje wei, 

de Fûkwei, mei in tiltsje (de Fûktille) joech fuortoan ferbining fan Tzienserbuorren mei de Raarder 

H egedyk. 

Foar 1500 wurde de 4 doarpen mar inkele kearen neamd. Syurd Kamstera en syn soan Wigla yn 

1470 en 1482 te Eagum, de Dyoerama ( =Djurrema) stins te Friens yn 1486, de grytman Grata 

Ellingha yn 1392 te Idaard en de muonts Bernardus Rordahusim, dy't yn 1445 yn it kleaster te 

Hildeshiem hiel wat skreaun hat. Under oaren twa Fryske preken, dy't by It befêstigen fan in houlik 

brûkt wiene. It boek, der't syn skreaune neilittenskip ynstiet, is no yn in bibliotheek te Bazel. 

In geleard en ferneamd man yn syn tiid wie Boëthius Epo,dy't yn 1529 te Roardhuzum berne waard. 

Doe't er 14 jier âld wie, gie er al nei Keulen om Latyn en Grysk te studearjen. Dêr promovearre er 

yn 1549 ta doctor yn de wiisbegearte en waard magister yn de frije keunsten. Ek lei er him it op de 

genêskeunst. Neidat er gâns omswurven hie (Vn it suden fan Frankryk b.g.) waard er yn 1562 heech-

learaar Vn de beide rjochten te Douai, wêr't er oant syn dea (yn 1599) bleaun is. Boëthius Epo hat 

nochal wat boeken skreaun; sa't dat doe wenst wie in It Latyn. Mar ..........hy kaam der wol foar üt, 

dat er in Fries wie en goed Roomsk Katholyk. Dêryn tocht er gelyk as Viglius van Aytta, dy't him as 

professor te Douai oan oanbefelle hie. Viglius hie ek bannen mei Roardhuzum; want dêrre stie it 

âlde stamhûs fan de Aytta (by de tsjerke), w&rfan hy ek in grut part de eigener wie. 

Register van den Aanbreng 

Is der foar 1500 in hiel lyts bytsje oer cis 4 doarpen bekend, yn 1511 feroaret dat. Doe is it Register 

van den Aanbreng opmakke.Yn dit boek stiet û.o. in koarte opsomming fan alle boerepleatsen yn ûs 

kontreien. Eagum hie doe 6 pleatsen, Friens 12, Idaard 7 en Roardhuzum 26. De eigeners, de 

hierders en de hier wurde der hier wurde der hiel koart Vn neamd. De opjeften wiene bedoeld foar 

Een rustig hoekje te 
Aegum uit omstreeks 1930 
aan de Aegumeropvaart. 
De boerderij is Haringa's-
State, thans bewoond door 
Tjeerd van der Hem. 

t Saksyske regeer. Dit koe oan de hén fan de opjûne hieren doe de minsken Vn de belestings oan 

slaan. In soarte fan grûnbelêsting dus. Ek doe moast it regear, de taken, dy't it him stelde, ütfiere. 

De Hania-pleats te Roardhuzum (hjoeddedei bebuorke troch Jan Bouma) wie doe 64 pûnsmiet grut 

en brocht doe omrekkene yn üs jild yn it gehiel jierliks 33 1/2 gûne hier op. Mar mei ien sulveren 

gûne Vn dy tijd koe men wol 100 kear safolle dan mei ien nikkelen gûne fan no! 
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Yn de tijd tusken 1500 en 1600 waard men it wetter mei moles en mooldiken aloan better de baas. 

Noch yn 1543 klage de Roardhster pastoar deroer, dat er in tige leech stik lân hie, dêr't er gjin hier 

fan barde. "Want dat hoey van 't jaer voorleedenen staet noch meeste paert daerin". Mar troch it 

ferbetterjen fan de wettersteatkundige tastân, brocht it lân mear fruchten op. Dat easke troch in-

tensiver bearbeidzjen ek mear arbeidskrêften, Boeresoannen, dy't yn har feinte-jierren thûs arbeiden, 

mar ek faken "ûnder in oar", seagen no har kansen. Sa waarden hiel wat grutte boerepleatsen tusken 

1500 en 1600 ta twa pleatsen opdield. 

Yn Eagum ûntsteane dan Grut en Lyts Haringa, yn Friens Ald en Nij Brünsma, yn Idaard Grut en 

Lyts Epema en yn Roardhuzum de Grutte en de Lytse Twixel, Grut en Lyts Giekema, Grut en Lyts 

Winia en Grut en Lyts Ekema. Wat der fierder by alle pleatsen fan de 4 doarpen opfalt, is, dat der yn 

dizze kontreien hielendal gun boulân neamd wurdt. En dat soe dochs wol kinne moatte op de lytse 

en gruttere terpen dy't hjir leine. 

De finnen, mied- en haailannen binne ieuwen lang op ien en deselde manear bearbeide. Dêrby 

holpen alle gesinsleden, ynwenjende boerefeinten en -fammen en faken buorlju; mei behelp fan 

weinen, ierdkarren, dong- en heaweinen en kroaden. En it gers en it hea moast ek gauris thishelle 

wurde mei in skou of in pream. 

Primitive meanmasjinen kamen al yn de foarige jeu yn 'e miedlannen, mar de grutte struktuele 

feroaring kaam hjir nei 1890. Doe waard te Roardhuzum it bûterfabryk De Eendracht" iepene. 

Wol hast 30 man hiene dêr wurk. It wie dan ek foar alles in grut ferlies, dat it fabryk yn 1963 as sa-

danich ticht gie. En mei dat it tal leden fan it fabryk woeks, naam it tal minsken, dat op de buorke-

rijen arbeide, ôf. Folk om bûter te meitsjen en te tsiizjen wie dêrre net mear nedich. 

Benammen yn de jierren tusken 1880 en 1890 siet de boerestân tige swier. Allinne mei goede 

boargen koene de boeren by de banken yn de stêd jild liene. Doe bruts ek op dit geb iet It koöpera-

tive tinken troch. Troch mei elkoar te stean wie der ek op finansieel gebiet wat te berikken. Sa-

dwaande waard yn 1910 foar dizze kontreien in koöperative boerelienbank oprjochte. Earst tige 

beskieden waard in keammerke fan in wente oan de Haadstrjitte te Roardhuzüm derta ynrjochte. 

len fan de earste kassiers wie Ids Boersma. Hy hie lykwols ek romte foar in pear kij -------Letter is 

tt dizze bank de Rabobank ûntstien. 

Tsjerken en skoallen 

Fan de 4 tsjerken is de Eagumer tsjerke yn 1838 foargoed ôfbrutsen. Hy stie op it stee fan in mids-

ieuske tsjerke, dy't yn 1770 beliis jûn hie. Allinne de toer bleau in 1838 stean. Dy is yn 1983 

restaurearre. 

Ek de midsieuske tsjerke fan Idaard, boud fan dowestien (tufstien) wie yn 1770 boufallich. Vn 1774 

is der in nhje tsjerke boud. De toer is doe stean bleaun. Neffens in tinkstien is dy yn 1541 boud. 

Toer en tsjerke binne yn de jierren 1981 en 1982 restaurearre en kinne nower besjen liie. De brân-

skildere ruten (makke troch Ype Staak), de grêfstien foar Carel van Roorda (ferstoarn yn 1670) en 

de roubuorden fan de bewenners fan Friesma state jouwe it tsjerkje in besûndere sfear. 

De âlde tsjerke fan Friens moast yn 1794 it plakje romje foar in nij gebou. Allinne is de bekroaning 

fan in Van Sytzama-bank noch fan it âlde oer. En fansels de roubuorden en -kassen fan it slachte 

Van Sytzama en oantrouden. Mei de rjochtop steande grêfstiennen is it tsjerkje tige it besjen 

wurdich. 

Ek de tsjerke fan Roardhuzum is net sûnder kleanskuorren troch de tiid kaam. Vn 1726 is de sCid-

muorre fan de tsjerke foar in grut part fernijd. Byldhouwer Bernardus Storm üt Ljouwert hat doe de 

moaie tagongspoarte hakt. De tsjerke hie al yn 1560 in oargel, mar it hjoeddeiske oargel is yn 1784 
boud troch Albertus van Gruisen. It stucwurk yn 'e tsjerke is yn 1883 oanbrocht. De preekstoel 

± 1645) is it âldste meubelstik. De âlde toer is yn 1878 delhelle en foar f 9000,-- boude de 

Jirnsumer timmerman-oannimmer Jacob Nijdam in nije toer, dy't yn 1983 restaurearre is. Yn earste 

oanliz wiene tsjerke en toer üt de tiid tusken 1200 en 1300. Dat is oan de noardmuorre fan de 
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tsjerke noch te sjen. Dy is oplutsen fan "âlde friezen" (kleastermoppen); sels is noch te sjen, wêr't 

t s.n. noarmannepoartsje sitten hat. 

De pastoars en de dûmnys, dy't yn de 4 doarpen stien hawwe, litte wy yn It ramt fan dit boekje 

bûten beskôging; allinne sille wy de Roardhiister dûmny Boers by de pol ityk al efkes neame. 

De 4 doarpen hawwe hiel lang elk in eigen skoalle hawn. Dy wiene lykwols wol wat ûngelyksoartich. 

Sa waard yn Eagum allinne yn de wintermoannen skoalhâlden. Simmers wie master by syn kij en yn 

it lân, dat er brûkte. Ek die er allerhande kerweikes foar de tsjerke. Hy wie op 't lêst ek oansteld 

troch de tsjerke, krekt as syn kollega's yn de oare doarpen. Hja wiene "kerkedienaars" en stiene 

ûnder it tafersjoch fan de pleatselike dûmnys. Yn 1848 wiene der mar 4 bern op de Eagumer skoalle 

en doe't master yn dat jier ûntslach frege(hy wie doe 90 jier), is de skoalle ophven. De bern giene 

fuortoan nei Idaard; letter is dat Wergea wurden. 

4 	 : 

Roordahuizum zoals het ongeveer 250 jaar geleden uit het landschap oprees. 

De Frienzer skoalmaster hâlde simmerdeis w61 skoalle. Fierder brûkte er ek nochal wat lân en die er 

hiel wat "putsjes" foar de tsjerke. Dat lêste brocht ek jild yn 't laadsje. De skoalle waard mei dy fan 

Idaard yn 1934 yn it ramt fan de besunigensmaatregels fan minister Marchant opheven. 

De master fan Idaard moast wat mear kinne as dy yn Eagum en Friens. Hy wie ek organist yn tsjerke 

en hy moast dus wat yn de muzyk ûnderlein wêze. Hy hie dêrtroch ek wat in heger traktemint. De 
skoalle stie nêst de pastorije en it gebou is letter ta tsjerke- en ferienigingslokaal ynrjochte. 

De Roardhiister skoalle hie fan de 4 skoallen de measte bern. Dêrom hiene de tsjerkfâden master 

al yn it begjin fan de 17e ieu it lân ôfnommen en him in dofke mear traktemintjûn. Dat kaam wol 

goed ót, want master wie ek organist en wrottershannen en orgelspylje akkordearje net sa bjuster. 

De âldste skoalle stie oan de eastkant fan de tsjerke, wêr't no it tsjerkelokaal stiet. Letter is in nije 

skoalle boud tsjinoer de yngong fan de tsjerke en dy is yn 1956 ferfongen troch "DeTrije Doarpen 

Skoalle". 

Hearskippen, boeren en arbeiders 

By âlds wie Roardhuzum fan de 4 doarpen fierwei it belangrykste. Dôr wennen yn 1552 b.g. te 
Roardhuzum 4 hearskippen. Dat wiene boere-ridders. Doe't hja yn dat jier foar de grytman ferskine 
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moasten, om harren wapens sjen te litten, kamen se op 't hynder, elk yn it harnas, trije hiene in 

spyts en in degen en ien hie in degen en in slachswurd (krekt as Grutte Pier). Fan har stinzen wiene 

der yn 1718 noch twa oer: Tjepma state (Roorda's pleats it Langstek) en de state op de Twixel 

(suidlik fan de tsjinwurdige tsjerkepleats fan Tigchelaar). Fierder wiene der ûnder Roardhuzum noch 

29 boerehiishâldings en yn 'e buorren wennen 20 hantwurkslju en oare minsken (arbeiders en 

minsken, dy't net mear arbeidzje koene). Te Eagum telde men 9 boeren en 2 htshâldings, dy't it tige 

earm hiene, te Idaard wiene 9 boeren en ien gesin, dat earm wie en te Friens wennen 20 boeren. Alle 

boeren yn de 4 doarpen hiene as wapen in spyts, in hellebaard of in degen. In inkele hie oars neat as 

in "swijnespijt". 

ÔrnJ 
ier 	t 

De herberch de Grutte Trije Romers, wêr't op 1 maaie 1879 it Friesch Rundvee Stamboek en it 
Friesch Paarden Stamboek oprjochte binne. De herberch is Vn 1959 ôfbrutsen. Se stie oan de dide 
provinciale srr/itwei, skean tsjinoer it hüs en it kantoarfan de notaris. 

De slotten fan Friens en Idaard binne letter boud. Inkele jierren foar 1575 moat Beslinga state te 

Friens boud wêze. Sawat altiten hat de state bewenne west troch in Van Sytzama. De lêste be-

wenner wie baron Maurits Pico Diederik van Sytzama, dy't grytman oer Idaarderadiel en "gouver-

neur des konings" (commissaris) west hat. Hy hat kening Willem 1 te Friens op syn slot ûntfongen. 

Nei de dea fan de baron is it slot yn 1848 ôfbrutsen. 

Friesma State te Idaard is yn 1652 troch grytman Carel van Roorda stifte. Dit slot hat bewenne west 

nei Carels dea troch de slachten Van Scheltinga en Bergsma. De lêste bewenner wie Cornelis 

Bergsma, dy't grytman en letter boargemaster fan Idaarderadiel west hat. Nei syn dea is it slot yn 

1882 ôfbrutsen. 
De bewenners fan de states hawwe gâns ynfloed op de doarpen hân. Se hiene ttinlju, arbeiders en 

boaden (wurksters en tsjinstfammen) yn tsjinst tt it gewoane folk en sadwaande hiene se ynfloed op 

t hâlden en dragen fan de gewoane man (en frou). Mar ek diene se mei yn tsjerklike en wettersteat- 
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kundige saken. En omdat se famylje en kunde hiene oer hiel Fryslân en ek faken dêrbûten, koene se 

de saken yn in wat breder en rommer perspektyf sjen en de foarstap nimme ta nije saken. 

De minsken, dy't net boer wiene (mar de measten hiene dochs wol in pear kij of skiep), wiene krekt 

as hjoeddedei tige ûngelikens stituearre. Der wiene keaplju by, dy't it goed stowe koene, mar ek 

wér't it skraabjen om 'e kant wie. Sa wie It ek by de hantwurksiju: de skuonmakker, de bakker, de 

wever, de weinmakker ensf. Har wolfeart gie op en del mei de tijd. 

De Blauwe Tinte by de Snitserhoeke te Roardhuzum. Yn 1911 waard te Roardhuzum in ôfdieling 
fan "de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken "opr/ochte. Itselde 
fier liet de ôfdieling in blauwe tinte bouwe. Yn de earste jierren wie de tinte allinne sneins iepen en 
waard er yn de h/erst oppakt; hy wie wol fan hout, mar de z2nderdielen wiene nûmere. De leden fan 
de pleatselike ôfdieling bets/innen sels. Durk/e Oosterling hat mear as 20 fier as behearster yn de 
Blauwe Tinte stien. H/oeddedei is de Tinte sneins sletten en men kin der g&ns mear knIe dan yn de 
earste jierren. Mar allinne sûnder alcohol. 

De arbeidersstân hie it gâns minder. Sij hCismannen yn ien-keammerkewenten. Yn de winter, as it 

wurk by de boeren "op" wie, dan wie it bittere earmoede. Dan ferfoelen se ta de earmfâdije fan 

harren tsjerke of se krigen fan de tsjerkfâdije. De tsjerkfâdije soarge soms ek, dat weesbern fersoarge 

waarden en te plak kamen. Ek hie dy flechtelingen, oarlochsslachtoffers en rûnreizgjende bidlers op 

har noed. Yn de 18e ieu, doe't de tiden gâns tebek rûnen, koe "de tsjerke" de earmensoarch benei 

net mear oan en yn de foarige ieu (nei de jierren 1880) alhiel net mear. 

Politike strideraasje 

Doe begûn it arbeidersfolk en wat him of har dêrmei solidair fielde, har yn ferskillende groepen 

te organisearjen. De doarpen Eagum, Friens en Idaard spilen dêr net sa bot yn mei, mar yn Roard- 

huzum is it hurd-tsjin-hurd gien. Bekend is wurden Geartsje Fokkes Kleefstra, dy't nei 1890 op 
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soasialistyske gearkomsten foardroech en song. Letter spruts se ek wol. Mar se koe de mjitte net 
goed en liet har tefolle troch it hantsjeklappen liede. Doe't se yn in taspraak de jonge keninginne 
Wilhelmina in dom skepsel neamde, waard se beskuldige fan "majesteitsschennis" en ta 6 moanne 
finzenis feroerdield. Har einfûnnis hat se net ôfwachte, mar se is nei België flechte. 
Ek de ôfdieling fan de "Maatschappij tot Nut van het Algemeen",oprjochte yn 1846 hat prebearre 
wat foar de arbeidersstân te dwaan. Der kaam in sparbank en in sparkas foar behoeftigen ta stipe 
by sykte en âlderdom. Yn 1866 waard begûn mei in naai- en breidskoalle en yn 1876 in beuker-
skoalle ("de bewaarschool"!). Mar nei 1900 ferrûn dit wurk. Nije maatskappijfoarmen krigen stal. 
Mar ek woeksen de politike strideraasjes oan. Yn 1900 waard dimny B. Boers te Roardhuzum be-
fêstige. Hy seach tige skoan de need, dy't der ûnder it arbeidersfolk wie. Hy hie dêr in grut mei-
lijen mei en hy besocht mei alle macht sokke stumpers, dy't mei troch de drank yn it ûnleech 
rekke wiene, by de wâl op te lûken. Mei op syn krewearjen kaam der yn 1911 in ôfdieling fan de 
Gehielûnthâlding. Sneins stiene guon leden mei in blauwe tinte op in skealik stikje grûn by de 
Snitser hoeke. Mar net elkenien naem Dûmny dit stribjen yn tank ôf. De s.n. "merkekrantsjes" dy't 
soms mei de jierlikse merkdagen yn septimber iitjûn waarden, wiene bûtengewoan satirysk en dêr-
troch berucht. Dûmny, dy't yn it begjin fan syn loopbaan by de S.D.A.P. wie, waard kommunist 
en dat is er libbenslang bleaun. Dêrtroch rekke er wat op in dea spoar. Mar in waarmfielend minske 
bleau er. 
Fan de sportferienigings, dy't yn ts kontreien altiten tige goed aardzje kinnen hawwe, is de iisklub 
"De Eendracht" fierwei de âldste. Se waard oprjochte yn 1857 en hie yn it earstoan hiel wat leden 
mei klinkende nammen. De aaisikersclub "Mei-inoar-ien" gie yn 1904 it fjild yn (letter faken mei 
de stomboat) en yn 1904 waard it keatsen organisearre yn "Jan Reitsma". Doe't master J. Gorter 
yn 1911 haad fan de legere skoalle waard, waard al rid lik gau de gymnastykferieniging "Stânfries" 
berne; Master hat der jierrenlang de lieder fan west. Dat wie er ek fan in sjongkoar "Harmonie", 
wêr't er hiel goede prestaasjes mei behelle. Fanwege de arbeidersstân kaam dér in koar "Voor-
waarts" nêst (of tsjinoer?) te stean. Ut de gymnastykferieniging is letter de kuorbalklub mei deselde 
namme ûntstien, dy't yn it lân grutte bekendheid krigen hat. Letter binne noch inkele sportfer-
ienigings ûntstien, mar meiinoar is dat in ferhaal apart. 

* 

Palmtakjes uit Irnsum 

was vroeger een vaste gewoonte dat na Falmzondag (dus de tweede zondag voor Fasen), een 
clubje jongens en meisjes (van soms 20 d 30) van Grouw naar Irnsum liep en zich verzamelde op 
het kerkplein van de R.K. -kerk. De koster kende dit gebruik; hij had reeds een bak met palmtakjes 
(uit de tuin van pastoor) klaargelegd en iedere jongen of meisje ontving een takje. Daarna gingen 
ze in het achterhuis bij de pomp nog wat water drinken, hingen nog wat rond in het dorp en aan-
vaarden vervolgens de terugreis. 

Een curieuse gewoonte, die lang heeft  bestaan. Hoe lang weten we niet. Oudere Grouwsters zullen 
het zich nog herinneren. Maar in 1930 kwam er abrupt een einde aan door een verbod van pastoor 
De Graaf Hij was een man die niet door fijne takt uitmuntte. Ondanks het aandringen van de 
koster weigerde hij  palmtakjes af te geven. Hij vond het maar malligheid. En zo kwam aan dit 
aardig gebruik een einde. 

S. v.d. V. 
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Dat was andere koek! 

Jaren geleden kreeg Sijbren de Jong - hij was nog voorzitter van de Skûtsje Kommisje Grou - het 
verzoek van radioreporter Gabri de Wagt, een vraaggesprek te willen houden met een skûtsje-
schip per. Het zou op de band worden opgenomen en uitgezonden tijdens de wedstrijden. De be-
kende Grouwster schipper Bouke de Vries werd voor het gesprek uitgenodigd. 
Omdat Sijbren en Bouke geen ervaring hadden met gesprekken voor de radio, zouden zij, op advies 
van De Wagt, eerst een beetje oefenen. 
Een paar dagen voor de opname, schoven Sijbren en Bouke heel gezellig aan een tafeltje  bij 
Oostergoo, een lyts slokje er bij  en de oefenpartij  begon. It rinde as It spoar! De Jong stelde zijn 
vragen en De Vries, gaf vlotte antwoorden. Beiden waren heel tevreden over het verloop; dat zou 
straks een smout verhaal worden! Ze namen er nog maar een berenburgje op. 
Twee dagen later stond de radio wagen onder stoom voor hotel Oostergoo. Binnen zaten Sijbren en 
Bouke aan een tafeltje, ieder achter een microfoon. Rondom hen waren De Wagt, de regisseur, de 
geluidstechnicus en nog wat dienstverlenend voetvolk bezig met de voorbereiding van de opname. 
Van drie kanten kregen Bouke en Sijbren aanwijzingen: hoe ze achter de microfoon moesten zitten, 
of ze niet te snel wilden praten, dat ze niet met hun vingers op tafel mochten trommelen, of Bouke 
zijn pijp  maar even in de asbak wilde leggen, dat ze vooral niet aan de microfoons  mochten komen 
enz. enz. Een slokje was er nog niet bij; eerst even de opname. 
-- Dit is wel andere koek, dacht Bouke, dan het gezellig petear met Sub ren een paar dagen geleden. 
Wat een gedonder! Wie 'k mar werom op myn skztsje. 
Sijbren begon ongerust te worden, want hij meende de eerste voortekenen van een dreigende mis-
lukking te zien: Bouke begon goed de smoor in te krijgen over al die soesa van de radiomensen om 
hen heen. 
Maar Gabri de Wagt en zijn mannen merkten niets. "Een mooie figuur, die Bouke", hadden ze 
fluisterend tegen elkaar gezegd, "dat wordt wel wat." 
Eindelijk stond alles klaar. De opname kon beginnen. Vijftellen na nu! 
De Jong stelde zijn eerste vraag: "Hoe lang is het nu alweer geleden, De Vries, dat u als schipper 
bent begonnen?" 
De Vries: "No, dat hak jo earjuster ek alferteld!" 
Sijbren. "Jawol, De Vries, dat is sa, mar dat moatte jo no wer sizze. Dat fan earjustere wie ommers 
in pro efpraetsje." 
Bouke: "No ja, dat is ek sa, fuort dan mar." 
Sijbren: 'Mar efkes op 'e nij wer." 
Regisseur: "Opname vijf tellen na nu!" 
Sijbren opnieuw: "Hoe lang is het nu alweer geleden, De Vries, dat u als schipper bent begonnen? 
Bouke: "No moat it net raerder, dat witte jo allang. En ik woe der dit wol van sizze: As jo sa wolle, 
dan nimme jo foar mij mar in oare ien. Ik sjong gjin twa deuntsjes for ien sint!" 
Het gezelschap keek elkaar onthutst aan. Wat nou?! Na wat vijven-en-zessen werd nog een derde 
poging ondernomen, maar ook die mislukte. 
Bouke hie it net mear in 'e holle. Hy sette 6f 
De anderen bleven, berustend in hun lot en beteuterd kijkend, achter. Het vraaggesprek ging niet 
door. Jammer van alle moeite. Van der Veer moest er maar eentje inschenken. Om troost uit te 
putten. 
Maar als de nood het hoogst is .......Op dat moment stapte de befaamde Drachtster skûtsjeschipper, 
Aldert Hoekstra, de tap van Oostergoo binnen. Sijbren bedacht zich geen moment, hij sp6ôt op hem 
af: "Aldert, jonge, jo komme as geroepe!" Binnen de kortste keren had hij Hoekstra achter de 
microfoons gepraat, die nog in de aanslag stonden. Gabri de Wagt en zijn mannen kregen geen kans 
om van de ene verbazing in de andere te vallen, maar zij begrepen wat er gebeurde en ze deden in 
ijltempo wat zij doen moesten. 
Sijbren stelde zijn vragen en Aldert antwoordde zonder aarzeling. Hij had geen tijd gekregen zich te 
realiseren, dat het een vraaggesprek voor de radio was, dat s middags al werd uitgezonden. 
Het is een mooi gesprek geworden, hwant Aldert koe der ek hwat fan. Zelfs zonder oefenen! 

K.J.V. 



WARTENA IN HONDERDEN JAREN 
door D. Steenbeek 
Over het grijze verleden van Wartena is weinig bekend. We weten dat vôôr het jaar 1000 hier al be-

woning op terpen plaatsvond; en vrijwel zeker is Wartena ontcaan aan de oevers van het riviertje 

het Ald Djip, waarvan nog een stukje aan de noordkant van de Oosterburen is te vinden. Op oude 

kaarten wordt het aangegeven als een natuurlijke stroom komende van Suawoude, lopende naar 

Wartena en Warga en door Swichum om bij Barhûs (Wirdum) in de Middelzee uit te monden. 

•....- ..- ., 

X - 	--- 	 -- 

Kerk van Wartena naar een tekening uit 1721. 

De betekenis van de naam Wartena (Warten in het Fries) is niet duidelijk . In 1538 wordt het 
Warthena genoemd; wordt het oud-Friese woord voor terp, wurth, ernaast gelegd, dan zet dat tot 

denken. Maar er wordt ook verband gelegd tussen Warten en warren (een naam voor land). Aan-
tekeningen uit omstreeks 900 van het klooster Fulda in Hessen, dat vrij veel bezittingen had in 

Friesland, vermelden de naam Wartengahe. Maar sommigen herkennen daarin weer Warga. Met deze 

gebrekkige en elkaar niet dekkende gegevens, moeten wij het doen. 
Tijdens de ruilverkaveling Garijp-Wartena zijn in het Stûkfjild, waar het Ald Djip doorheen liep,xle 

hoogten gespaard waarop vijf boerderijen en vier huizen gestaan hebben. Overblijfselen van deze 
panden zijn teruggevonden en de steenzoeker Pieter Mudstra, heeft er gereedschap gevonden dat 

gemaakt was van vuursteen. 
Het waren speerpunten, mesjes, schrabmesjes en andere primitieve jagersgereedschappen. Volgens 

het Fries Museum moeten die gebruikt zijn bij het jagen en voor het schoonmaken van huiden en 

botten zo'n 5000 jaar voor Christus. In die tijd was hier nog veel bos. 

Het oude dorpje Wartena zal door zijn ligging te midden van poelen en moerassen weinig met de 
buitenwereld in aanraking zijn gekomen. In dit opzicht vertoonde het overeenkomsten met Eerne-

woude, Suawoude en dergelijke waterdorpen. In de middeleeuwen had dit ook zijn voordelen, want 

de stormen van burgeroorlogen en partijveten gingen aan zo'n geisoleerd liggende plaats voorbij. 

De lage midden van Friesland, het gebied waar Wartena geografisch ook toebehoort, werd in het 

laatst van de middeleeuwen door natuurlijke wateren doorsneden. Tot in het begin van de 19e eeuw 

bezat Wartena geen goede verbindingen over land, het was voor contacten met zijn omgeving vrij-

wel geheel op waterverbindingen aangewezen. Ongeveer 125 jaar geleden was het dorp nog niet 
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over een verharde weg bereikbaar. Hoe moeizaam het landverkeer toen was, blijkt uit aantekeningen 

van wijlen C. Kasje, een oud-Wartenster. Hij schrijft: 

"Op een afstand van Warga naar Wartena, vier kilometer, moest men langs een modderweg en daar-

bij zesmaal over barten, een vlonder of een draai. De waterwegen die men moest passeren, waren van 

Warga af te beginnen: tweemaal de ringsloot, om de Jornahuistermeerpolder. Dan volgde nabij de 

boerenplaats Hooghiem een verlengstuk van de ringvaart, dat uitliep in het Langdeel. Vervolgens 

kwam de overgang over het Ald Skroet, waarna de beurt was aan de Halfwegsloot nabij Mids-

buorren. Tenslotte kwam nog de Langhalssloot". 

Middelen van bestaan 

De middelen van bestaan voor Wartena, gelegen als het was op laagveengrond en omgeven door 
water, hielden natuurlijk nauw verband met deze omstandigheden. De belangrijkste bestaansbronnen 

van het dorp in de tijd die vooraf ging aan, ruwweg genomen 1900, waren: veehouderij, schipperij, 

Visserij en turfmakerij. 
Naarmate men door de tijd heen een betere greep kreeg op het beheersen van de waterhuishouding, 
kreeg de veehouderij meer mogelijkheden zich te ontwikkelen. Maar toen in de crisisjaren van 1877-
1878 een grote verarming op het platteland ontstond, kwamen ook de boeren in een zeer kwetsbare 
positie. Boter en kaas werden toen nog op de boerderijen gemaakt, dat was het werk van de boerin. 

Maar in de crisisjaren zakten de prijzen van deze produkten geweldig. 

De Friese boter, die altijd de hoogste prijs op de Engelse markt had genoteerd, werd door de Deense 

verdrongen. Het geknoei van de handelaren was daar niet vreemd aan. Tot ongeveer 1800 hadden de 

boeren hun boter zelf verhandeld, daarna verschoof dat naar tussenpersonen, de boterkopers. Die 

Op deze Ald Fiyske 
greidbuorkerij in War-
tena, die omstreeks 
1700 werd gebouwd, 
lijkt de tijd al enige 
eeuwen stil te staan. 
Het lange en lage 
bûthis, met rechts de 
hooiberg, staat recht 
achter het vooreind. 
Hier hangt nog de sfeer 
van "it bathtsbankje 
der de dlde mantsjes har 
faak efkes deijoegen en 
har smoute ferhalen 
diene ' 

ontwikkeling werkte de knoeierij in de hand, zo erg zelfs, dat grote partijen Friese boter als onver-

koopbaar uit Londen terugkwamen. De roem van Frieslands boter verdween van de wereldmarkt. 

Inmiddels waren de Denen begonnen met het verwerken van melk in zuivelfabrieken, wat de kwali-

teit ten goede kwam en de kostprijs van de boter en kaas verlaagde. Een uit drie personen bestaande 

Friese commissie ging in 1878 naar Denemarken om de fabrieksmatige bereiding van boter en kaas 
te bestuderen. 

Maar de boerenstand van Wartena stond, evenals elders, sceptisch tegenover de oprichting van een 

zuivelfabriek. Ze voelden er weinig voor het maken van boter en kaas uit handen te geven. Maar de 
barre economische omstandigheden lieten hen weinig keus en zodoende werd in 1886 te Warga de 
eerste coöperatieve zuivelfabriek van Nederland opgericht. 
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Omdat steeds meer veehouders uit Wartena hun melk aan Warga leverden, werd een aantal jaren 

later het initiatief genomen om ook in Wartena een coöperatieve zuivelfabriek te stichten. Dat ge-

beurde in 1898 onder de naam Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Helpt Elkander". De fabriek 

startte met 40 leden en ruim 700 koeien. Het duurde nog wel even voor alle boeren van Wartena 

zich hadden aangesloten. Maar al vrij spoedig groeide het aantal leden tot boven de 80, die een 
kleine 2000 koeien hadden. De kwaliteit van de boter en kaas verbeterde en een goede controle op 

de afzet schakelde de knoeierijen uit. De veehouderij was aan haar economisch herstel begonnen. 

In 1930, zo blijkt uit het jaarverslag, leverden 70 melkveehouders aan de fabriek (leveranciers met 

minder dan vijf koeien niet meegeteld). In 1982 telde Wartena en omgeving nog 22 boeren; in ruim 

50 jaar verdwenen dus 48 veehouderijbedrijven! 
Maar ook in de industriële zuivelbereiding deed zich een vergelijkbaar verschijnsel voor. De voort-

schrijdende techniek, organisatie en schaalvergroting deden ook daar hun invloed gelden. Gevolg: 

wegens concentratie van zuivelfabrieken moest de fabriek te Wartena in 1965 worden gesloten. Alle 

melk van de leden gaat sindsdien naar de Centrale Melkinrichting van de Frico te Warga. 

Schepen, varen en bouwen 

Door zijn gunstige ligging aan het water, was ook de schipperij een bron van inkomsten voor 

Wartena. Veel Friese schippers, ook uit Wartena, hebben de Oostzee bevaren. De hiervoor gebruikte 

scheepstypen waren vermoedelijk in hoofdzaak koffen en tjalken. 
In het archief van de Directie van de Oosterse Handel en Rederijen te Amsterdam, bevinden zich de 

z.g. Galjootsgeldregisters, waarin ieder schip werd opgetekend, dat uit Oostzeehavens te Amsterdam 

aankwam. Van die schepen werd geld geheven. In het register werden vermeld, de datum van aan-
komst te Amsterdam, naam van de schipper en het schip, de lasten (tonnage), de haven van afvaart 

en de lading. In 1731 wordende volgende vijf schepen uit Wartena genoemd: 

Datum 	Schipper 	 Naam v/h schip 	 Lasten 
1) 	

Haven v. 

afvaart 

21/3 	Albert Hilkesz 	 Wapen v. Wartena 	 23 	Stettin 

4/7 	Anne Esgesz 	 Vijf Gebroeders 	 19 	 Koningsbergen 

5/7 	Wytse Esgesz 	 Roos 	 23 	 Oostzee 

25/8 	HilkeSikkesz 	 Jonge Tobias 	 24 	 Rostock 

6/9 	Hessel Albertsz 	 Wapen v. Wartena 	 23 	 Koningsbergen 

')Amsterdamse last= 2,8 m 3  

Wartena lag ook dicht bij de grote binnenvaartroute van Lemmer naar Groningen; toen een heel 

andere dan het tegenwoordige i Prinses Margrietkanaal en het Van Starckenborghkanaal. Volgens het 

archief van de Stifting Warten, hadden in de jaren 1900-1940 twintig schippers hun domicillie in 

Wartena. Het schip ging van vader op zoon over en de schippers waren vaak familie van elkaar. Zij 

voeren hoofdzakelijk met mest, terpaarde, bieten, turf, aardappelen, hooi en riet. Het was onge-

regeld vervoer en hard werken; 's winters dwong het ijs soms tot stilliggen. De meeste schippers had-

den echter een goed bestaan. 
Na deTweede Wereldoorlog kwam de vrachtwagen als zware concurrent opzetten, die overal ter 

plekke kon laden en lossen. Het kleine binnenschip kon er niet tegenop; tegenwoordig heeft Wartena 

geen enkele schipper meer. 
Het bouwen van schepen is ook al vroeg een Wartenaster bezigheid geweest. In de 18e eeuw werden 

er kofschepen gebouwd, op de helling waar nu de jachtwerf van T. de Jong is gevestigd. De helling 
was een sleephelling en het water er voor werd de kolk genoemd. Deze naam is in de tijd van Napo-

leon (1810) door de eigenaar van de helling als achternaam aangenomen. Hij noemde zich Hessel 

Botes van de Kolk en behoorde tot een oude familie van scheepsbouwers, die deze werf vele jaren 

heeft beheerd. 



23 

In latere jaren was het vooral de helling van G. Bijlsma en Zn. die de aandacht begon te trekken. Op 

de plaats waar nu de Scheepswerf Bijlsma B.V. en de Jachtwerf Bijlsma B.V. staan, werden in 1792 

reeds houten schouwen en pramen gebouwd en gerepareerd. Deze werf is uitgegroeid tot een van de 

belangrijkste van Friesland. Er werken ongeveer 25 mensen. 

Visserij 

Door zijn ligging in een waterrijke omgeving bevond Wartena zich in gunstige omstandigheden voor 

de visserij. Paling, snoek en baars waren de waardevolste soorten; maar ook karper, brasem en witvis 

lagen goed in de markt. Na 1860 werd ook de zeelt een aantrekkelijk produkt. 

De meeste vissers moesten van hun beroep bestaan, anderen hadden neveninkomsten uit rietsnijden, 

broodventen, werken bij de boer e.d. In de periode 1920.1940 bezat Wartena nog 16 vissersge-
zinnen. Het waren vaak hele families, zoals bijv. de families Valk, Spijkstra en Postma, waarin de 

zoons het beroep van de vader weer voortzetten. Over de afzet van de vis geven de aantekeningen 

van M.H. Castelein enige informatie. Hij noemt een Jan Jac. Valk, visser en exporteur te Wartena. 

Een zeer ondernemend man, schrijft Castelein, die voor zaken naar Londen en Parijs ging. Voor de 

vissers van Wartena, Grouw en Eernewoude was hij een belangrijk man. Hij voer met zijn boot de 

Vischlust bij hen langs, haalde hun vis op en zorgde voor de afzet. 

In 1910 stond een groot deel van Friesland blank. Ook in Wartena spoelde het water over de straten. 
De bakker voer met een zeilschouw langs zijn klanten voor de broodbezorging. 

Omstreeks 1930 is nog geprobeerd een coöperatie op te richten, die voor de afzet van vis zou 

zorgen, maar dat is mislukt. 

Inmiddels was in 1916 geleidelijk aan de neergaande lijn begonnen voor de binnenvisserij. In dat 

jaar nl. maakten de provincie en de waterschappen een begin met de uitvoering van waterstaat 

kundige werken. Daar kreeg de visserij steeds meer van te lijden. Vele, vaak visrijke, watergangen 

werden afgesloten en polders werden door betere bedijking voor de vissers moeilijk toegankelijk 

gemaakt. Het betekende zeer voelbare inkrimping van het viswatergebied. 

In de crisisjaren 1930-1940 kregen de binnenvissers een nieuwe klap van de sterk gedaalde koop- 
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kracht. De prijzen van de fijnere en dus duurdere vissoorten vielen naar beneden. 

De oorlogsjaren 1940-1945 en de jaren kort daarna brachten nog wel enige opleving, maar het 

duurde niet lang meer of voor de kleine beroepsvisser was er geen brood meer te verdienen. 

Sinds de sanering in de beroepsbinnenvisserij omstreeks 1970, is er nog één visser in Wartena en 

nog één in Warga overgebleven. Toen in Grouw ook Haje Siksma in 1978 voorgoed zijn fuiken 

opborg, was ook daar de laatste beroepsvisser verdwenen. 

Met de zadelmaker, de wagenmaker, de koperslager en de hoefsmid, is ook de broodvisser op het 

binnenwater een uitstervend beroep geworden. 

Turf en de Oude Venen. 

De grondsoort rondom Wartena bestaat overwegend uit veen onder een betrekkelijk dunne klei-

laag. Dat maakte deze grond voor een deel geschikt om er turf van te maken. De turfmakerij was 

vroeger een van Wartena's bestaansbronnen. 

De turfgraverijen werden in het begin van 1700 op grote schaal ondernomen en doorgezet tot 

ongeveer 1880. Vooral in het gebied tussen Wartena en Eernewoude - nu de Oude Venen - werd 

veel turf afgegraven. De veenbazen, de eigenaren van het land dat werd afgegraven, moesten 

Oude vissers en schippers van Wartena. Aan hun karakteristieke koppen is te zien, dat ze alles al een 
keer hebben meegemaakt en zich door niemand meer van de wijs laten brengen. 
V. l.n.r. Sietse IJselstein, Sietse Sytsma en Auke Spi/kstra. 

daarvoor aan de provincie het zgn. slijkgeld betalen. Het provinciaal bestuur, dat wel voorzag, 

dat het uitgeveende land in slechte staat zou worden achtergelaten, besefte terdege dat het heel 

wat zou kosten om het weer bruikbaar te maken voor de veehouderij. Zij hoopte die kosten te 
kunnen dekken door het innen van slijkgeld. 
Het moet bar en boos geweest zijn, zoals het land na 1880 door de veenbazen werd achtergelaten. 
Aan de Wartenaster kant zijn daarvan toen drie polders gemaakt, de Sayterpolder, de Allema-

polder en de Achttienmad- of Werklustpolder. 

In landbouwkundig opzicht zijn de drie polders geen succes geworden; geen ervan wordt nog door 
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boeren bewoond en voor een deel zijn zij weer onder water gezet. 
Verreweg het grootste deel van de Oude Venen werd echter niet opnieuw in cultuur gebracht. Toen 
de turfmakers verdwenen, zijn de vissers en rietsnijders er in getrokken om te trachten er op hun 
beurt een boterham te verdienen. Het waren natuurmensen, die in en met het landschap waren 
opgegroeid. Zij ontsierden het niet en lieten de natuurlijke plantenontwikkeling haar gang gaan. 
Het is vooral aan hen te danken, dat de Oude Venen zich in de vorige eeuw hebben kunnen ont-
wikkelen tot een van de mooiste plassengebieden van ons land. 
Rond 1920 werden de Oude Venen ontdekt door de watersporters en andere "sneupers". Toen 
duurde het niet lang meer of de eerste zomerhuisjes kwamen, vooral langs de Oudewegsloot naar 
Eernewoude. Ook op de Alde Pôle aan de rand van de Holstmeer (vroeger Rommertsmeer) ver-
scheen een zomerhuisje. Het staat op de plaats van de schamele woonstede, waarin Sytse en 
Maaike veel lief en leed hebben gedeeld. En nog weer later kwamen ook de geioleerd gelegen 
boerderijen in dit gebied in handen van recreanten, want de boeren trokken eruit en andere 
boeren hadden er geen gading meer naar. 
De natuur ging in de Oude Venen haar gang. Wind, golven en stroom spoelden in de loop der jaren 
"feandyken" en "stripen" geheel of gedeeltelijk weg en veranderden het beeld. Maar gelukkig zijn 
er nog heel wat "smûke plakjes" bewaard gebleven. 
De schroeven van de boten hebben het aantal waterplanten wel ingekort maar er is nog steeds een 
rijke verscheidenheid aanwezig; ook de oeverplanten bieden nog een grote variatie. Watervogels zijn 
er in vele soorten en in de moeraswildernissen broeden nog de roerdomp, de bruine kiekendief, de 
baardmees en andere. In de moerasbossen hebben vooral de merel, ransuil, torenvalk, zwarte kraai 
en ekster hun domein gekozen. Zelfs de aalscholver, die praktisch was verdwenen, neemt de laatste 
jaren weer in aantal toe. En in het gebied rond de Oude Venen leiden een kleine 200 reeën een goed 
leven. 
Het is maar gelukkig dat dit prachtige gebied, grotendeels eigendom van It Fryske Gea, alleen per 
boot bereikbaar is. Vele watersporters bezoeken het en een groot deel daarvan gedraagt zich behoed-
zaam, een kleiner deel echter heeft weinig oog voor de grote kwetsbaarheid van een zo gevoelig 
natuurgebied. Het is niet zozeer het aantal, maar in veel sterkere mate het gedrag van de bezoekers 
dat bepalend is of dit gebied hun aanwezigheid kan verdragen. 

* 

In grou tientsje! 

ce 't yn 1924 "Jong Frisia " oprjochte waard troch Hdns en Hette de Jong, Wieger Sjoerdsma en 
Lou Atema, wie dat it safolste prebeaiien om It skipkesilen yn Grou better stdl te faan. Skipke- 
syld waard der al jierren, mar in feriening dér mankearde it oan. Fuort joegen 180 leden mei 
graachte jierliks in kwartsje kontribüsje. Doe moast der ek in Jiach komme. 

Hâns de Jong en Adrys de Winkel hdlden in kollekte sûnder tastimming fan it gemeentebestjoer. 
Se skrokken gdns doe 't harren oansein waard op it gemeentehûs te kommen. Oars tige redenryk, 
stiene se no dimmen mei de holle foardel foar boargemaster Nammensma 
It "dat wisten we net" en "we sile tenei better oppasse'Ç sil wol It ein fan it petear west 1w. Mar 
doe kaam der in glimke op it antlit fan Nammensma; hy frege de list en tekene doe in tientsje. 
Gâns hurder as de hinnereis gongen de mannen werom. De flagge koe besteld wurde! 
Op 'e list stiene 279 nammen en dy wiene goed foar sa 'n hûndert gi2ne. 

S. v. d. V 
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WARGA IN DE MIDDELEEUWEN 
Door Haijte Haijtema 

"Warrega: ...........in grootte volgt dit dorp op Grouw, en heeft  eene schoone buurt, 
in welke, over de daar doorloopende wateren, drie zwaare Vaibruggen liggen, terwyl 
'er ook een rydweg naar Leeuwarden wordt gevonden. Onder dit dorp liggen een ige 
buurtjes als Nardeburen, Domwier en Jornahuizen en daarbij een droog gemalen 
meertje, dat naar dit buurtje Jornahuister, of ook wel Warregaster kleine meer ge-
noemd wordt en gelegen is aan de oude vaart, waardoor de Schepen van Wartena 
naar de Middelzee plagten te vaaren. 
Ook heeft men hier eenige oude vervallen Staten, als Groot en Klein Palma, Hem-
rikend enz., welke met de overige plaatsen te samen 45 stemmen uitmaaken ' 

Zo luidt een citaat uit het in 1786 uitgegeven boekwerk d e Tegenwoord ige Staat van Friesland. Op 

zijn rondreis door onze provincie trof de samensteller ervan hier een waterdorp aan dat al eeuwen 

het trotse bezit was van haar inwoners. 

Bij de grote ophaalbrug over de Wargaster Vaart, in het centrum van de Buorren, stond een stoere 

kerk met een zeer oude zadeldaktoren. Aan haar voet strekten de Grote Buren zich naar het zuiden 

uit, de huizen schouder aan schouder aan het water. Er tussendoor, evenals op de Gele Eker, een 

paar kleine boerderijen, getuigend van de eertijds agrarische oorsprong van het dorp Warga. 

Aan de overkant van de Vaart zag de schrijver een rijtje nieuwe huizen, de Kleine Buren, met op het 

zuidelijk eind het in 1664 door de familie Popma gestichte Gasthuis. Verderop, ook langs het vaar-

water, lag een reeks woningen die, bevolkt door handwerkslieden, de Hilleburen vormde. Rondom 

de dorpskern lagen tientallen boerderijen, al of niet in buurtschappen verenigd, tot zo ver het oog 

reikte en alle behorend bij het Wargaster dorpsgebied. De "Tegenwoordige Staat" noemt er een 

paar: Narderbu ren ten oosten van de vroegere Grote Wargaster Meer en meer naar het zuiden het 

boerderijen-groepje Domwier. Ten oosten van Warga, richting Wartena, het buurtje Jornahuizen en 

ten noorden daarvan, weliswaar onvermeld maar toen wél aanwezig, de terpbuurt Angwier langs de 

Warstienserdyk. Vanaf de hervormde kerk liep een "rydweg" richting Leeuwarden met aan weers-

zijden achtereenvolgens Ald Roorda-State, Groot en Klein Palma-State en Groot Hemrikseind. De 
zinsnede "oude vervallen Staten", die op deze huizingen betrekking heeft, roept de sfeer op van 

een eertijds roemrucht verleden van het dorp Warga. Dat is mede de aanleiding om in dit artikel wat 

dieper in te gaan op de middeleeuwse geschiedenis van het dorp en haar omgeving. 

Uit de periode die voorafgaat aan het jaar 1500 zijn slechts weinig gegevens bekend. Geen enkel 

bouwwerk in Warga kan bogen op zo'n hoge ouderdom, we moeten het doen met andersoortige 

monumenten die nog wél aanwezig zijn. 
In de toren van de N.H. kerk hangt bijvoorbeeld een luidklok waarop een Latijnse tekst vermeldt 
dat deze gegoten is in het jaar 1452 ter ere van de martelaren Fabianus en Sebastianus. Ook nog 

aanwezig zijn een paar op Warga betrekking hebbende oorkonden, handgeschreven overeenkomsten, 

die opgeborgen zijn in het Rijksarchief te Leeuwarden en waarvan de oudste op 1 september van het 

jaar 1422 opgesteld werd. De oorkonden geven enkele gegevens over Wargaster inwoners en de af-

spraken die zij maakten met bijvoorbeeld andere dorpen. 
Nog onlangs, begin 1983, kon een monument van formaat aan onze lijst met middeleeuwse gegevens 

toegevoegd worden. Tijdens renovatiewerkzaamheden in de hervormde kerk vond men, bij het weg-

breken van de houten vloer, een tufstenen muurfragment. Het archeologisch onderzoek dat hierop 

volgde wierp nieuw licht op de kerkhistorie van Warga, want provinciaal archeoloog G. Elzinga 

konkludeerde na afloop, dat de eerste stenen dorpskerk hier in de 12e eeuw, mogelijk zelfs eerder, 
gebouwd was. De toenmalige omvang van het gebouwtje, 17 meter lang en krap 9 meter breed, 

werd vastgesteld aan de hand van funderingssleuven die zichtbaar werden nadat de grond zorgvuldig 

afgevlakt was door medewerkers van het Fries Museum. 

Dan zijn er tenslotte de terpen op het grondgebied van Warga: tientallen boerderijhoogtes en een 
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paar buurtschappen, die elk tot historisch monument verklaard kunnen worden en dan in de ware 

betekenis van het woord. Hoewel deze terpen in het recente verleden bewoningssporen prijsgaven 

die duiden op een oorsprong rond het begin van onze jaartelling, zo'n 2000 jaar geleden, wijzen de 

gevonden aardewerkscherven erop dat hier, voor wat betreft de middeleeuwen, bewoning geweest is 

sinds het jaar 800 na Chr. De dorpsgeschiedenis van Warga vangt aan in deze vroegmiddeleeuwse 

periode. 

Nieuwe bewoners 

Van elders komende boerenfamilies kozen zich op dat moment een woonplaats in de streek rond 

Warga. Zij wisten overigens niet dat de hoogten die zij betrokken, ruim acht eeuwen daarvoor met 

de hand opgeworpen waren door hun voorgangers, waarvan de nakomelingen rond het jaar 300 na 

Chr. moesten wijken voor het opkomende zoute zeewater. De nieuwkomers vonden hier vruchtbare 

en met vers gras begroeide kleilanden, die niet meer bedreigd werden door de zee en waarop zij hun 

vee konden laten grazen. 

-. 	 .4 

Gezicht op Warga, getekend in 1750. (eigendom Fr. Prentenkabinet) 

Het zal niet lang geduurd hebben of Narderburen, Jornahuizen, Angwier, Groot Palma en al die 

andere terpen werden weer bevolkt door boeren, die er hun bedrijf uitoefenden. De eerste aktivi-

teiten van de nieuwe bewoners zijn nog steeds zichtbaar in de direkte omgeving van Warga, het zijn 

de bochtige slootjes en greppels die ook nu nog de kavelgrenzen aangeven tussen de weilanden. Op 

luchtfoto's van Warga is goed te zien hoede inbezitname van het land toendertijd plaatsvond: vanuit 
de groepjes boerderijen werden de perceelsscheidingen in waaiervorm aangelegd. Men nam de be-

staande waterlopen en geulen in het greppelsysteem op, vandaar het onregelmatige, soms slordige 
karakter van de perceelsscheidingen. Maar dat maakte ook niet uit: er was per slot van rekening vol-

doende grond om te verdelen. 



Uit de daaropvolgende eeuwen is er weinig nieuws te melden uit de omgeving van Warga. Voor de 

eerste generaties boeren was blijkbaar een rustig landleven weggelegd, we merken niets van een be-

dreiging door de zee of het geluid van wapengekletter. Wel zijn er aanwijzingen dat er handel plaats-

vond en dat ligt ook voor de hand. 

"De oude vaart, waardoor de Schepen van Wartena naar de Middelzee plagten te vaaren", zoals de 

Tegenwoordige Staat vermeldt, was een oeroud bevaarbaar riviertje, het (Ald) Djip, dat de af-

watering verzorgde van de oostelijk gelegen zandgronden. De bewoners uit de omtrek konden via 

dit vaarwater zowel de Wouden, het gebied dat hen het hout leverde om hun eenvoudige be-

huizingen te timmeren, als de grote rivier de Boorne bereiken. De Boorne, de latere Middelzee, 

vormde de scheiding tussen Westergoo en Oostergoo en was de belangrijkste handelsroute van Fries-

land. Aan haar oevers meerden van ver komende schepen af en de schippers, die daarnaast ook koop-

lui waren, boden hun handelswaar aan in ruil voor diverse, door de boeren in huisvlijt vervaardigde 

artikelen zoals boter, kaas, gelooide huiden en misschien wel weef stoffen. 

De bewoners van de streek rond Warga kochten er kookpotten die afkomstig waren uit de Duitse 

pottenbakkerscentra Badorf en Pingsdorf. De typerende scherven van dit vaatwerk zijn namelijk in 

onze terpen teruggevonden, het Rijnlandse aardewerk-materiaal onderscheidt zich duidelijk van de 

primitieve potten die hier ter plaatse gebakken werden. 
Er zullen bij de Boorne meer voorwerpen verhandeld zijn, die in het dagelijkse leven nodig waren 

maar in deze omgeving ontbraken of niet zelf vervaardigd konden worden. Wat wél gebruikt kon 

worden, en in de bodem onder de kleilaag aangetroffen werd, was een dikke laag veen. De kleine 

hoekjes land, die de boeren ter verkrijging van de voor hen zo noodzakelijke brandstof afgroeven, 
zouden in later tijd het begin vormen van de drie meren rondom Warga. 

Welvaart 

Zover was het echter nog niet, de Wargaster bevolking mocht zich rond het jaar 1000 verheugen in 

een toenemende welvaart; de veestapels breidden zich uit en er kwam een moment, dat er nieuwe 

gronden in bezit genomen moesten worden. De tekenen daarvan, de in die periode aangelegde 

karakteristieke strokenverkaveling, vinden we ten zuidoosten van Warga, Narderburen en Domwier 

in het "Leechlân". Waarschijnlijk is toen ook de 2 km lange "Meane-wei" als gemeenschappelijke 

vaart langs de nieuw in kultuur gebrachte landerijen gegraven, zodat de boeren hun nu veraf gelegen 

hooilanden konden bereiken. Omdat vanuit Wartena en Grouw eveneens landontginning plaatsvond, 

zal dit het ogenblik geweest zijn waarop de dorpsgrenzen vastgesteld werden, men kwam elkaar 

zogezegd tegen in het veld. 
Een bestuurlijke kracht, die we kunnen vermoeden achter de omvangrijke gebiedsuitbreiding van het 

dorp, is ook duidelijk aanwezig bij een noodzakelijke dijkaanleg in de lie eeuw. 

Een woest zeewater-geweld was er in de voorafgaande tijd de oorzaak van, dat de rustige stromende 

rivier de Boorne herschapen was in een "Middelzee". Deze zee zal vaak ook ons Wargaster riviertje 

benut hebben om haar overtollige water landinwaarts kwijt te raken. Men kan zich voorstellen dat 

de boeren uit de omgeving iets wilden ondernemen tegen de regelmatig terugkerende wateroverlast. 

Uiteindelijk werd een stevige dijk aangelegd waarvan we de loop precies weten: het is de latere weg 

van Warga naar Techurn bij Gouturn welke moest dienen om het water van het Djip in te tornen. Dat 

deze waterkering eertijds een "hoge dijk" was, blijkt uit een wegverbeterings-plan anno 1865, waarin 

sprake is van het afgraven van de hoge kruin van de dijk teneinde de weg op de vereiste breedte te 

brengen. Nog zo'n dijk, maar dan bescheidener van aard, vinden we aan het begin van de War-

stienserdyk, hij werd langs een watergeul gelegd en vormde de veilige verbinding tussen Warga en 
de buurtschap Angwier. 

Echte wateroverlast kregen Warga's bewoners pas te verduren toen de Middelzee verlandde. Het lang-
zaamaan dichtslibben van deze zee-arm - historici laten dit tussen de jaren 1100 en 1200 plaats-

vinden - , had tot gevolg, dat de afwatering vanaf de zandgronden en daarmee de waterhuishouding 
in het hele gebied volledig verstoord werd. Het Djip kon zijn water niet meer kwijt en verlandde 



eveneens, waarna zijn naam bij de bevolking bleef voortleven als "Ald Djip" ( = voormalig Diep). 

Na regenperiodes stonden de laagstgelegen landerijen lange tijd blank, de wind kreeg dan vat op de 

watermassa's in de vroeger gegraven petten en veenkuilen en zo ontstonden door golfafslag lang-

zamerhand het Grote Wargaster en het Hempenser Meer. Dat was een langzaam proces, want in 1543 
spreekt de pastoor van Aegum nog over "de groote Meer oft vercregen Meer" terwijl hij zich be-

klaagt dat er van de pastorie-landen, "in eertydon geweest XVI koeganck, van de Meer myddeltyt 

affgeslaegen", nog maar negen koegangen overgebleven zijn: bijna een halvering van zijn bezit in een 

paar jaar tijds! 

Kaartje van Bernardus Schotanus, in 1698 vervaardigd in opdracht van Prov. Staten en in 1718 uit-
gegeven door Francios Halma te Leeuwarden. 

De ingezetenen van het dorp Warga zullen zich behoorlijk zorgen gemaakt hebben over het op-

rukkende binnenwater en het daarmee samenhangende landverlies. De uitingen daarvan in de 12e 

eeuw bereiken ons echter niet, in tegendeel: men ging in deze tijd over tot de bouw van een kerkje 

in Romaanse stijl waarbij gebruik werd gemaakt van dure tufstenen, afkomstig uit Duitsland. De 

zadeldaktoren die wij kennen van tekeningen van de heren Stellingwerf (1722) en Martin (1870), 

zal waarschijnlijk pas een honderd jaar later tegen het tufstenen kerkje aangezet zijn. Dat is af te 

leiden uit de op de prenten weergegeven "romano-gotische" muurversieringen, een tot de 13e eeuw 

behorende bouwstijl. 

Stemmende Sates 

De dorpsorganisatie van Warga bestond toen uit de, ook in deîegenwoordige Staat genoemde, 45 
stemmende Sates, dat was het aantal belasting-betalende grondbezitters, dat in de middeleeuwen 
en nog lang daarna het gehele sociaal-economische leven bestierde. Zij ontleenden hun rechten aan 
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de rol die ze speelden in de lokale voedselvoorziening. Hun zorgvuldig met koemest onderhouden 
terpen, waarop granen en andere gewassen verbouwd werden, te midden van de alleen als weide-

grond geschikte omgeving, vinden we terug op de kaart van Eekhoff (1848), vlak voordat ze afge-

graven en verhandeld werden om hun fosfaat-rijkdom. 

Deze boeren waren eveneens de initiatiefnemers van de kerkstichting en kregen daarom het recht 

voortaan de pastoor van Warga te benoemen. Zij zullen ook het plan ten uitvoer hebben gebracht 

om Warga, na het in onbruik raken van Djip en Middelzee, over water weer bereikbaar te maken van-

af Leeuwarden en Grouw, door het graven van de Wargaster Vaart van het Hempenser Meer af dwars 

door het dorp naar de Grote Wargaster Meer. In de Grietenij Idaarderadeel telden hun stemmen mee 

naast die van de andere zeven dorpen en via het Grietenij-bestuur kon invloed uitgeoefend worden 

op de provinciale 'Landdag", de latere Staten van Friesland. 
Rond het jaar 1300, mogelijk eerder, ontmoeten wij in Warga de eerste door een paar van deze 

boeren gebouwde stenen huizen: de stinsen. Aanvankelijk zullen het eenvoudige houten fortifikaties 

geweest zijn, die geplaatst waren op steile heuveltjes, de zogenaamde stinswieren. Liggend langs de 

enige toegangsweg naar Warga, de eerder genoemde hoge dijk, konden zij in de tijd van twistende 

Schieringers en Vetkopers beletten, dat plunderende groepjes soldaten Warga zouden brandschatten. 
Hoewel Wargaster stinsen niet vermeld staan in de Friese kronieken en dus in de toenmalige burger -

oorlog geen rol van betekenis gespeeld zullen hebben, krijgen we op een andere manier een aan-

wijzing omtrent hun bestaan. 

"Moolen aan de Waregaster droge Meer" schreef de tekenaar in 1750 onder deze prent. (eigendom 
Fr. Prentenkabinet) 

In 1529 laat de eigenaar van Roorda State te Warga (Ald Slot) in zijn testament een zin opnemen, 

..by myn hoefgraft neyt dyeep by dae twae wieren ........ (bij mijn hofgracht naar het Djip bij 

de twee wieren"), welke betrekking blijkt te hebben op een hem toebehorend stinsterrein. Ald 

Roorda State zelf wordt door latere geschiedschrijvers steeds afgeschilderd als "Eedele State", even-

als Groot Palma en Groot Hemrikeind en alle drie blijken ze een strategische plaats in te nemen langs 

de dijk naar Goutum. 
Van de eerste twee huizen heeft Stellingwerf in de jaren 1722/1723 een afbeelding gemaakt waarop 
ze de karaktertrekken tonen van 17e eeuwse landhuizen, niets wijst dan meer op hun mogelijk mili-

taire funktie in vroeger tijd. Uit de terp van Groot Palma zijn in de loop der jaren tientallen grote 

kloostermoppen te voorschijn gekomen en rond de boerderij Groot Hemrikeind is tot op de huidige 
dag de oude omgrachting waar te nemen. Het vormen de enige overblijfselen van deze roerige 
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episode uit het verleden van Warga. 

Eén van Frieslands eerste officiële kroniekschrijvers, Sibrandus Leo (1528-1583), dicht Warga echter 

een heldenrol toe bij de oorlogsgebeurtenissen in 1345, toen Hollanders zo overmoedig waren om 

ter hoogte van Gaasterland het Friese grondgebied binnen te dringen. De overvallers werden, zo ver-

haalt de kroniek, tot staan gebracht in een bloedig treffen met inwoners van het gehucht Rawier, dat 

daarom de erenaam 'Warrega" mocht aannemen. 
Jammer is dat we de naam Rawier en de bijbehorende heldendaden niet in de annalen van Warga's 

geschiedenis kunnen optekenen daar Sibrandus Leo zich hier blijkbaar vergiste: Wumkes (1929) 

toont aan dat de oude historieschrijver het dorp Warga verwisselde met Warns bij Staveren, dét was 

de plaats waar de bloedige strijd van 1345 plaatsvond. 

Werraga 

In de schriftelijke bronnen wordt Warga voor het eerst genoemd in het jaar 1422, er is dan sprake 
van "Fecko Bolinga in Werraga". In de jaren die daarop volgen komt de dorpsnaam steeds vaker 

voor. De ene keer betreft het een verschil van mening tussen de Wargaster priesters over een erfenis, 

dan weer een overeenkomst welke met een ander dorp gesloten wordt. 

Een drietal oorkonden lichten ons wat beter in over de loop der gebeurtenissen in het Warga van de 

15e eeuw. Ghielt Syerts zn (1470), Pupka Gotama (1474) en Mynnen Watkazoen (1479) verklaren 
dat zij "nu ter tyt woenachtich in Warragae" zijn en per oorkonde hun landerijen in de Lage Midden 

overdragen aan het klooster Aalsum bij Irnsum. 

Tussen de regels door lezen we het tragische verhaal van landerijen, die vanwege wateroverlast opge-
geven moeten worden en boeren die met hun families een goed heenkomen zoeken en vinden in het 

hoger gelegen dorp Warga. 

Een toename van de bevolking in de 2e helft van de 15e eeuw blijkt ook uit een verbouwing en uit-

breiding in die tijd van de dorpskerk. De verlenging van het kerkgebouw, in de vorm van een drie-

zijdig gesloten koorgedeelte en een modernisering van de tufstenen muren door middel van "laat-
gotische" raampartijen, blijkt zowel uit de tekeningen van Stellingwerf en Martin als uit de gegevens 
van het jongste oudheidkundig onderzoek. De daarbij teruggevonden zandstenen kozijnfragmenten 

en geglazuurde kloostermoppen werden door medewerkers van het Fries Museum herkend als "laat 
15e eeuws". 

De reeds genoemde luidklok anno 1452 heeft men dus al eerder ter ere van de twee Wargaster 

patroonheiligen laten gieten. Dank zij Fries Museum-medewerker E. Penning, die de klok ten tijde 

van de laatste oorlogsroof fotografeerde, kennen wij de moeilijk leesbare Latijnse tekst op de nu 

weer aanwezige klok: "Anno dni M CCCC Li  facta e hc capana i honoré dei et Fabiani et 

Sebestiani muim tpe Johis Adonis curati et Hugois vicarii - Ihs . Maria". 

Vrij vertaald staat er: "In het jaar onzes Heren 1452 is deze klok gemaakt ter ere van God en ter na-

gedachtenis van Fabianus en Sebastianus, toen Johannes Aedeszn pastoor was en Hugo vicarus; 

Jezus en Maria". 

Het klokgelui, dat nog af en toe vanuit de toren van de hervormde kerk over het dorp galmt, houdt 

de herinnering levendig aan het middeleeuwse Warga. 
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Het bruggetje over de "Rozengracht" 

de kaart van Grouw van 1818, staat in de toelichting onder no. 23: Particuliere dam. Die dam 
is een voorbeeld geweest van een stukje macht van privé-eigendom over gemeenschapsbelang. Het 
laatste vergde, dat er een vaarverbinding kwam tussen Boerewdi en de Alde Haven, maar die moge-
lijkheid werd verhinderd door de zgn. dam, die beide vaarwaters van elkaar gescheiden hield. Het 
perceel grond, dat voor het graven van die verbinding doorsneden zou moeten worden, behoorde, 
met de oostelijk daarvan gelegen boomgaard, bij het daaraan grenzende huis in de Hoofdstraat  no. 
74 (nu Chinees restaurant). 
De eigenaar van huis en grond weigerde een strook van zijn bezit af te staan voor het koppelen van 
beide vaarwaters. Het belang daarvan voor Grouw vond hij niet opwegen tegen het verbreken van de 
onbelemmerde toegang tot zijn boomgaard. Hoe lang hij  deze weigering heeft kunnen handhaven, 
is ons niet bekend, maar tenslotte is het grietenijbestuur er toch in geslaagd de waterverbinding 
tussen noord en zuid tot stand te brengen. Wel moest het voor de eigenaar een bruggetje aanleggen, 
als tegemoetkoming voor de doorsneden verbinding met zijn boomgaard. Dat bruggetje zou later 
nog een staartje krijgen. 

De jaren verstreken en de ontwikkeling van Grouw stond niet stil. In 1926 besloot het gemeente-
bestuur de Alde Haven weer te dempen en er een straat van te maken. Het kon toen niet ver-
moeden , dat de geschiedenis van eertijds zich in gewijzigde vorm zou gaan herhalen. 
In de voorliggende jaren was n. 1. het huis Hoofdstraat  74 en de daarachter gelegen grond eigendom 
geworden van de dames de Roos, twee keurige en eenvoudige vrouwen; een van hen was juffrouw 
van de kleuterschool. Van belang echter voor wat komen gaat is, dat zij een kostganger hadden, de 
in Grouw nog niet vergeten notaris De Vries, die bekend stond als een beste, maar zeer eigenzinnige 
man. De dames de Roos gingen in verzet tegen het dempingsplan van de gemeente. Zij voerden als 
bezwaar aan, dat zij niet meer over een eigen verbinding hun boomgaard zouden kunnen bereiken, 
maar daarvoor een openbare weg zouden moeten passeren. Zij wensten dat de privé-verbinding, het 
bruggetje dus, tussen beide percelen grond in stand bleef. 

0 

Het bruggetje over de 
"Rozengracht" dat op een 
avond door een ploeg Jong-
volk tot de laatste spijker 
werd gesloopt. Op de foto is 
de Olde Haven al gedempt 
maar nog niet bestraat. Het 
bruggetje zal het gebruik van 
de straat enige tijd  onmoge-
lijk maken. 

Nu geloofde  eigenlijk niemand dat het verzet tegen de gemeente uitging van de in juridische haar -
kloven/en volledig ongeschoolde dames de Roos. Grouw was van mening, dat de notaris er achter 
zat. Het duurde maar even, of de volksmond had de Ald Haven omgedoopt tot 'Rozengracht "1 
Het dempen van het water en aanleggen van een straat konden de gezusters en hun notaris niet 
tegenhouden. Maar met het bruggetje lag het anders. De gemeente kon hoog of laag springen, maar 
zij kon niet voldoende juridische argumenten aanvoeren voor verwijdering van het bruggetje. Zij 
moest het als een verworven recht gedogen. En zo bleef het bruggetje liggen, dwars over de nieuwe 
straat, als een onneembaar obstakel voor alle verkeer. 
De verontwaardiging in Grouw, over wat men "dwarsliggerij" noemde, steeg huizenhoog. Vooral het 
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bedrijf van Van der Made & De Vries (nu Stork Bepak), ondervond voor zijn personen- en bedrijfs-
vervoer grote overlast van de barièrre. Maar de notaris en de beide zusters hadden aan dit alles geen 
boodschap. Zij vonden dat het recht had gezegevierd. 
Eén ding hadden zij echter onderschat en dat was de verontwaardiging die hun houding in het dorp 
had opgeroepen. Grouw stond op zijn kop. De woede liep zo hoog op, dat een ploeg jongvolk be-
sloot het recht in eigen hand te nemen. Blijkbaar hadden de dames en de notaris lont geroken, want 
zij lieten het bruggetje omwinden met prikkeldraad en stevig verankeren in de grond. 
Maar wat is bestand tegen een volksgericht, dat uit diepe verontwaardiging ontstaat. Zeker geen 
bruggetje over de "Rozengracht"! Dat bleek op de donkere avond, toen de afbraakploeg haar werk 
begon. Onder breekijzers, hamers en tangen bezweek, begeleid door luid gejuich van vele toe-
schouwers, het ene deel van het bruggetje na het andere. Het was gauw gebeurd. 
Natuurlijk, wat zich hier voltrok, het recht in eigen hand nemen, is niet toelaatbaar. De dorpsveld-
wachter - ieder wist aan welke kant hij stond en hij had gezorgd niet te vroeg aanwezig te zijn -, 
moest wel een paar processen-verbaal opmaken. Hij werd door zoveel zaklantaarns bijgelicht, dat hij 
nauwelijks een gezicht kon onderscheiden! 
Voor de geldboetes die er het gevolg van waren, werd in het dorp een kollekte gehouden. Het verhaal 
wil, dat daarvoor ook bij de notaris werd aangeklopt en dat hij zo sportief moet zijn geweest een bij -
drage te geven. Maar het bruggetje over de 'Rozengracht" heeft  hij nooit meer teruggezien. Wel 
schijnt het zo te zijn, dat deze affaire  van invloed is geweest op de latere verhuizing van het notariaat 
van Grouw naar Akkrum. 

H. v. d. M 

* 

"Henri, Henri dan toch!" 

llele eigenaren van een (oud) rond- of platbodemjacht zijn lid van de Stichting voor rond- en plat-
bodemjachten en/of van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo. Het zal rond 20 jaar geleden zijn, 
dat beide organisaties voor die speciale categorie leden een zeilwedstrijd hielden op de Wijde Ee. Het 
zou onbillijk zijn de wedstrijdcapaciteiten van deze groep te hoog aan te slaan; een beperkt deel van 
haar beheerst de kunst goed tot zeer goed, maar een groot deel voelt zich bij windkracht 4 beter op 
zijn gemak in de tap van Oostergoo dan aan de helmstok. Tot de uitstekende zeilers behoorden in 
die tijd de toenmalige commissaris van de koningin in Friesland, mr. H.P. Linthorst Homan en 
Halbertsma uit Grouw. Zij namen meestal onmiddellijk na de start de leiding en vochten vervolgens 
tot op de finish om de eerste plaats. Als schippers waren zij, van hun schouderen opwaarts, niet 
alleen hoger dan al het zeilersvolk, zij hadden ook een bekwame bemanning en het Statenjacht en de 
Constanter waren snelle en goed getrimde schepen. 
Toen het startschot op de Wijde Ee was gevallen, duurde het nog 19 minuten voor de laatste schepen 
over de startlijn waren. Op het startschip, dat aan de Smallingerlandse oever lag, bevond zich de 
wedstrijdcommissie met een aantal genodigden en hun dames. Zoals dat betamelijk is voor een strikt 
onpartijdige wedstrijdcommissie en een select gezelschap van genodigden met hun keurig opgevoede 
dames, was het gezelschap verdeeld in twee ongeveer gelijke kampen van supporters/sters: het ene 
kamp was pro Linthorst Homan ("Henri" voor zijn intimi), het andere was pro Halbertsma. 
Er werd duidelifk hoorbaar ineegeleefd. Met veel geveinsd fanatisme en nog meer onderlinge pret, 
werden de twee favorieten, wanneer zij in de buurt van het startschip kwamen, luid en emotioneel 
aangemoedigd. Vooral ontbrak het niet aan raadgevingen hoe zij moesten zeilen om de vermaledijde 
tegenstander te verslaan. 
Bij het ingaan van de derde ronde waren Halbertsma en de commissaris al bijna een ronde uitgelopen 
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op de achterhoede. Zij bereikten de achterblijvers bij de boei, die dicht bij het startschip lag. Om 
naar voren toe enige kijk te houden op de krioelende meute bij  de keerboei, had Linthorst Homan 
op het Staten/acht de broek (onderste deel) van het zeil een eindje laten hijsen. Gelukkig kon de 
boei, afgezien van enige aanwinsten voor de spraakkunst van de Nederlandse taal, zonder schrammen 
worden genomen. Maar het was wel een zenuwslopend gebeuren geweest; zozeer zelfs, dat men op 
het Statenjacht, in zijn felle concentratie om Halbertsma onder zich te houden, even de aandacht 
verloor voor de gehesen broek. En dat scheelde snelheid. 
Op het startschip was die onachtzaamheid opgemerkt. Toen beide jachten enkele ogenblikken later 
voorbij kwamen stuiven, gilde een hoge vrouwenstem, trillend van emotioneel meeleven, boven 
alles uit. "Henri, Henri, laat je broek zakken! Henri, Henri dan toch, je broek, doe dat ding om-
laag!" 
Of dit advies tot enige conversatie heeft geleid aan boord van het startschip, doet hier niet ter zake. 
Relevant is wèl, dat "Henri" zijn broek "liet zakken. 

KJ.V. 

* 

Het dorp stort in! 

raadsvergadering van 24 december 1901 stond een wijziging van de Gemeentelijke Politie-
verordening op de agenda. Overeenkomstig eerder geuite wensen van de raad, stelde het college van 
burgemeester en wethouders voor een bepaling op te nemen, dat voortaan ook rijwielen bij avond 
voorzien moesten zijn van een brandende lantaarn. Dat vond de raad ook; maar er was nog een punt 
waarover hij zich ten aanzien van de wielrijders ongerust maakte. Dat was de hoge snelheid waarmee 
zij zich voortbewogen. In voorgaande vergaderingen had het raadslid Kuperus al eens de wens geuit 
hiertegen op te treden. De notulen van 24 december 1901 vertellen ons over deze zaak het volgende: 

De voorzitter (Rinia van Nauta) maakt bezwaar tegen het opnemen van een bepaling over het snelle 
rijden der fietsen, waarover de heer Kuperus laatst sprak. 

De heer Kuperus wijst op het gevaar voor de schoolkinderen. 

Voorzitter: Als iemand door het dorp jaagt en hij wordt aangeroepen, dan zal hij niet zo dwaas zijn 
om halt te houden. 

De heer De Boer wil wel een bepaling. Als er niets over in staat, zegt spreker, dan kunnen ze er maar 
op in donderen. 

De heer De Jong meent, dat het gevaar met automobielen nog groter wordt als die mogen rijden zo 
hard als ze willen. 

De heer Kuperus zou de automobielen graag geheel en al willen verbieden. Als die hier komen kan 
men paard en wagen wel thuis laten wegens de onveiligheid op de weg. 

De heer Bouma (wethouder) vindt er niets tegen om een bepaling op te nemen. 

De heer De Boer: Anders kunnen ze het wel in de kop krijgen en jaag met die automobielen door 
het dorp dat het hele dorp instort! 

Besloten wordt dat automobielen niet op de gemeentelijke puinwegen mogen rijden en dat rij- 
wielen en stoomfietsen  niet anders dan in gematigd tempo door de kom der dorpen mogen rijden. 

D.A. 
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GROUW VAN VERLEDEN TOT HEDEN 
Door H. van der Mei 

De naam Idaarderadeel is op vele Grouwsters altijd wat vreemd overgekomen, bewust als zij zich 

waren, dat hun dorp de grootste plaats van de gemeente was. Waarom dus Idaarderadeel en niet 
Grouw? Echter zij waren er echter goed van doordrongen, dat dit gegeven niet overal bepalend kon 

zijn voor de naam vpn de grietenij of de gemeente. 

Kaartje van Bernardus Schotanus, in 1698 vervaardigd in opdracht van Prov. Staten en in 1718 uit-
gegeven door Francois Halma te Leeuwarden. 

Voor Idaarderadeel is het de woonplaats van de grietman (de voorloper van de burgemeester) ge-

weest, Idaard dus, die tot de naam Idaarderadeel geleid moet hebben. En och, waarom ook niet. 

De grietman was destijds toevallig een inwoner van het toen zeker niet onaanzienlijke, maar toch 

bescheiden boerencentrum en hij werd geacht de capaciteiten voor zijn functie te bezitten. En met 

de naam Idaarderadeel wist men toen meteen waar men de gezagsdrager van het gebied, het "Deel", 
kon vinden. 

Of de inwoners van Grouw het toentertijd daarmee eens waren, vermeldt de geschiedenis niet. Het 

betekende voor hen echter wel, dat zij, wilden zij hun bestuurder raadplegen, naar Idaard moesten 

komen. Maar degenen, die in die tijden het aandorsten hun hoogste bestuurder te raadplegen, zullen 
heel klein in aantal zijn geweest! 

Het pad naar Idaard vergde een uur lopen door het Hôflân, of (naar keuze) een uur roeien of zeilen 

over de vaarten van het Hôflân. Een andere mogelijkheid was als ruiter te paard of met de paarde-

wagen. Maar voor het laatste vervoermiddel ontbraken enigszins redelijke wegen of moesten moei-
lijke omwegen worden gezocht. 

Toch is door die voettochten naar Idaard (en dat niet alleen om de grietman te spreken) vrijwel 

zeker de basis gelegd voor een oud voetpad, dat pas in 1952 officieel is opgeheven. Het had toen 
nauwelijks betekenis meer. Vanuit Grouw bereikte men het pad via de bekende "oerhaal" aan het 

Oerhaalspaed, een vast schouwveer waarmee men over het water van De Grou werd gezet. De veer-

man woonde aan de dorpskant; als zijn klanten van de overkant naar Grouw moesten, klingelden 
ze met een grote koperen bel, die in het zgn. "skelhiske" hing. Voetpad en veer zijn opgeheven na-
dat de Jelle Wig le de Visserwei in 1952 gereed was gekomen. 
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In de vorige eeuw zal het aantal ingezetenen uit Idaard, dat naar het gemeentehuis in Grouw moest 

of ervoor iets anders wilde zijn, wel aanzienlijk groter zijn geweest dan het aantal Grouwsters dat in 

Idaard een boodschap had. 

Mr. Cornelis Bergsma, waarvan in het gemeentehuis een geschilderd portret hangt, is de laatste griet-

man en eerste burg...rieester van Idaarderadeel geweest, die in Idaard woonde. In 1851 kwam n.l. (op 

basis van de grondwetsherziening van 1848) de gemeentewet tot stand, waardoor het "Reglement op 

het bestuur ten plattelande in de provincie Friesland" kwam te vervallen. Met de komst van de ge-

meentewet verdwenen de grietmannen en in hun plaats traden de burgemeesters. 

Voor mr. Bergsma, die in 1843 tot grietman was benoemd had dit tot gevolg, dat hij alszodanig in 

1851 werd ontslagen en tegelijkertijd werd benoemd tot burgemeester. Hij bleef dit tot 1881. In 

totaal is hij dus 38 jaar lang de hoogste bestuurder geweest van eerst de grietenij en later de ge-

meente Idaarderadeel. Hij overleed in 1882 te Idaard. 

Hoe is het begonnen? 

Van het eigenlijke begin van het dorp Grouw is weinig of geen historisch feitenmateriaal bekend. 

Naar het ontstaan, de beginperiode van Grouw, moet dus min of meer worden gegist. Wat wèl be-
kend is, is de ouderdom van de grote kerk, de Sint Piter, die rond 1125 is gebouwd. 

Maar dat zegt niets omtrent de tijd van ontstaan van het dorp. Vastgesteld is nl. dat vele oude Friese 
plaatsen, v66r zij een stenen kerk bezaten, één of meer houten kerkgebouwen hebben gehad. Dat 

kan ook in Grouw het geval zijn geweest. Houten gebouwen hielden geen eeuwen stand, stenen wel. 
Voor de ouderdomsbepaling van het dorp kunnen we dan ook beter kijken naar de grond waarop 

het is gebouwd en dan richt het oog zich in de eerste plaats op de grote terp. Met die grote 

Grouwster terp bedoelen wij het hoge part van het oude dorpsgedeelte, dat wordt aangeduid met 
kerkstee en kerkhof, de ernaast gelegen Kerkstraat, de pastorietuin en omgeving, de z.g. Huzebosk, 

het Halbertsma's plein,(voormalige Waagplein en Grien), de Raadhuisstraat, een deel van de Boog-
straat, de Hoofdstraat met een stuk van het steegjesgebied w.o. de Doorbraak, de Wijde Steeg en de 

daarop aansluitende Boerenwal. 

Uit historisch onderzoek is bekend, dat er reeds terpen werden aangelegd voor het begin van de jaar-
telling; maar het gebeurde ook in de periode van de zevende tot de tiende eeuw. De amateur-archeo-
loog Haijte Haijtema van Warga heeft in 1982 met aannemer Jan de Wal van Grouw bij een grond-

boring op het voormalige kerkhof kunnen vaststellen, dat deze terpgrond - knipklei met een onder-

laag van veen - volgens berekeningen van deskundigen, moet dateren uit de tweede terpentijd. De 

terp zou dus aangelegd zijn ergens in de periode van 600 tot 1000 van onze jaartelling. 

Wij mogen aannemen, dat de aanleg van zo'n grote terp in fasen zal zijn geschied, gelijk opgaande 

met de groeiende behoefte aan meer woningen. Aanleg en uitbreiding van terpen moest tevens 

doorgaan zolang de regelmatig optredende hoge waterstanden daartoe noopten. Hieraan kon pas 

een einde komen nadat elders in Friesland zee- en binnendijken waren aangelegd, die een halt toe-
riepen aan het telkens te hoog rijzende water rondom Grouw. Pas na die dijkenbouw werd het moge-

lijk ook het talud van de terp en het land aan zijn voet te bebouwen. 
Toch zullen zich nadien nog wel eens, al of niet onverwacht, overstromingen in het gebied van 

Grouw hebben voorgedaan. De laatsten die ons bekend zijn is de grote overstroming van 1825 en 

die van 1915. De huizen op de terp bleven toen droog, maar de bebouwing daarbuiten heeft wellicht 

een meter in het water gestaan. 

De veiligheid tegen het water die de "âlde terp" bood, zal mede een reden zijn geweest, dat de finan-

cieel sterkeren van Grouw daarop konden en wilden wonen. Reden waarom de grotere en geriefe-
lijkste huizen op de terp stonden. Pas in het laatst van de vorige eeuw begonnen ook grotere burger-
huizen buiten het terpgedeelte te verrijzen. 

Een gedeelte van de terp, het tegenwoordige Halbertsma's plein, heeft men onbebouwd gelaten. Dat 

zal om economische en algemeen maatschappelijke- reden zijn gebeurd. Het onbebouwde deel werd 

(en wordt!) gebruikt voor het houden van markten, voor bleken en drogen, voor openbare bijeen- 
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komsten, kermissen, volksfeesten enz. En na de uitvinding van de windmolens heeft op die ruimte 

tot 1887 ook nog een maalbedrijf gestaan. 

Vaarten en havens 

In het verleden was Grouw doorsneden met vaarten en havens. Voor zover die in het oorspronkelijke 

gebied niet reeds van nature gedeeltelijk aanwezig waren, ligt het voor de hand dat zij niet uit-

sluitend zijn gegraven om de dorpsbewoners te dienen met verbindingen naar buiten en mogelijk-

heden tot economisch vervoer. Zij zullen ook zijn gegraven omdat zij de dichtsbij gelegen en ge-
makkelijkste mogelijkheid boden om aan terpaarde te komen. Een paar oude gezegden geven daar-

toe ook een aanwijzing. Het ene luidt: Om hier goed wonen te winnen, moet men met schop en 

hekkel beginnen. Het andere. Mannen, de skeppen skerp foar in haven en in terp!, 

De Boerewal, een vervlogen beeld. 

Om aan terpaarde te komen zal eveneens het graven van de Hôfsgrêft gediend hebben. Deze in 1868 

gedempte haven lag langs de zuidzijde van het kerkhof. Het is nu het straatje tussen de kerk en het 

oude huizenblok (de Huzebosk), dat loopt tot aan de Kade. 
Er heeft ook een vaart gelegen langs het pastoriehiem (dat vroeger veel groter was dan thans) en wel 

aan de zuid-, oost- en noordoostkant. Later vormde die vaart tevens een afscheiding tussen pastorie-

hiem en pastoriefinne. Ook de grond hieruit zal wel tot uitbreiding van de terp hebben bijgedragen. 
Aan de zuidkant van de Finne liep eveneens, komende uit het Pikmeer, een haven, die het z.g. 

"DCitslân" (de Boerenwalsbuurt) ten noorden en ten oosten begrensde en daarvoor wel terpaarde 

zal hebben geleverd. Ook dit water is enige tientallen jaren geleden gedempt, mede als gevolg van de 

uitbreiding van de toenmalige metaalfabriek van de Fa. Van der Made en De Vries, thans Stork-
Bepak. Eveneens is het waarschijnlijk, dat de haven die ten zuiden van deze buurt lag, uit behoefte 

aan terpaanleg is ontstaan. Zij werd gedempt in 1926 en vormt nu de straatverbinding tussen Meers-

weg en Doorbraak. 

Een deel van de Boerenwal werd vroeger Dttslân genoemd en de haven Ditslânshaven. Waar deze 
naam vandaan komt, ofwel dat het een verdraaiing is van een ander woord, is ons niet bekend. 

Het Oerhaalspaad het op de Kade uitkomende straatje benoorden de kerk, zou eveneens haven ge-

weest kunnen zijn en een flinke hoeveelheid terpaarde hebben kunnen opleveren. 
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Een beschouwing van de overige Grouwster havens zou binnen het raam van dit artikel te ver voeren. 
Wij menen met het bovenstaande te kunnen volstaan voor het aantonen van de historische band 
tussen terp en havens. Bovendien is de veronderstelling gewettigd, dat de dieper gelegen veengrond, 
die bij het graven van de havens vrij kwam, omgezet werd tot turf en zo diende als brandstof voor 
koken en verwarming. 
De achterin dit boek opgenomen kaart (gebaseerd op een kadasterkaart uit 1818), die door ons werd 
bewerkt en door de Dienst Gemeentewerken getekend, geeft nog een wat nadere toelichting op wat 
hierboven is beschreven. 

De groei van Grouw 

Zoals reeds werd opgemerkt, kan uit de bouw van de grote Grouwster terp worden afgeleid, dat het 
dorp reeds in de achtste eeuw, zo niet eerder, kan zijn ontstaan. Het zal dus wel 1200 jaar oud zijn. 
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Zo ongeveer zal een oud stukje Grouw (het tegenwoordige Halbertsma 'splein) er tegen liet eind va 
de vorige eeuw hebben uitgezien. Hindrik van der Mei heeft  getracht de sfeer en het karakter ervan 
in deze tekening vast te leggen. 
Helemaal links, onder in de hoek, het eindpunt van de Waagshaven, gedempt in 1890. Het hoekge-
bouw links was de herberg Het Wapen van Grouw. Het huisje links op de achtergrond is wegge-
broken voor de aanleg van de Doorbraak. Het huis rechts daarvan is de slagerij geweest van Koldijk, 
thans Jellema. De rogge-, weit- en pelmolen is in bedrijf geweest van 1 752 tot 1887; hij droeg eerst 
de naam van De Drie Gebroeders, daarna De Hoop. Links tegen de molen de molenaarswoning. 
Rechts er achter de lagere school tot 1884 en vervolgens bewaarschool tot omstreeks 1950; het 
gebouw werd in 1960 afgebroken. Geheel rechts een hoek van de Boterwaag, die in 1952 werd ge-
sloopt. 



De eerste eeuwen zal het niet meer zijn geweest dan een buurtschapje of gehucht. 

Maar de grote kerk dan!? Groot althans voor dat kleine dorpje in het verre verleden. 
Deskundigen menen uit de bouw en het steenmateriaal te kunnen afleiden, dat het hele gebouw in 

het begin van de twaalfde eeuw tot stand is gekomen. Maar dan rijst onmiddelijk de vraag: Had dit 

dorp toen al een kerk nodig van deze omvang? Onder de historici blijkt men van mening te zijn, dat 

een kerk in die tijd wel vaker aanvankelijk te groot werd gebouwd in verhouding tot het aantal van 

haar lidmaten. Dat zou men dan opzettelijk gedaan hebben om de kerk te kunnen laten fungeren als 

wat men toen wel kerkfabriek noemde. Tegenwoordig zouden wij de omschrijving maatschappelijk 

en economisch trekpaard gebruiken. 
In die opzet zag men de kerk dus niet alleen als dienster van de geestelijke belangen, maar was zij 

ook bedoeld om de groei van dorp en omgeving te stimuleren, door mensen, handel en bedrijvigheid 

aan te trekken, waardoor een grotere economische gemeenschap rondom haar zou gaan ontstaan. 

Mocht deze opvatting ook bij de bouw van de Grouwster Sint Pieter hebben gespeeld, dan is het 

kerkbestuur toentertijd van mening geweest, dat in dit "Grouwergea" de voorwaarden tot groei naar 

een groter centrum aanwezig waren, waardoor de kerk op den duur niet meer te groot zou blijken te 

zijn. 

Nu hebben de kerkbestuurders van toen in zoverre gelijk gekregen, dat het Grouw van vandaag, wat 

zijn grootte betreft, niet meer vergelijkbaar is met het dorp van vroeger. Op zichzelf niet iets bij-
zonders, want de meeste dorpen en steden hebben, vooral na 1950, een zeer sterke groei meege-
maakt. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de verhouding in oppervlakte tussen enerzijds de bebouwde 

kommen en anderzijds het onbebouwde staan laten, in vele gevallen aanzienlijk is gewijzigd. 

Wat Grouw betreft is de oppervlakte van de tegenwoordige dorpskom globaal genomen ongeveer 

viermaal zo groot als die van 1945 en ongeveer zeven tot acht maal zo groot als de dorpskom van 
1848, zoals die voorkomt op de grietenijkaart van Eekhof. Een enigszins vergelijkbare explosieve 

groei uit vroegere jaren is ons niet bekend; wij menen te mogen aannemen, dat de ontwikkeling van 

buurtschap naar dorp een lange en heel geleidelijke is geweest. 

De aanzienlijke wijziging in de oppervlakte van de dorpskom moge interessant zijn, niet minder 

interessant is natuurlijk de ontwikkeling die het inwoneraantal te zien geeft. 

Uit een vergelijking in globale cijfers blijkt, dat thans ruim 5000 mensen in Grouw wonen en dat er, 

blijkens gegevens in het gemeentearchief, per 1 januari 1844 nog maar 1825 inwoners waren. Tot 

dit cijfer behoren ook de inwoners van de bij Grouw behorende buurtschappen. In de dorpskom 

zelf woonden toen 1429 personen en in de buurtschappen 396 (Syteburen 18, de Bird 39, Goutum 

32, Zuidereind 93, Hofland 119, Laagland 95), dat is een verhouding van ongeveer 7:2. Ruwweg 

genomen vertegenwoordigden de Grouwsters in de buurtschappen, 140 jaar geleden, 23%van de tot 
het dorp behorende bevolking. 
Het is een verbluffend contrast met de huidige situatie, want het verschil in de getalsverhouding is 

aanzienlijk toegenomen. De oorzaak is de grote toename van de bewoners van de kom en in het 

buitengebied de dalende bewoning ten gevolge van de vermindering van het aantal boerenbedrijven 

(schaalvergroting), kleiner geworden gezinnen en verdwijnen van het inwonend personeel. 

De bevolkingscijfers van het buitengebied zijn nu als volgt: Syteburen 5, Bird 61 (een toename om-

dat mensen van buiten de landbouw er zijn gaan wonen), Gotum, 14, Zuidereind 47 (beginnend 

vanaf het N.S. station), Hofland 54 en Laagland 52. Het totale aantal bewoners van 396 in de vorige 

eeuw is gedaald tot 233. Daartegenover staat dat in dezelfde periode het aantal bewoners van de 

dorpskom is gestegen van 1429 tot ruim 4900. Nog slechts goed 4%van de tot Grouw behorende be-

volking woont in de buurtschappen buiten de dorpskom. 

Verdwenen groepen 

Deze wijziging in de getalsverhoudingen heeft natuurlijk ook gevolgen gehad. Een voorbeeld daarvan 

is de afnemende invloed van de boeren op het dorpsleven en in de gemeenteraad. Ook het "om-
tinken" van de kombewoner voor zijn medeburger op het veehouderijbedrijf heeft zich gewijzigd. 
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Niet in de zin van minder waardering, maar wel door minder contacten van de kombewoners met 
het boerenbestaan. Vroeger was er meer boerenpraat op het dorp, door meer economische, sociale 
en culturele contacten. Bovendien woonden er toen 34 kleine boeren, z.g. "komelkers ", in de 
dorpskom waar zij hun veestallingen hadden. Gras en hooi werden uit het buitengebied over het 
water aangevoerd. Het veehouderselement was daardoor rechtstreeks met het dorpsleven verweven. 
Deze situatie heeft zich tot in de jaren twintig van deze eeuw kunnen handhaven. Sindsdien zijn de 
"komelkers" , tengevolge van wijzigende economische en maatschappelijke omstandigheden in en 
buiten de landbouw, geheel verdwenen. 

Haje Siksma in augustus 1959 druk bezig met het lichten van palingfuiken  bij zijn dichtzet in de 
Folkertssloot. Hij en Piebe de Jong waren de laatste beroepsvissers van Grouw. In 1978 hebben zij 
hun beroep beëindigd. 

Een andere, eens kenmerkende en belangrijke beroepsgroep in het verleden van Grouw, die ook ge-
schiedenis is geworden, zijn de beroepsvissers. De afgebeelde vissen in het wapen van Grouw, zijn 
een teken van het aanzien dat dit beroep vroeger in het dorp genoot. Ook de naam van de grote 
kerk, de Sint Pieterkerk, de kerk van Petrus, de beschermheilige van de vissers, wijst op de belang-
rijke plaats die de visserij eertijds innam. Maar evenals de"komelkers"zijn ook de beroepsvissers uit 
Grouw verdwenen. 
Er heeft zich nog een opvallende verandering in Grouw voltrokken. Gelukkig heeft die aantrekke-
lijker kanten dan de hiervoor genoemde. Het is n.l. van belang te kunnen vaststellen, hoeveel royaler 
het Grouw van heden gebouwd, bestraat en beplant is dan dat van 1844. 
Op grond van een door ons gemaakte, ook weer globale, berekening blijkt het volgende: Was men 
op de ouderwetse manier blijven bouwen, dan hadden de ruim 4900 kombewoners van nu in een 

ruimte gewoond, die slechts 3,5 maal zo groot zou zijn geweest dan die van 1844. 
De werkelijkheid is echter, dat het Grouwster komgebied thans 7,5 maal zo groot isi En daarmee 
kan worden vastgesteld, dat wij in Grouw thans meer dan tweemaal zoveel leefruimte hebben als 
onze voorouders. 
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Alles verandert, zelfs een gemeente verdwijnt en een nieuwe komt er voor in de plaats. Maar Grouw 

blijft Grouw, ook al is het voortdurend een veranderingen onderhevig. Dat blijkt uit dit beknopt 

en vluchtig overzicht van zijn historie. 

Ingesetenen van den dorpe Grouw tenderen tot becomen van een rydwech 

.het is zeer compleet naar Grouw te rijden' 

In het jaar 1759 laat Arendt Hansen, de kastelein van de Grouwster herberg "het Wapen van 

Idaarderadeel", een advertentie zetten in de Leeuwarder Courant waarin hij trots mededeelt, dat het 

"door het leggen van een nieuwe dijk zeer compleet is om naar Grouw te rijden" en zijn etablisse-

ment met een bezoek te vereren. Wij laten hier de advertentie volgen zoals zij stond afgedrukt in de 

Leeuwarder Saturdagse Courant van 21 July 1759. 

ARENDT HANS EN Caftelein in het Wapen van Ydaarderadeel tot Grouw, maakt aan alle en een ieder 
bekent , alzo door het leggen van eet) Nieuwe Dyk her zeer compleet is om na Grouw te Ryden , przFen. 
teert hy aan alle Heeren en Liefhebbers goed Logys, zo om een goed zood Vis te Ecten als anders, mids 
een dag a 3 van te voren kennis hebbende , voor een ceviele Prys, verzoekt een ieders gunf'r 

Te Leeuwarden by ARAHAM FERWERDA in de Peperftraat. Den 21 July 1759. 

De achtergrond van deze advertentie was, dat in 1759 een einde kwam aan de geisoleerde ligging van 

Grouw. Tot dat jaar was het dorp alleen over het water al eeuwen lang van alle kanten toegankelijk 

geweest, over land echter was het niet of slechts met grote moeite bereikbaar. Het heeft tot 1759 

moeten wachten voor het zijn eerste, tot lrnsum reikende, wegverbinding met de buitenwereld 
kreeg. 

De weg bestond al zeer lang, zij het pas voor de helft. In 1543 is er sprake van "Junghama guedt te 
Weegs eyndt", de aanduiding voor de kleiweg die lopende vanaf de Grouwster marktplaats zijn einde 

vond op het erf van de boerderij Jongama. Het pad zal toen een welkome voorziening geweest zijn 

voor de boeren in het Zuidereind teneinde het centrum van Grouw te kunnen bereiken. Er was geen 

noodzaak om de landweg aan te laten sluiten op een provinciaal wegennet om de eenvoudige reden, 
dat dit soort verkeerswegen aan het einde van de middeleeuwen nog niet bestond. 
Daar kwam echter spoedig verandering in: in 1546 verklaart het centraal gezag te Leeuwarden dat 

"den tyt aanstaende is, dat men den Rytwech, die geconcipieert is gelecht te worden, 

van hier deur Roordahuysen ende Freens, over Yrnsummerzyl tot an den Hemdyck" 

zal gaan aanleggen. 
De waterverbindingen van Grouw naar Leeuwarden en andere bestemmingen in de provincie vol-

deden in die jaren blijkbaar uitstekend, want pas in 1671 lezen we dat 

"de samentlycke Ingesetenen van den Dorpe Grouw, tenderende tot becomen van 

octroy, omme een Rydwech van voorschreven Dorpe te mogen leggen nae de 

Ernsumer-zyII .........en een Valibrugge over voorschreven zyli op haer eygen kosten 

te slaen ................ 

Een mooi plan, waar ook direkt toestemming voor gegeven werd. Merkwaardig is, dat op de kaart, 
die Schotanus in 1698 van de Grietenij Idaarderadeel vervaardigde, de in 1671 geplande weg niet 

voorkomt. Het pad dat bij Schotanus de "Reyners Weg" heet (waarbij ten onrechte de indruk wordt 

gewekt dat Reiner Reiners, Jongema State-bewoner in 1640, iets met de aanleg daarvan te maken 

zou hebben) loopt rond 1700 nog steeds dood op het erf van de boerderij "Jongama". 
Eerst in 1759 heeft de Grouwster bevolking de benodigde gelden kunnen of willen opbrengen om 
hun weg aan te laten sluiten op de provinciale weg Leeuwarden-Irnsum. 

H. H. 



IN WARSTIENS HEERST NOG ECHTE RUST 
Door Haute Haijtema 

Warstiens, één van de acht oude dorpen in de gemeente Idaarderadeel, heeft in de loop der eeuwen 

zijn agrarisch karakter voor het nageslacht kunnen bewaren. Vanuit de verte vertoont het terpdorp 

zich als een groepje boerderijen dat zich verdringt rond de kerk waarvan de torenspits hoog de 

hemel in reikt. 

Weliswaar is Warstiens gelegen aan een zomers drukbevaren kanaal, het Langdeel, maar men vindt 

daar toch de landelijke rust van een ouderwets Fries dorpje. Warstiens en Aegum zijn de kleinste 

dorpen van Idaarderadeel met resp. 43 en 38 inwoners. De rust van Warstiens wordt niet geteisterd 

door herrie-makend, doorgaand autoverkeer, want het is slechts door één weggetje, dat in het dorp 

dood loopt, verbonden met de rest van de wereld. Het is er nooit van gekomen om de landweg, die 

sinds mensenheugenis de hervormde kerken van Warga en Warstiens met elkaar verbindt, door te 

trekken naar enige andere bestemming. 

Alleen al om de landelijke natuur die men er ontmoet leent de weg naar Warstiens zich uitstekend 

voor een nostalgische wandeling. 

Warstiens in september 1983 (foto  Rinze Visser). 

Het begin van deze weg is te vinden tegenover de hervormde kerk van Warga. Het is de Fricoweg, die 

in het geheel niet meer lijkt op het oorspronkelijke begin van de vroegere Warstienserweg. Het be-

drijvige Frico-terrein slokt alle aandacht op. Bijna zou je de gezellige huizen en huisjes vergeten, die 

ook langs deze weg staan en die tezamen de Frico-buurt vormen, een Wargaster nieuwbouwwijk 
anno 1938. 

Voorbij deze huizen, waar de weg zich naar het noorden buigt, staan twee boerderijen als wachters 
ter weerszijden van de Warstienserdyk. Links de plaats "Stienstra" van H.W. Schuurmans en rechts 
het beboomde erf van "Statinga" dat bewoond wordt door de familie Kleefstra. Deze boerderijen 
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gepasseerd zijnde, laten we de hoorbare aanwezigheid van de melkfabriek achter ons en lopen een 
weidse, groene stilte binnen. 

Wat zich hier voor het oog uitstrekt zijn vruchtbare, deels hooggelegen weilanden, met hier en daar 

in het eigen geboomte verscholen boerenplaatsen. Opvallend is dat de Warstienserdyk zich hier gaat 
gedragen als een bochtig dijkje. En dat was eertijds ook zo. 

In de Middeleeuwen zal deze dijk aangelegd zijn om het water te keren van het Ald Djip, een 

vroeger riviertje dat komend uit de contreien van Bergum, al kronkelend zijn weg vond tussen 
Wartena en Warga tot het de Middelzee bereikte. 

Buurtschap Angwier 

De dichtgeslibde bedding van dit Ald Djip kunnen we, als we goed kijken, waarnemen aan de 

rechterkant. De weg ligt er in een ruime bocht omheen tot aan Angwier, een Wargaster buurtschap. 

De naam Angwier komt al in de archieven voor rond 1543 en het buurtje bestaat uit een paar terpen 

waarop de huizingen, vijf in getal, gesitueerd zijn. Het eerste is de linkse gelegen prachtige kop-hals-

romp-boerderij van L. Kalsbeek, met een ingemetselde gedenksteen in de voorgevel, die vermeldt dat 

de eerste steen op 6 mei 1871 gelegd is door Lammert Kalsbeek. De nieuwbouw zal een oudere 

"pleats" vervangen hebben, want op dit plekje heeft Schotanus ook al een boerderijtje getekend. De 

boerderij heet "Anwier" en de familie Kalsbeek boert hier al sedert 1830. 

Zij zijn nog de enigen die in deze buurtschap het veeteeltbedrijf uitoefenen. Buurman Vriesinga bij-

voorbeeld heeft een geheel andere bestemming aan zijn grote steipboerderij gegeven. Onder de hoge 
kap van "Wiekema" worden sinds een aantal jaren balen ruwe wol samengeperst en klaargemaakt 

voor verzending over de gehele wereld. 

De iets kleinere kop-hals-romp die daar weer naast ligt, is ook aan de veehouderij onttrokken. Eige-
naar A.P. Gerbes vermeldt dat op zijn zijmuur: "Fan 'e tuolle", een originele Friese variant om te 

vertellen dat hij zijn melkkrukje aan de wilgen heeft gehangen. "Klein Hellinga", zoals dit stee van-

ouds heette, is nu een door een prachtige bloementuin omgeven rentenierswoning. Ook hier een 

eerste steen, het jaartal daarop is 1840. 

Een paar schreden terug, aan de andere kant van de weg, staat het huis van de familie Wobbes. 

Verbazend hoe iemand van een oude arbeiderswoning zo'n paleisje kan maken. Het stukje bouw er -

naast, bereikbaar via een sierlijk bruggetje, getuigt ook al van de zorg waarmee de eigenaar zijn 

woonhuis omringt. 

Verder gaand in de richting Warstiens merken we aan een daling van de weg dat we Angwier verlaten. 

Direkt links ligt op een omhoogwelvend erf "Nij Jelsma", een pittoresk oud gebouw. Het lagere 

rechter deel lijkt ouder te zijn dan het woonhuis waarin een steen het jaartal 1843 draagt. Mis-

schien betrof het toen alleen de aanbouw. Bewoner Tj. Visser heeft op de groen geverfde schuur 
aan het eind van zijn erf ûleboerd-zwanen aangebracht ter herinnering aan de eertijds agrarische 

bestemming van zijn "Langhu is"-boerder ii. 

Voorbij deze boerderij zijn we weer in het open veld waar de aandacht ter rechterzijde wordt ge-

trokken door de antieke klokgevel van het "Jornahuis", bewoond door J.H. Kooistra. 

Een historie-minnende eigenaar heeft de opvallende gevel echter pas in het jaar 1914 in Franeker 

gekocht en steen voor steen naar hier laten overbrengen. 

Van op afstand is goed te zien, dat deze in het groen ingepakte boerderij op een eigen terp ligt, 

een bewijs van hoge ouderdom van de woonplaats zelf. Aan het stuk rechte weg dat nu voor ons 

ligt is weinig te zien, behoudens dan sloten, die dichtbegroeid zijn met pompeblëden en de spelende 

vaarzen en hokkelingen in het naastgelegen weiland. In de lucht vermaken zich tientallen buitelende 

kieviten en roept de grutto. 
Waar uit historisch oogpunt echter wel de aandacht op moet worden gevestigd is, dat dit gedeelte 
van de Warstienserdyk ontbreekt op de kaart van Schotanus. Dat heeft een reden: rond 1700 was 

het slechts een voetpad en werd daarom niet weergegeven. Moeilijk begaanbaar zal dit pad geweest 

zijn, want het is bekend dat de boeren hier toen talloze hekken hadden staan om hun vee - en 
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dientengevolge ook de voetgangers - de doorgang te beletten. 

Subsidie "voor aanleg eens -grindwegs" 
In 1855 nam de N.H. Kerk van Warstiens het besluit alle hekken en dammen van de eigenaren over 

te nemen om daarmee een voor ieder vrij overpad te bewerkstelligen. Weinige jaren later vroeg de 

gemeente Idaarderadeel aan de provincie subsidie voor "den aanleg eens grindwegs tusschen de 

dorpen Warga en Warstiens langs den bestaanden reed of rijweg". In 1861 werd de weg aangelegd 

voor een bedrag van f 4.428,-- waarvan een groot gedeelte voor rekening van de Warstienser kerk 

kwam. 

De zijweg, die na dit weggedeelte aan onze linkerhand volgt, is zoals een bord aangeeft, doodlopend. 

Hij werd omstreeks 1963 tijdens de ruilverkaveling aangelegd. De naam is "de Trije Hikken", daar -

mee herinnerend aan de vroegere situatie. In de verte ziet men langs deze weg een modern boerenbe-

drijf staan dat vernoemd is naar een aldaar gelegen vroeger meertje, de "Wylmersmar". Wie puf ge-

noeg zou hebben om de hele zijweg af te lopen, komt terecht bij de oude, ook op de Schotanuskaart 

vermelde N ijesloot. 

Maar wij doen dat niet, we gaan verder op Warstiens aan. Nog één bocht in de weg en dan komt men 

op het hiem van IJ. van der Velde, waar een gezonde mestgeur de neusgaten prikkelt. Deze plaats 

wordt, na ruim 400 jaar in het bezit van het St. Antonie-Gasthuis te Leeuwarden geweest te zijn, 
door de huidige eigenaar nog volop in bedrijf gehouden. 

We lopen hier al op de dorpsterp van Warstiens, hoewel dat , omdat in het verleden de terpgrond 
links en rechts van de Buorren is weggegraven, maar moeilijk te zien is. 

Even verder staat links een huis, dat vroeger waarschijnlijk een rentenierswoning is geweest. Aan het 
hout- en muurwerk is helaas waar te nemen, dat hier de laatste jaren slechts zelden gewoond werd. 

Het kleine woonhuis aan de overkant maakt weer veel goed: het is in stijl verbouwd, smaakvol aan-

gekleed en lijkt in niets meer op de eenvoudige arbeiderswoning die eertijds bij de nu volgende 

boerderij behoorde. De enorme stelp aan onze rechterhand was tot aan de ruilverkaveling (zestiger 

jaren) de veeteeltplaats van Jelle Zwanenburg. Sindsdien veranderde D. Wiersma het geheel tot een 

solide woonboerderij. Daarachter stond tot aan het jaar 1839 "Gerkema State", maar omdat de bij 

die boerderij behorende landen ver weg aan de oostkant van het Langdeel gelegen waren verhuisde 

de boerenplaats toen ook maar naar die kant van het vaarvater. Wie per boot over het Langdeel War-

stiens passeert zal Nij Gerkema recht tegenover het dorp kunnen zien in al zijn "hear en fear". 

S. Kooistra is op dit moment de bewoner. 

Hart van het dorp 

We zijn nu vlakbij de kerk, het hart van het dorp, aangekomen. Hier staan twee keurige huizen langs 

ons pad waarvan de eerste de kosterswoning is. Bij koster Jacob van der Land is zijn leeftijd van 77 

jaren niet van het gezicht af te lezen. En wat meer is: hij vervult nog steeds met plezier en nauwge-

zet het kostersambt. 
Het huis ernaast is een tot één geheel samengesmolten en goed onderhouden dubbele arbeiders-

woning. Tussen kostershuis en deze woning ontdekken we een steeg, die naar een paar kleine voor-

malige koemelkerijen voert. Hoewel zij nu de rekreatie dienen, past hun witgekalkte uiterlijk goed 

bij het schilderachtige dorpskarakter van Warstiens. 

Weer terug op de weg slaan we rechtsaf, nog een kort stuk gaat de weg tussen twee boerderijen door 

en loopt dan ten einde. Rechts staat een grote vakantieboerderij, die voor het laatst gebruikt werd 

door boer H. van de Lageweg, die 25 jaar lid is geweest van de gemeenteraad van Idaarderadeel. Aan 

de andere kant ligt de "Pastory-pleats" van P.A. Gerbens, die nog in gebruik is als veeteeltbedrijf. 
Zij heeft een ouderwets aanzien onder andere door het bezit van een prachtige boomgaard. 

Teruglopend langs de appelbomen vinden we, in de volle beukehaag die het kerkhof omringt, een 

antiek smeedijzeren toegangshek. 
Boven de haag rijgen gesnoeide lindebomen zich aaneen en geven een waardig aanzien aan kerk en 

dodenakker. 
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Het onberispelijke pad rondom de kerk (de zorg van de koster is overal merkbaar) laat een goed uit-

zicht toe op het dorp Warstiens. De kerk werd gebouwd in 1882 en verving daarbij een zeer oud ge-

bouw, dat alleen van enkele tekeningen bekend is. De muurversieringen die daarop zijn weergegeven 
wijzen erop, dat Warstiens al in de 14e eeuw, mogelijk zelfs eerder, een godshuis bezat. De oor-

sprong van de agrarische nederzetting zelf verliest zich in een nog ouder verleden. 

Een paar honderd meter achter de kerk, naar het westen, ligt een kromme sloot in het land van boer 
Gerbens. Dit water is de grens geweest van de afgegraven dorpsterp in haar grootste omvang. Nog 

elk jaar haalt men daar bij het hekkelen aardewerkscherven naar boven waarvan de oudste dateren 

van v6ér het begin onzer jaartelling. 
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De oude Nederlandse 
Hervormde Kerk van War-
stiens, kort voordat zij in 
1882 werd afgebroken 
(tek. A. Martin, eigendom 
Fr. Prentenkabinet, repro 
Rinze Visser). 

Het verder verloop van de bewoningsgeschiedenis lijkt op die van de terpen rond de omliggende 
dorpen Wartena en Warga: boerenfamilies hebben op deWarstienser terp geleefd tot omstreeks 300 

na Chr. Watervloeden tijdens de daaropvolgende eeuwen maakten het de mensen onmogelijk om hier 

hun vee te laten weiden. Pas in de 8e eeuw kwam er weer bewoning en die bleef er onafgebroken tot 

in onze tijd. 
Ondanks de ouderdom van zijn dorpsterp komt de naam "Wersteens" pas in 1477 in de schriftelijke 
bronnen voor. Warstiens was toen voor een gedeelte in het bezit van Leeuwarder families en telde 

een vijftal boerenbedrijfjes. Dat aantal is ongewijzigd gebleven tot in de vorige eeuw. 

Rond 1840 beliep het inwonertal zo'n 30 personen. De oude kerk onderging in 1844 nog een nood-

zakelijke verbouwing, getuige ook de zware steunberen op bijgaande prent. 

In 1876 was de welvarende bevolking uitgegroeid tot 51 mensen en werden plannen gesmeed om een 

nieuw kerkgebouw neer te zetten. 

"Verkeerde" kerk 

Uiteindelijk werd de oude kerk op 17 april 1882 voor f420,-- op afbraak verkocht en kon begonnen 

worden met het opmetselen van een bouwwerk in nieuwe stijl naar een ontwerp van architekt 

H. Kramer. Men plaatste de toren, tegen alle traditie in, om wat voor reden dan ook, aan de oost-

kant. Volgens velen staat de kerk dan ook "verkeerd". 
Er werd een nieuwe klok gegoten met de tekst: 

"Warstiens, Anno MDCCCLXXXII Kerkvoogden J.R. Postma, J.S. de Boer, S.J. Kooistra. Petit & 

Fritsen me fuderunt". Deze klok kreeg een plaats in de toren naast een oudere klok uit 1607 met 
het opschrift: "Rynck Fockes, Idse Ages, Eltse Dovwes, Tyetse Hilles, Inne Claessen, Dovwe ldses, 
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Feicke Reiners, in de dorpe Warsteyns; Gregorivs Hallensis m.f. anno 1607". Een zeer oude, 14e 

eeuwse klok met de inskriptie "M. Cecilia" werd in 1882 verkocht en bracht een bedrag op van 

t 316,--. Zij kwam terecht in het Rijksmuseum te Amsterdam en is tegenwoordig te zien in het 

Nationaal Beiaardmuseum te Asten N.B. 
Het kostersechtpaar Van der Land laat ons de konsistoriekamer zien. Het is een prettige verrassing te 

merken, dat in deze ruimte sinds 1882 niets veranderd is aan de stijlvolle betimmeringen. We vragen 

de koster of het waar is, dat in Warstiens nog dagelijks om 8 uur 's morgens en 4 uur namiddags de 

klok geluid wordt. Van der Land bevestigt dit verhaal en vertelt, dat deze oeroude traditie 

's middags diende om de boer en zijn arbeiders in het veld te waarschuwen wanneer de melktijd zich 

aandiende. Van later tijd dateert het luiden om 8 uur in de ochtend, dat gebeurde om de kinderen te 

verzamelen voor hun dagelijkse tocht naar de school in Warga. 

Hij vertelt ook, dat eens in de drie weken een kerkdienst wordt gehouden en dat het slechte geluid 

van de klok uit 1607 veroorzaakt wordt door de barst die erin zit. 

Sinds honderd jaar geleden het oude kerkgebouw met zijn zadeldaktoren vervangen werd door een 

nieuwe kerk met een spitse toren, is er in Warstiens nauwelijks meer iets veranderd. Het enige zijn de 

recreatiewoningen waartoe boerderijen en landarbeidershuisjes werden verbouwd. Hier heerst nog 

echte rust en tevredenheid van de bevolking met haar kleine dorpje. 

* 

Us earste Twine wie de Twaddemer 

De Twaddemarseize, yn 'e foiksmûie de "Twaddemer' wie eartiids in bûtendyks stikje ldn tusken 
de Pikmar en It "Leidingdykje ' Ir wie It plak, dér 't It Pr. Margrietkanaei fantt de Mar wei op Ald-
Skou ta giet. Yn 'e rin fan jierren wie op dat plak, troch wyn en wetter, in gloppe, in lytse baei, ûnt-
stien en wie it dêrtroch in gaedlik plakje om to baei/en en to swimmen. In bulte Grouster bern, 
foaral jongens, hawwe dér, oan 't 1947 ta, It swim men leart. Dat swimmen bigoun destiids foar iis 
as bern, troch mei beide hannen in plankje fést to hdiden. Sadwaende koe men de holle boppe 
wetter hdlde en dan mei ien foet op de feanige groun hinkeije en mei de oare eftent skoppe. Sa 
waerd bisocht foartt to kommen. 
Njonkeiytsen, as men al hwat dmyster waerd, bigoun de hinkeijende foet ek al ns mei to skoppen. 
Hie men dat al goed yn 'e slach, dan waerd bisocht mei ien hdn derby to roei/en. Slagge soks ek en 
bleau de holle boppe wetter, dan waerd it plankje al ns los litten en ek as dat slagge miende men al, 
dat hjirmei de grounslach foar de swim kunst lein wie. Mar de ûnderfmning soe ts leare, dat der noch 
forskate simmers oerhinne gongen foardat we, op 'e side of op 'e réch, oer de mar nei it great eildn 
ta swimme koene. 
Sa 'n carste tocht nei 't great eildn ta, wie in hiele ï?ndernimming, hwan t it lêste stik moast men fanôf 
de tonne oer 't soal en dêr koe men 't net bidjipje. Forskate kearen hie men dan al oan de tonne ta 
en werom swommen, ear 't men nei 't great eildn ta doarst oer to stekken. Wie dat weagstik ienkear 
folbrocht, dan hie men it gefoel diplomearre to wézen. Op it eildn waerd in skoft  ûtrêsten, hwant 
men moast ek wer werom nei de Twaddemer. 
En och myn leave sawntjin, as men deryn slagge om de hiele Man oer to swimmen, sûnder to rêsten 
by de tonne, dan hie men it heechste foibrocht, hwat mei de swimkunst to birikken wie. 
Slagge foar alle "diploma's"! 
Sûnt 1947, doe't kanael ré kaem, hie de Twaddemarseize as baei- of swimpiak foar de Grouster 
bern ôfdien. Hja kinne nou nei de Twine ta, dat is folie better. 
Mar üs alderearste Twinc wie yn it forline de Twaddemer. 

G. v. S. 
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Lit dyn broek sakje! 

Het was skz2tsjesilen in Grouw geweest. Sietze Sietema, beter bekend als "de Poep ' had de eerste 
prijs gewonnen, zes gouden tientjes, voor die tijd een kapitaal. 's Avond tijdens de prijsuitreiking in 
hotel Oostergoo, ontving hij van Smit, de voorzitter van de Grouwster Skz2tsjekommisje, de gouden 
tientjes, keurig verpakt in een netje. 
-- Blikstienders, dacht de Poep, der kin 'k wolris in slokje op nimme. Hy nam er een, hij nam er twee 
en het derde liet hij niet staan. 
Maar de Poep kende zichzelf een beetje. 
-- Dit koe hjoed wolris in lytsbytsje zt de hdn rinne, vreesde hij. Hij haalde de tientjes uit zijn 
broekzak, maakte zijn bovenbroek stiekem een beetje los en stopte het geld in de zak van zijn rood-
baaien onderbroek. Daar zaten ze veiliger. 
Voorzitter Smit had het gezien, maar zei niets. Schippers en boeren hadden in -die tijd vaak een zak 
in hun onderbroek, waarin het geld gestopt werd als zij veel bij zich moesten hebben. 
Prijswinner Sietze kwam die avond, dat laat zich begrijpen, niets te kort. Aan het einde ervan had hij 
behoorlijk geladen en in een zwierige stemming zocht hij zijn schip op. 
De leden van de Kommisje Grou kregen eindelijk rust. Met eenvoldaan gevoel zetten zij zich aan een 
tafeltje om de gebeurtenissen nog eens te bepraten en een stukje te eten.' 'len foar it ôfwennen koe 
eknoch wol lije" 
Maar nog voor zij hun slokje konden aanraken, vloog de deur van Oostergoo open en Sietze Poep 
stapte volledig ontredderd de tap binnen. Schrik en angst klonken uit zijn stem toen hij riep.' 
"Smit!. Smit!, ik bin myn seis gouden tientsjes kiyt, se binne fuort!Kinne 5e hjir ek noch lizze? It 
wiif en myn dochters skelle myn foar alles tt, se binne pür, se gean tekear as wylden. Se wolle my 
net wer oan board hal" 
Voorzitter Smit had het opgewonden verhaal van Sietze rustig aangehoord, onbewogen keek hij hem 
aan en zei kalm: 
"Hdld dy no is efkes de mûle, Sietze,jo lykje wol breinroer. Sa, en no dochste hwat ik siz. Lit dyn 
broek in eintsje sakje." 
De Poep keek hem aan of hij het in Keulen hoorde donderen. "Doch hwat ik siz ' herhaalde Smit. 
Aarzelend ging de bovenbroek een paar handbreedten naar beneden. "Liz no jo hdn op jo rjochter 
bil' zei Smit. 
"Op myn rjoçhter bil, miene jo ? "De Poep was in totale verwarring. "Ja, op jo rjochter bil, Sietze, 
op it plak wer 't jo ûnderbroeksbûse sit." 
De hand van de Poep tastte met onzekere bewegingen naar zijn rechter bil. Even verstarde hij en 
stond als aan de grond genageld. Toen verscheen er een andere wereld in zijn ogen. 
"Ik ha se! ik ha se! Ik ha myn gouden tientsjes wer!"Hij brulde zijn opluchting en geluk door de 
tap van Oostergoo. "No haw 'k yn eits gefal fannacht wer ûnderdak" 
Hij deed zijn broek omhoog, en trok de deur van Oostergoo achter zich dicht. Een man, die zich nu 
pas echt de winnende schipper voelde, ging volkomen zeker van zijn zaak terug naar vrouw en 
dochters. 

S. d. J. 
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VAN GRIETMAN NAAR BURGEMEESTER 
Door B.G. Holtrop 

De wortels van het bestuur van Friesland lagen vroeger in zijn 30 grietenijen en 11 steden, die elk 

twee leden—volmachten—aanwezen om zitting te nemen in de Landdag, het bestuur van de provincie. 
Aan het hoofd van de grietenij stond de grietman, die in de 13e tot 16e eeuw werd benoemd door 

de Landsheer (of diens Stadhouder), als zijn vertegenwoordiger. Tijdens de Republiek (1580-1795) 

geschiedde de benoeming door de Stadhouder in overleg met Gedeputeerde Staten, op voordracht 
van de stemgerechtigde ingezetenen van de grietenij. 

Carel van Roorda, giyt-
man fan Idaarderadiel 
fan 1635 oant 1670, 
wenne sûnt 1652 op 
Friesma-State te Idaard; 
hy wie fûl tsjin de 
Oranjes, want it beneare 
him, dat dy safolle macht 
krigen. (foto F.M. de 
Lange, Fr. Museum) 

De grietman had twee taken, een rechterlijke en een bestuurlijke. Als rechter was hij gehouden "de 

ingesetenen der Grieteny ende alle anderen die daar te doen sullen hebben, in hun goedt recht voor 

te staan ende te beschermen, de boose en quaaddoeners sonder enige dissimulatie te doen straffen 
ende eeniegelyken goed kort en onvertoogen recht te administreeren." 

De grietman presideerde het grietenijgerecht dat daartoe elke week of uiterlijk elke veertien dagen 

bijeenkwam in de zogeheten recht-of weerkamer. Idaarderadeel had twee rechtkamers, één te Grouw 

in het koor, thans consistorie van de Sint Piterkerk en één te Roordahuizum, naar alle waarschijn-

lijkheid in een lokaal naast de kerk. 

De grietman werd bijgestaan door twee bijzitters, die door hem uit de "aanzienlijke Huisluiden" 

werden gekozen. 

De straffen die de grietman mocht opleggen waren "het setten van eenige delinquenten in 't soge- 

naemde hondegat, in de balk, voor eenige weinige dagen op water en brood of aan de baek". Ook 
mocht hij boeten opleggen. Zware overtredingen, die "Lijf en Leven" aangingen werden behandeld 

door het Hof te Leeuwarden. 

De rechtszaken werden in zogeheten recesboeken door een secretaris geadministreerd. Ook de secre-

taris werd door de grietman benoemd. 
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De grietman verkreeg een deel van zijn inkomsten uit de boetes die hij oplegde. Dit had tot gevolg, 

dat menige grietman zijn positie meer gebruikte ten behoeve van zijn inkomsten, dan voor een goede 

rechtspraak. Inkomsten trok hij ook uit zijn taak inlichtingen in te winnen over personen, die zich in 

zijn grietenij kwamen vestigen. Volgens de klachten die daarover de ronde deden, liet hij de nieuw 

ingekomenen meerdere malen ontbieden en telkens "op costen van haer luyden een maeltijt in den 

herberge bereydend. Alsoo de arme hueysman quellende die haer geit moeten verdrincken." Deze 

taken van de grietman, waartoe ook het toezicht op ketterijen, pastoors, vicarissen en gelovigen be-

hoorde, vervielen bij de vorming van de Republiek in 1580. 

"Liefhebber van de waare Religie" 

Aan de grietman wordt dan de eis gesteld van "goede patriot, liefhebber van de waare Gerefor-

meerde Religie, zoo als dezelve in 't begin van de Reformatie aangenoomen en geleerd is, alsmeede 

van de Vrijheit des Vaderlants". 
Het grietmanschap was een begeerlijk ambt en menigeen had daar wat voor over. Zo laat Tjalling 

Oenes Bangma zich en zijn kinderen dopen een week nadat hij op 26 september 1607 grietman van 

Idaarderadeel is geworden. 
Als bestuurder had de grietman tot taak "het recht der Staaten van Vrieslandt te bewaaren" en in 

zijn eigen gebied, de grietenij, de regels te stellen voor vele uiteenlopende zaken. Zo bepaalde hij bij-

voorbeeld de uren voor afvaart en bevrachten van schepen en wagens alsmede de tijden voor jaar- en 

weekmarkten; hij was verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen, dijken en 

bruggen en hij droeg zorg voor de veiligheid, nering en welstand der ingezetenen. Tot die zorg moet 

ook worden gerekend het toezicht op de waag die in Grouw vroeger op het huidige Halbertsma's-

plein stond. 
Carel van Roorda, die van 1635 tot 1670 grietman was, stelde een beurtvaart in op Leeuwarden en 

Sneek. 
Het grietenijbestuur had ook een taak op het gebied van de armenzorg. Wel was de kerk hier de eerst 

aangewezene, maar de grietenij keerde gelden uit aan de diaconien van de dorpskerken. Dat geld 

kwam uit belasting op huizen, wijnen en bier en uit markt- en veergelden. 

Tenslotte hadden de grietmannen van Idaarderadeel nog een taak als dijkgraaf van de Leppedijk en 
waren zij belast met het toezicht op de waterkeringen die hiervan deel uitmaken. 

Regeling van het stemrecht 

De benoeming van de grietman geschiedde door Stadhouder en Gedeputeerde Staten uit een voor -

dracht van drie personen opgemaakt door de stemgerechtigde ingezetenen (eigenerfden) van de 

grietenij. Het stemrecht in Friesland steunde op twee grondslagen. Verreweg de meeste stemmen 

werden uitgebracht door de eigenaars van een vrijwel constant blijvend aantal boerenhoeven die 

scherp onderscheiden bleven van andere woningen die er langzamerhand waren bijgekomen. De 

stemhebbende plaatsen werden aangeduid met de term schotschietende huizen of ploeggangen. 
Een tweede kleinere groep ontleende haar stemrecht aan een bepaalde belasting die geheven werd 

van het bezit van landerijen. 
Het democratisch element van dit systeem moet niet worden overschat. 

Uit het stemcohier van Idaarderadeel blijkt dat er in de 17e en 18e eeuw 215 stemgerechtigden 

waren als volgt over de dorpen verdeeld: 

Aegum 9 stemmen Roordahuizum 28 stemmen 

Friens 13 stemmen Warga 45 stemmen 
Grouw 71 stemmen Warstiens 7 stemmen 

Idaard 9 stemmen Wartena 33 stemmen 

Het inwonertal van ldaarderadeel lag in die tijd rond de 2100, dus was gemiddeld 1 op de 10 in-

woners stemgerechtigd. Bovendien gold de regel, dat de meerderheid van stemmen in de dorpen be-
sliste terwijl in de grietenij de meerderheid der dorpen de uitslag van de stemming bepaalde. Met 5 
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stemmen in Aegum en ldaard, 4 in Warstiens, 7 in Friens en 15 in Roordahuizum, derhalve 36 stem-

men op een totaal van 215 kon men dus over de stem van g e h e e 1 Idaarderadeel beschikken. 

Het belang van het hebben van de stem van de grietenij lag hierin, dat daarmee de voordracht van de 
grietman kon worden bepaald, maar bovendien dat men lid van de staten (volmacht) werd. 
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Friesma-State te Idaard omstreeks 1780. De tekening is waarschijnlijk gemaakt door A. Martin, 
die werkte in opdracht van het Fries Genootschap, dat tekeningen liet maken van historische ge-
bouwen die afgebroken  zouden worden. 
De State werd in 1652 door Carel van Roorda gebouwd en in latere jaren enige malen ingrijpend 
herbouwd. Na Carel van Roorda werd Friesma-State bewoond door de geslachten Van Scheltinga 
en Bergsma. 

De invloed van de grietmannen, die doorgaans ook volmacht waren in de staten van Friesland, was 
daardoor erg groot, mede door het benoemingsrecht dat de staten hadden bij belangrijke functies. 

De grietmannen maakten er gewoonte van elkaar bij toerbeurt bepaalde functies toe te delen. Zij 

sloten hierover zelfs overeenkomsten. Het bekleden van deze functies verschafte naast invloed ook 
inkomsten die vaak niet gering waren. 

Ambten konden worden gekocht, zij het alleen door de regenten, want de koper moest er natuurlijk 

op kunnen vertrouwen dat hij ook werkelijk in het gekochte ambt zou worden benoemd. 

Ook het grietmansambt werd verkocht. Zo kocht Johan Vegelin van Claerbergen in 1722 de grietenij 

Doniawerstal van zijn schoonvader Allard van Burum voor f 43.337,-- terwijl hij zijn Raadsheer -

plaats in het Hof van Friesland aan zijn neef Viersen verkocht voor f 22.500,--. 
Het toch al niet grote gehalte aan democratie dat het bestuur kenmerkte, werd hierdoor nog verder 

verkleind. De bevolking kwam tegen deze praktijken steeds meer in verzet, een groter aantal burgers 
wilde deel hebben aan en toezicht uitoefenen op het bestuur. 

De Franse tijd 

Eerst in 1795 komt er een wijziging in de bestuurlijke verhoudingen. Friesland was vanaf 1795 - de 
Franse revolutie - geen zelfstandig gewest meer maar een onderdeel van de Bataafse Republiek. Het 
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grietenijbestuur wordt vervangen door een Municipaliteit, een bestuur dat uit vijf leden en twee 

plaatsvervangers bestaat en dat wordt belast met het dagelijks bestuurder gemeentehuishouding. In 

1802 wordt Friesland verdeeld in 14 districten of Drostambten. Idaarderadeel vormt met Tiet-

jerksteradeel en Leeuwarderadeel het twaalfde district met aan het hoofd een Drost in de persoon 

Friesma-State te Idaard kort voor het in 1882 werd afgebroken. 
De laatste bewoner was Cornelis Bergsma, die van 1843 tot 1851 de laatste grietman en van 1851 
tot 1881 de eerste burgemeester van Idaarderadeel is geweest. 
Het verschil tussen deze foto en de tekening op een van de vorige pagina's is opmerkelijk. 
(foto eigendom Fr. Museum) 

van Jetze van Sminia die in 1806 wordt opgevolgd door Sybrand van Haersma. 

In 1810 wordt Nederland bij Frankrijk ingelijfd en worden de Franse wetten van toepassing ver-

klaard. Vanaf dat moment berustte het gemeentebestuur bij de Maire en zijn adjunct. De gemeenten 

worden verdeeld in mairien. Idaarderadeel krijgt twee mairien, één in Roordahuizum met als maire 

Nolke Jurgens Oevering, bakker en als adjunct maire Otto Idzerda, hoofd der school; de andere 

mairie wordt in Grouw gevestigd. Gabe van Asperen, koopman, wordt als maire aangewezen, Sjoerd 

Binnerts, eveneens koopman, wordt zijn adjunct. 

In 1813 worden de maires en adjunct-maires onder dankbetuiging voor hun bewezen diensten "op 

de meest honorabele wijze" ontslagen. Nu kwam aan het hoofd van de gemeente een Schout te 

staan; de inrichting van het bestuur bleef vooralsnog op Franse leest geschoeid en de gemeente 

Roordahuizum bleef tot 1816 naast de gemeente Grouw bestaan met aan het hoofd de eerder ge-

noemde Oevering en Van Asperen. 

Grietenijen keren terug. 

In 1816 keren de grietenijen en de grietmannen weer terug maar niet op de wijze en in de functie 

van vô6r 1795. Thans wordt de grietman door de koning benoemd en uitsluitend belast met het 

bestuur van de grietenij. Tevens was er in elke grietenij een grietenijraad, maar de leden werden 
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aangesteld door Gedeputeerde Staten, uit een nominatie van 3 personen voor elk lid opgemaakt 

Schippershoorn, 40 cm. 
lang met het opschrift 
Grouw en het jaartal 1752. 
De hoorn werd in dat jaar 
door de toenmalige griet-
man, Hans Willem van 
Camstra, geschonken aan 
de Grouwster beurtvaart-
schippers. Zij moesten 
daarmee één uur voor hun 
vertrek naar Leeuwarden 
of Sneek, blazend door het 
dorp gaan, om degenen die 
mee wilden of goederen 
hadden te verzenden te 
waarschuwen, dat het ver-
trek aanstaande was. Aan-
gezien de afvaart  in de 
vroege ochtend plaats 
vond, zal het hoorngeschal 
voor vele anderen het sein 
geweest zijn om op te 
staan. 

De hoorn, versierd met messing beslag, is door het Fries Museum in bruikleen afgestaan  aan het ge-
meentemuseum te Grouw. 

door de stemgerechtigde burgers uit "de vroedste en gegoedste" ingezetenen der grietenij. Uit de 

raadsleden wezen Gedeputeerde Staten tenslotte twee assessoren aan die met de grietman het 

dagelijks bestuur vormden. 

De eerste grietenijraad bestond uit: 

Klaas Andriessen, Grouw Pieter Wijbes Feenstra, Warga 

Gabe van Asperen, Grouw Jacob Johannes Sipsma, Idaard 

Tjitse Jacobs de Boer, Friens Klaas Piers Sjollema, Grouw 

Wijger J. Dijkstra, Warga Alberts Geerts Stiensma, Roordahuizum 

Uit deze raadsleden werden Klaas Andriessen en Wijger J. Dijkstra als assessoren aangewezen. 
Als eerste grietman benoemt de Koning Hector van Sminia, die datzelfde jaar nog overlijdt. Hij 

wordt opgevolgd door Maurits van Sytzama die in 1841 gouverneur van de provincie Friesland 

wordt. Zijn zoon Eijzo de Wendt wordt de nieuwe grietman. Van zijn installatie is elders een 

fraai verslag opgenomen. 

Slechts 2 jaar is Eijzo de Wendt van Sytzama grietman geweest, hij overlijdt op 18 juli 1843. 

Cornelis Bergsma volgt hem op. Tot 1851 blijft Bergsma grietman van Idaarderadeel om daarna 

nog 30 jaar de gemeente ldaarderadeel als burgemeester te dienen. 

De grietenijraad besliste over de eigen huishoudelijke belangen. Wel moest daarvan mededeling aan 
de Staten worden gedaan en "blijvende voorts het de Koning onverlet, om ten alle tijde inzage te 

vorderen en zodanige bevelen te geven, als Hij vermeent te behooren". 

Grietman en assessoren waren belast met de uitvoering van de besluiten van de grietenijraad, 

hadden het beheer over de financien, hielden aanbestedingen, hadden toezicht op het armwezen; 

ook regelden zij de beurtvaarten en de jaarmarkten. 
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De grietman had hierin een centrale positie. Niets werd afgekondigd dan op zijn bevel, hij had 

het bestuur en oppertoezicht over alles wat betrekking had op de handhaving der plaatselijke 

verordeningen van politie en economie. Maar bovenal werd zijn positie versterkt door de bepaling, 

dat de grietman, in zaken de uitvoering betreffende, alleen dan gemeenschappelijk met de 

assessoren behoefde te handelen als de zaak voor raadpleging vatbaar was of in gevallen uitdrukke-

lijk bij het reglement voorgeschreven. 

Deze omstandigheden, in samenhang met een door de Koning benoemde grietman en door het 

provinciaal bestuur benoemde raadsleden en assessoren, droeg er niet weinig aan bij, dat de burger 

onvrede had met de politieke onmondigheid waarin hij werd gehouden. 

Grietenijen verdwijnen 

De gemeentewet van 1851 stond inmiddels voor de deur. Een betere scheiding tussen bevoegdheden 

van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders, invoering van rechtstreekse verkie-

zingen (zij het nog niet voor iedereen), periodieke aftreding en besluitvorming in de openbaarheid, 

vormen daarin de grondslagen van het gemeentebestuur. Minister Thorbecke meende dat door deze 

wet de gemeenten op het platteland eindelijk vrijheid en zelfstandigheid zouden verkrijgen. 

In Idaarderadeel verloopt de overgang van grietenij naar gemeente zonder ophef. In de eerste ver-

gadering van de gemeenteraad op 24 juli 1851 wordt van deze historische gebeurtenis geen melding 

gemaakt. 11  
De burgemeester, zoals wij hem thans kennen, heeft twee gedaanten. Enerzijds is hij verantwoording 

schuldig en in velerlei opzicht ondergeschikt aan de raad, anderzijds is hij onderworpen aan het toe-

zicht van de verantwoordelijke regering. Thorbecke sprak over de burgemeester als "man van de ge-

meente, hand van het gouvernement". 

In de loop van de tijd is het accent van de burgemeester meer komen te liggen bij de gemeente en 

minder bij het rijk. Men moet de verklaring met name zoeken in de gewijzigde rol van de overheid. 

Vooral na de laatste wereldoorlog is de bemoeienis van het gemeentebestuur sterk toegenomen en 

zozeer verweven geraakt met maatschappelijke belangen, dat een raadsvoorzitter, hoezeer ook be-

noemd, zich bij die belangen ten nauwste betrokken moet voelen. 

Van feitelijk alleenheerser - tot 1931 zijn de wethouders de assistenten van de burgemeester - is hij 
de coördinator van het gemeentebestuur geworden. 

De burgemeester verandert 

Ook de benadering van de burgemeester is veranderd. Hij wordt niet meer beschouwd als de strenge, 

onpartijdige en rechtvaardige burgemeester voor zijn gemeentenaren, zoals M.J. Selhorst bij zijn in-

stallatie op 8 juli 1911 zijn taak omschreef, maar veeleer als iemand die deel is van de gemeenschap 

waarin en waarvoor hij werkzaam is. 
Alle burgemeesters die Idaarderadeel heeft gehad, hebben uit de aard der zaak ieder op eigen wijze, 

een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Idaarderadeel en haar bevolking. 

Nicolzon Wassenaar, die op 15 september 1881 Bergsma opvolgde gaf bij zijn installatie de verzeke-

ring "dat de bloei van ldaarderade& en het geluk van derzelver ingezetenen ten allen tijde de voor-

werpen zijner hoogste belangstelling zullen blijven". 

Deze woorden zijn thans meer dan 100 jaar oud, maar zij hebben steeds de kern gevormd van het 

werk van de burgemeester. 

Daarbij viel de nadruk van de een meer op de gemeenschap als geheel, bij de ander meer op de indi- 

viduele persoon; bestuurder of burgervader, aspecten die bij de burgemeesters van Idaarderadeel in 
verschillende mate aanwezig waren. 

Salus publica suprema lex esto staat er boven de deur van de raadszaal, het algemeen welzijn moet 

de hoogste wet zijn. Deze uitspraak, die aan de Romeinse wijsgeer Cicero is ontleend, is ook voor de 

raadsvoorzitters steeds het richtsnoer geweest zolang Idaarderadeel zelfstandig was. 
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Aan een lange periode van zelfstandigheid, in de schrifturen beginnend met Hayo d' Growe (Grouw) 

in 1242 komt thans een einde. De zelfstandigheid der gemeentebesturen die Thorbecke, de ont-

werper der gemeentewet, zo heilzaam achtte, heeft toch grenzen, grenzen die helaas niet samen-

vallen met het grondgebied van Idaarderadeel. 

1 Het Koninklijk Besluit van 20 juni 1853, waarbij mr. C. Bergsma tot burgemeester van Idaarderadeel werd be-
noemd, is de enige aanwijzing dat Idaarderadeel van grietenij tot gemeente werd. 

* 
Ik Pypka Gotama, gedaan zonder arglist 

Hieronder is een copie afgedrukt van een oorkonde in oud-Friese tekst, zoals die voorkomt bij 

Sipma, de samensteller van Oudfriese Oorkonden 1927 - 1977, in deel 1, pag. 248. Zij geeft bij-

zonderheden over een schenking van Pupka Gotama, woonachtig te Warga in 1474, aan het klooster 

Aalsum bij Irnsum. 

Pupka, die blijkens zijn achternaam afkomstig is van de buurtschap Goatum ten zuiden van Grouw, 

zal een der velen zijn geweest wiens landerijen door wateroverlast niet meer bruikbaar waren ge-
worden. Het was in die jaren een vaak voorkomende gewoonte onbruikbaar geworden land aan een 

klooster te schenken. 

Menigmaal hebben de kloosterbroeders en -zusters van die laag gelegen en om niet verworven lande-

rijen, in latere eeuwen veenderijen gemaakt voor turfproduktie. 

Het eens als vrijwel waardeloos ontvangen land, was dan een profijtelijk bezit geworden! 

Hier volgt de oorkonde in de oud-Friese tekst en vervolgens de vertaling. Zij werd opgemaakt 23 mei 
1474. 

Ick Pupka Gotama nu ter tyt voenachtich in Warragae Mye mey dissen epenen 
breue dat ick dae sijstera toe Aelsim quytschilde dae gueden toe Birstim gheheten 
Ankama guet rysende van myn wywis weghana Doede gheheten wy ner ws neycum-
men ner ymmen van wser weghana nummermeer spreck wp 1)  ten conuente vors. toe 
habben om dis vors. secke ner om nyn seke gheschiin voer datum dis breuis. hiir hab-
beth wr ende oen wessen her larich persona van Grou Sippka Ryuwerdisma ende Iorith 
Ryuwerdisma gameghen aldier ende Tyebba \Vybama in Warragha soens liode disser 
vors. seke In een oerkunde der weerheil hab ick Popka vors. beden her Jarich vors. 
ende Sipken vors. dier dit brief voer my ende om myn bede wille habbeth bysygheleth 
dier dae soens liode ende my vors. wel oen nogliet sunder al arch ende lijst Int ieer ws 
Heren M CCCC ende fiouwer en tsantich des mennendeys ney ws Heren hyinelfeers deys 

Vertaling: 

"Ik Pupka Gotama, tegenwoordig woonachtig in Warga, verklaar middels deze oorkonde dat ik ten 

gunste van de Zusters te Aalsum afstand doe van het goed te Birstum, geheten Ankama, goed dat 
van de kant van mijn vrouw, Doede geheten, afkomstig is, en dat wij, noch onze nakomelingen, noch 

iemand van onze kant ooit meer aanspraken zullen laten gelden t.o.v. het voornoemde klooster in 

deze bovengenoemde kwestie noch in kwesties voorafgaande aan de datum van deze oorkonde. Hier-

bij zijn getuigen geweest Heer Jarich, pastoor van Grouw, Sippka Ryuwerdisma en Jorith Ryuwer-

disma dorpelingen aldaar en Tyebba Wybama in Warragha, zoenslieden in deze voornoemde kwestie. 

Ter verzekering van de waarheid heb ik, voornoemde Pupka, heer Jarich en Sipke verzocht, en op 
mijn verzoek hebben zij deze oorkonde bezegeld en daarmee de zoenslieden en mij zeer veel ge-

noegen gedaan zonder arglist. 

In het jaar onzes Heren 1474, de maandag na ons Heren Hemelvaartsdag." 

H. H. 
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DE GRIETMANNEN EN BURGEMEESTERS VAN IDAARDERADEEL 

Door D.J. v.d. Meer e.a. 

Bij het samenstellen van een lijst van grietmannen van Idaarderadeel, kan wèl getracht worden zo 

nauwkeurig mogelijk te werken, maar het moet wel bij "trachten" blijven. Tot omstreeks 1500 is er 

n.l. betrekkelijk weinig en soms niets bewaard gebleven aan gegevens; vaak moet met een vage aan-

duiding worden volstaan. En zo er al sprake is van iets, dat een beetje op een archief lijkt, dan zijn 
de gegevens daarin vaak onvolledig en soms elkaar tegensprekend. Wel bekend is, dat Idaarderadeel 

omstreeks 1300, met Leeuwarderadeel, Tietjerksteradeel, Smallingerland en Rauwerderhem, deel uit 

maakte van de zuidelijke "nyoghen" (de negenbank), het district, dat werd aangeduid met de naam 

"de Leppa". Met de noordelijke "nyoghen" (Dongeradeel enz.) vormde de Leppa de gouw Oostergo. 

Het identificeren en lokaliseren echter van mensen, is vc5ôr 1500 buitengewoon lastig, omdat de ver-

melding vaak maar eenmalig is. 

Zo lijkt het vrij aannemelijk dat Hayo d'growe in 1242 grietman was van Eedawerderadeel (Idaar-

deradeel), maar zeker is het niet. Het kan ook wel 1342 zijn geweest. De oudste oorkonde die in het 

oud-Fries is gepubliceerd, stamt n.l. uit 1329; er is dus wel twijfel of het stuk waarin Hayo voor-

komt nog ruim 80 jaar ouder zou zijn . De jaartallen in de lijst van grietmannen moeten tot in de 
16e eeuw voorzichtig worden gehanteerd. Vaak geven zij alleen maar aan, dat degene die daarbij 

wordt genoemd, in dat jaar grietman was. Wanneer en door wie hij benoemd werd, of van wie hij 

zijn ambt heeft gekocht (ook dat kwam voor) en wanneer hij aftrad of overleed, is 6f niet bekend 6f 

door ongewisheden omgeven. 
Het grietmansambt werd vôt5r 1498 bij toerbeurt vervuld; ook bij het ambt van mede-rechter was 

dat zo geregeld. Men was meestal maar één of twee jaar grietman en werd vervolgens mede-rechter 

of ambtloos. Dat gebeurde aan de hand van een toerbeurtenregister. 

Zo'n toerbeurtenregister (ook in de dorpen werd het gehanteerd) is alleen van de gemeente 

Franekeradeel bewaard gebleven. Het loopt over de jaren 1406-1438. De twisten tussen de 

Schieringers en Vetkopers zullen dit toerbeurtensysteem wel vernietigd hebben. Na 1499 wordt de 

keuze van grietman bepaald door de Landsheer of diens Stadhouder. 
De eerste grietmannen van Idaarderadeel waren ook grietman van Rauwerderhem, dat toen deel uit-

maakte van Idaarderadeel. Waarschijnlijk is Rauwerderhem pas in 1506 een zelfstandige grietenij 
geworden, want in dat jaar schijnt het zijn eerste grietman gekregen te hebben, Louw van Doeijnga, 

die tevens grietman was van Wymbritseradeel. 
De hier volgende lijst werd samengesteld uit bijdragen van G. Boorsma, Haijte Haijtema, D.J. van 
der Meer, G. van Stralen en K.J. Vrijling. De eind-redactie was in handen van D.J. van der Meer. Aan 
het eind van de lijst zijn de bronnen vermeld waaraan de gegevens zijn ontleend. 

1242 (of 1342) Hayo d'growe (of Hayo d'Growa) 

1314 Wiggherusde Etwerth 

1369 Elingus Roarda van Poppingha 

(Poppingawier) 

1392 Grata Ellingha van Eedawere, 

1436 Thiarck Rowerda 

1437 BockeUthsma 

1438 Jorerd Azyngha 

1450 Jorret Andregha 

1453 Hetta Hebbazen Jeighersma 

1468 Popka Roerda 

woonde in Idaard. 

woonde te Friens. 

mogelijk dezelfde. 

1477 (in maart) 	Syboud Tiebbama 	 (of Tiepma, die in Roordahuizum woonde). 



1477 (in sept.) 	Riord Oentyazoen 

1479 	 Hetta Hebbazoen (Jelgersma) 

1482 	 Tyaerd Gherrytszn 

1492 	 Oene Juwsma (of Jouwsma) 

1499 (3 aug.) 	Auke Wij na 

1502 	 Tierick van Roorda 

1510 	 Douwe van Jousma 

(zoon van Oene Juwsma) 

1517 (7 febr.)-1541 Dirk Freericxz 1) 

1522 	 Popcke Ruijrdts of  Roorda 

1543-1565 	Feycko Dircxz 

1564 Sjuck Doekes 

1565 (24 maart) Hessel van Ostheim 

1567 Saeckle Gerbeszoon 

1573 (3 jan.) Wijbe Wijbes van Goutum 

(Wijbrand Roorda) 

1578-1586 Douwe van Sijtzama 

1586-1601 (30 mei) Hessel van Bootsma. 

1607(26 mei) - 1627 
(5 juli) 	 Douwe van Sijtzama 

1607 (26 sept.) - 

1620 	 Tjallingh Oenes Bangma 

1620 (1juni) - 1635 Abraham Roorda. 

1635 (6juli) - 1670 Carel Andriesz. Roorda 

1670-1673 	 Laes van Burmania 

1673 (15 aug.)-1678 Sape of Sabinus van Wissema. 

1678-1692 	Ulbo baron van Aylva 

1692 (28 mei)- 1694 Martinus van Wijckel 

woonde buiten Idaarderadeel op Unia-stins bil 
Werpsterhoek. 

zoon van Oene Juwsma 

woonde eerst te Wartena en later op Oetsma-
State te Grouw. Tot 1540 ook grietman van 
Utingeradeel. 

Eigenerfde boer te Aegum. Was te zeifder tijd 
grietman als Dirck Freericxz; woonde op Roorda-
State in het Hôflân onder Grouw. 

Zoon van Dirck Freericxz 

woonde op Oetsma-state te Grouw; oven. 1565 

van orgine een Duitser; vluchtte in 1567. 

woonde te Friens; oven. 3-1-1573. 

gesneuveld in 1584. 

woonde te Friens op Beslinga-state. 

woonde op de Twixel onder Roordahuizum; later 
onder Wirdum; werd Ontvanger-Generaal van 
Friesland. 

(voor de tweede maal) 
Overl. 5-7 -1 607; met zijn vrouw begraven in kerk 
te Friens. 

Boer op Groot Haninga-state te Aegum. 

Geboren te Grouw; woonde op Roorda-state te 
Grouw; overl. 22-8-1 649 te Leeuwarden. 

woonde op FrieSma-state te Idaard; neef van 
Abraham Roorda; oven. 14-1 -1670. 

woonde waarschijnlijk op Friesma-state te Idaard; 
overl. 27-10-1678. 

woonde op Friesma-state Idaard; later op Hania-
state te Holwerd. 

oven. 14-3-1694. Woonde waarschijnlijk op Fries-
ma-state te Idaard 

1695 (5 jan.) - 1727 Tsja (ing Homme van Camstra 2 
	

woonde tijdens ambtsperiode op Onxma State te 
Menaldum; oven. 9-10-1727; begraven in graf-
kelder kerk Roordahuizum. 
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1795 

1802 

1806 

1807 

1810 

(oudste zoon van Tjalling Hommel 
over). 7-3-1742; woonde ook op Orxma-state te 

Menaldum. 
(ongehuwde zoon van Tjalling 

Homme) 
woonde eveneens op Orxma-state te Menaldum; 

over). 3-4-1761. 

Een grietmanloos tijdperk omdat er onenigheid 
over de stemming was ontstaan. 3) 

woonde op Friesma-state te Idaard; werd in 
1795, evenals alle andere grietmannen, door de 
Fransen afgezet; over), in 1812. 

Onder invloed binnengevallen Franse leger wordt 
Nederland tot Bataafse Republiek uitgeroepen. 
Grietenijbestu ren worden ontbonden en griet-
mannen afgezet. Grietenijbestuur wordt ver-
vangen door Municipaliteit (bestuur) van vijf 
leden. 

Friesland wordt verdeeld in 14 Drostambten (dis-
tricten). 1 daarderadeel, Tietjerksteradeel en Leeu-
waarderadeel vormen twaalfde Drostambt. Jetze 
van Sminia wordt tot drost benoemd. 

Sybrand van Haersma volgt van Sminia op als 
drost. 

Titel van drost verandert in baljuw; meer een 
kwestie van naam dan van inhoud. 

Inlijving van Nederland bij Frankrijk; Franse wet-
ten krijgen hier rechtskracht. Grietenijen worden 
opgedeeld in mairieën (bestuurseenheden), met 
aan het hoofd een maire. Idaarderadeel wordt ge-
splitst in twee mairien: Roordahuizum, met als 
maire Nolke Jurgens Oevering, een bakker, en 
Grouw, waar de koopman Gabe van Asperen 
maire wordt. 

1727 (27 nov.)-1742Tja)ling Willem van Camstra 2  

1742 (7 april)-1761 Hans Willem van Camstra2  

1761-1763 

1763-1795 	Cornelis van Scheltinga. 

1813 De Fransen verlaten ons land. Maires worden eer- 
vol ontslagen en aan het hoofd van een mairie 
wordt 	een 	Schout 	geplaatst. 	Inhoudelijk 	ver- 
andert weinig. Oevering en van Asperen worden 
schout van Roordahuizum en Grouw. 

1815 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 
Grietenijen 	en grietmannen worden weer inge- 
steld; de grietmannen worden nu door de koning 
benoemd. Hector van Sminia wordt grietman; hij 
overlijdt reeds 31-10-1816. 

1817-1841 Maurits Pico Diederick baron 	woonde op Bes] inga-state te Friens; benoemd tot 

van Sytzama 	 Gouverneur van Friesland; overl. 15-7-1848. 

1841-1843 Eyzo de Wendt baron van Sytzama (zoon van Maurits Pico) 
woonde op Beslinga-state te Friens; over). 
18-7-1843. 

1843-1851 Cornelis Bergsma 	 woonde op Friesma-state te ldaard; laatste griet- 
man van Idaarderadeel. 

1851 Gemeentewet treedt in werking; grietenijen worden opgeheven en vervangen 
door gemeenten; grietmannen worden vervangen door burgemeesters.") 
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Burgemeesters van Idaarderadeel 

1851-1881 	Cornelis Bergsma 	 Was laatste grietman, werd eerste burge- 

meester; oven. 23-7-1881. 

1881 (15 sept.) - 	J.N. Nicolzen Wassenaar 

1886 (dec.) 	 Was burg. van Nieuwe Pekela; oven. dec. 1886. 

1887 (1 okt.)- 	C.F.F. Rinia van Nauta 	 Was burg. van Hindeloopen;treedt af wegens leef- 

1911(1 jun.) 	 tijd. 

1911 (9 jul.) - 

1913(1 apr.) M.J. Selhorst Was ambtenaar; werd burg. van Opsterland. 

1913 (4 nov.) - 

1920 (1 apr.) Onno Greebe. Grouwster van geboorte; was burg. van Sloten; 

treedt af om gezondheidsredenen. 

1920 (27 mei) - 

1934 (1 febr.) N. Nammesma Treedt af om gezondheidsredenen. 

1934 (1 mrt.) - 

1937 (1 sept.) J.H. Poppinga Wordt burg. van Opstenland. 

1937 (20 okt.)- 
1955 (1jan.) C.N. Renken Kwam uit advocatuur, wordt burg. van Epe. 

1955(1 mrt.) - 

1962 (15 sept.) R. Walda Was burg. van Ameland; met pensioen. 

1962 (1 okt.) - 

1979 (31 okt.) K.J. Vrijling Was journalist; met pensioen. 

1979 (16 nov.) - 

1983 (31 dec.) B.G. Holtrop Was ambtenaar griffie prov. Zuid-Holland; laatste 

burg. van ldaarderadeel. 

1984 (1 jan.) Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel worden samengevoegd tot de 

nieuwe gemeente Boornsterhem. 

Dirk Freericxz was Bourgondisch gezind; hij werd door keizer Karel V tot Gnietman benoemd 

Popcke Ruijrdts of Roorda werd door de hertog van Gelre aangesteld. Het Bourgondisch bewind ontnam hem zijn 

bezittingen en wees die toe aan Dirck Freericxz als vergoeding voor de schade, die hij door de Gelderse troepen 

had geleden. Hierdoor kreeg hij waarschijnlijk ook Oetsma-state te Grouw in eigendom. Zijn zoon Auke noemde 

zich later Oetsma. 

Hoe en hoe lang beide grietmannen hebben gefungeerd, toen zij tegelijkertijd in functie waren, is niet bekend. Van 

Popcke Ruijrdts weten we weinig; Dirck Freericxz schijnt tot 1541 0fl 543 gnietman te zijn geweest. 

2) De drie Camstra's, die van 1695 tot 1761 grietman waren, zullen, behoudens Orxma-state, te Grouw wel een 

"intrek", een of meer kamers, hebben gehad waar zij enkele dagen per week konden verblijven. In Leeuwarden be-

zeten zij ook nog een "stadhuis", waarin zij 's winters veel verbleven. 

Bij de verkiezing van een gnietman werd de volgende procedure aangehouden: 

1. Stemgerechtigd waren de eigenaren van boerderijen in een dorp, mits zij lid waren van de gereformeerde kerk; 

roomsen en doopsgezinden hadden geen stemrecht. Namens hun dorp stelden zij eerst een candidaat voor griet-

man en vervolgens kozen zij uit hun midden een volmacht, die hen in de vergadering der dorpen moest ver-

tegenwoordigen. 

2. In de gezamelijke vergadering van de volmachten der dorpen, werd de candidaat van elk dorp ingebracht en 

daaruit werd een drietal gekozen voor de voordracht aan de Stadhouder. Dat kon moeilijkheden geven, want 

elke volmacht was gebonden aan de candidaat van zijn dorp. 
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3. De Stadhouder deed Uit het hem voorgelegde drietal een keus. V66r 1748 hadden de gedeputeerde daarbij een 

adviserende taak. Bij het Reglement Reformatoir van 1748 werd het college van gedeputeerde uitgeschakeld 

(en in 1751 overkwam dat ook stadhouder Willem V wegens minderjarigheid). Het waren nu de Staten van 

Friesland geworden (de afgevaardigden van Oostergoo, Westergo en de Zevenwouden), die een keuze deden uit 

het door de volmachten ingediende drietal en de grietman benoemden. 

Door de ingewikkelde procedure echter, genoemd onder 1 en 2, kon de keuze van een grietman zozeer worden 

vertraagd, dat het, zoals in de periode 1761-1763 in Idaarderadeel, wel twee jaar kon duren voor uiteindelijk 

een grietman kon worden benoemd. (Zie voor nadere bijzonderheden over de stemprocedure het artikel in deze 

bundel Van grietman naar burgemeester van B.G. Holtrop). 

Bovendien was in die jaren in Idaarderadeel nog een ander en heel invloedrijk element in het spel. In 1761 was 

er nl. een Acte van Correspondentschap opgemaakt tussen de weduwe van Tjalling Willem van Camstra ener -

zijds en Arend Cornelis van Scheltinga anderzijds. Krachtens die Acte had de weduwe Camstra - als eigenaresse 

van boerderijen in Idaarderadeel -, beloofd haar stemmen te zullen voegen bij die van Van Scheltinga "tot 

onderhouding van een goede harmonie in de familien." 

Er is ook sprake van "een sekere somma geits", maar hoe groot die is geweest wordt niet vermeld. Denkelijk 

ging dit "ûnder de tafel troch". (Zie voor meer bijzonderheden De Grietenij Idaarderadeel, door mr. M.P. van 

Buijtenen, 1947). 

De invoering van de gemeentewet (wet van 29 juni 1851, Staatsblad no. 85) betekende de opheffing van de 

grietenijen en afschaffing van de titel van grietman (vgl. Ds. J.J. Kalma e.a.: Geschiedenis van Friesland, 

Drachten 1968, bldz. 451-452). Over de ontwerp-tekst van de gemeentewet brachten de Staten van Friesland 

op 10 december 1850 advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken (archief ministerie Binnenlandse 

Zaken, afd. Binnenlands Bestuur 1848-1877, inventarisno. 106). Hoewel de Staten beklemtoonden, dat de 

bestuursorganisatie in Friesland afweek van die in de rest van Nederland, meenden zij "in het algemeen een 

gunstig oordeel .......te moeten vellen over het concept". Uit hetzelfde advies blijkt, dat de begrippen "ge-

meente" en "grietenij" door elkaar werden gebruikt. 

Bronnen waaraan de lijst van grietmannen is ontleend: 

Beneficiaalboeken van Friesland 1543, uitg. 1850. 

Charterboek van Friesland 1768 -1795. 

Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen, 1837. 

Eekhoff, Oorkonden Anthonij Gasthuis, 1876. 

Colmjon, Register van Oorkonden, 1884. 

Andreae, Nalezing op naamlijst van grietmannen, 1893. 

Gerbenzon, Friese brieven uit 15e en 16e eeuw, 1967. 

Sipma, Oudfriese Oorkonden, 1927-1977. 
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Warga, de hemel op aarde! 

Over de rijkdom van kerken, kloosters en parochies in vroegere tijden,  hebben vele verhalen de 
ronde gedaan. Verzonnen verhalen, ware verhalen en mengsels van beide. 
Het neusje van de zalm, wat rijkdom betreft, zouden enige eeuwen geleden twee hervormde ge-
meenten in Idaarderadeel zijn geweest, Warga en Idaard en een daar buiten, het kleine, tegen 
Heerenveen aanleunende Terband. Zij zouden in die tijd zoveel boerderijen, los land en veengrond 
voor turfmaken (Terband) hebben bezeten, dat zij hun dominees zeer hoge wedden konden geven. 
Zelfs nog na 1872, toen de kerkelijke gemeente J'Varga, door de afsplitsing  van Wartena, een flinke 
financiële aderlating had ondergaan, kon Warga zijn dominees nog een wedde van f5.600,.- jaars 
betalen. Een vorstelijk salaris voor die tijd. De burgemeester van Idaarderadeel - toch ook niet het 
laagst betaalde baantje -ontving toen f1.400,--. 
Terband was voortreffelijk,  Idaard nog beter en Warga was het einde van alles. Het verhaal, dat over 
deze drie kerkelijke  gemeenten de ronde deed, heeft  op menige bijeenkomst van dominees voor een 
bescheiden, vaak ingehouden glimlach gezorgd; immers, het was voor die tijd een nogal oneerbiedig 
verhaal en het raakte ook nog de materiële belangstelling van de dominees. Het zal er wel mee zijn 
gegaan als met de meeste verhalen: hoe langer het leefde  en hoe vaker het werd verteld, des te 
"bruiner" het werd. 

Alle dominees gaan natuurlijk naar de hemel en daar zoeken ze elkaar weer op. Ze zitten aan een 
heel grote tafel dicht bij de hemelpoort, want zij willen graag zien wie van hun lidmaten wel of niet 
wordt binnengelaten. 
Ging er een predikant met emiraat, dan werden zij daarover door Petrus geinformeerd. Daar werd 
altijd met belangstelling kennis van genomen en vaak gaf dat stof tot gesprek. 
Deelde Petrus echter mee, dat Terband vakant was, dan maakte de rustige toon, die de tafelge-
sprekken kenmerkte, plaats voor luide betogen over de profijtelijke levensomstandigheden van 
predikantengezinnen in Terband. 
Onstuimiger ging het toe als Petrus riep: "In Idaard een emiraat!" De dominees rezen dan opge-
wonden overeind en vertelden elkaar de prachtige verhalen, die ze op aarde over Idaard hadden ge-
hoord. Zij haastten zich naar de hemelpoort om te zien of de collega uit Idaard al in: aantocht was. 
Wanneer echter Warga vakant was gekomen gebeurden er andere dingen. Petrus stond dan op scherp, 
want hij kende zijn volkje. Het eerste wat hij deed was de hemelpoort sluiten, want hij zou geen 
predikant hebben overgehouden als hij zomaar bekend zou maken, dat Warga vrij gekomen was. 
Pas daarna deelde hij het nieuws mee. In het speciale geval van Wwga deed hij dat zelfs  plechtig 
in het Latijn. Hij schreed dan statig naar de tafel  van de dominees, die hun beschaafde conversatie 
staakten als Petrus met een ernstig gezicht om stilte vroeg. Dan zei hij op gedragen toon: "Warga 
sine Pape!"(Warga zonder Paus). 
Aan de predikanten tafel  viel dan een diepe stilte en de ogen van de dominees staarden in een onbe-
stemde verte. In onderdelen van een seconde flitsten alle luisterrijke verhalen, die zij over Warga 
hadden gehoord, door hun hoofd.  Dan vlogen alle stoelen vrijwel tegelijk achteruit en de dominees 
snelden naar de hemelpoort om ........... 
Tevergeefs, wéér lukte het niet naar Warga af te reizen. Het werd Petrus niet in dank afgenomen  dat 
hij, als bij vorige vakatures in Warga, ook nu weer de poort gesloten hield. Jammer, heel erg jammer! 
Geen kwaad woord over de hemel, maar Warga, ddt was het, dat was het hélemaal. Warga, dat was de 
hemel op aarde! 

K.J.V. 
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INSTALLATIE VAN DE GRIETMAN VAN IDAARDERADEEL 
MR. EYZO DE WENDT BARON VAN SYTZAMA 

De wijze waarop tegenwoordig burgemeesters worden geihstalleerd zijn heel bescheiden gebeurte-
nissen vergeleken bij de ceremonie, die vroeger de installatie van een nieuwe grietman omgaf In het 
gemeentearchief van Idaarderadeel bevinden zich de keurig met de hand geschreven notulen van de 
openbare vergadering van de Assessoren van de grietenij op 6 november 1841. In die vergadering 
werd de nieuwe grietman, mr. Eyzo de Wendt baron van Sytzama, geihstalleerd. De notulen geven 
daarvan het volgende verslag. 

Zaterdag den 6november 1841. 

In deze vergadering welke bestemd was ter installatie van den Hoog Welgeboren Heer Mr. Eyzo de 
Wendt Baron van Sytzama, als benoemd Grietman van Idaarderadeel waren bij den aanvang, behalve 

den heer Koldijk, al de leden tegenwoordig in de notulen van den 14 November des vorigen jaars 

vermeld, en werd de vergadering door den tot nu toe presiderenden Assessor Sjollema geopend 

welke (na voorlezing en goedkeuring der notulen van de laatste gehouden vergadering) aan de leden 

kennis gaf van het Besluit van Z.M. den Koning d.d. 11 October dezes jaars no. 721 waarbij de be-

noeming van genoemden Mr. Eyzo de Wendt Baron van Sylzama tot grietman dezer Grietenij is ge-

sch i ed. 
Genoemde assessor gaf voorts aan de vergadering te kennen, dat Z.E. de heer Staatsraad Gouverneur 

dezer provincie, laatst afgetreden Grietman van dezeGrietenij  deszelfs voornemen had te kennen 
gegeven, om de beëediging van zijnen zoon en opvolger heden in deze vergadering en in het openbaar 

te doen plaats hebben, en dat Heeren Assessoren hadden besloten zich vergezeld van den Secretaris 

met een schip te begeven naar Beslinga-State te Friens, om van daar Z. E. den heer Staatsraad Gouver-
neur en den heer Grietman, deszelfs zoon, af te halen terwijl de heer Sjollema de overige leden van 
den raad verzocht in dien tuschen-tijd vereenigd te blijven. 

Aan gemeld besluit van heeren Assessoren werd onmiddellijk gevolg gegeven, en deze begaven zich 

derhalve vergezeld van den Secretaris met een schip naar Beslinga-State van waar zij, na den heer 

Staatsraad Gouverneur en den heer nieuw benoemden Grietman aan boord te hebben genomen den 
terugtogt naar Grouw aanvaardden. Op dezen terugtogt aan het Groot Scheepsvaarwater de Grouw 

genaderd zijnde werd het schip ontvangen door omstreeks 70 jagten alle versierd met de nationale 

vlag in top welke jagten het schip tot naar de hoofdplaats der Grietenij alhier vergezelden steeds 

onder geleide eener schoone muzyk. 

Onder het gejuich der ingezetenen en het gezang der schooljeugd stapte men hier aan wal en begaf 
men zich dadelijk naar het Grietenijhuis, waar de overige leden van den Raad ten raadkamer ver-

eenigd waren gebleven en de aankomenden ontvingen, en waar zich eveneens vervoegden de ambte-

naren, geestelijken en geneesheren uit de Grietenij met eene commissie uit de ingezetenen. 

Hierop werd de nieuw benoemde Grietman door zijnen vader plegtig in het openbaar beëedigd en op 

eene zeer indrukwekkende wijze toegesproken, de vervulling zijner verpligtingen omtrent zijnen 
Koning en omtrent de ingezetenen dezer Grietenij werd hem door Z.E. nadrukkelijk aanbevolen en 

de medewerking en het vertrouwen voor en op hem van de ingezetenen gevraagd. Namens het 

Bestuur werd de nieuw benoemde hierna het eerst toegesproken en aan hem den voorzittersstoel 

door den waarnemenden Assessor aangeboden. Toespraken van de verdere aanwezigen volgden, en 

eindelijk nam de heer Grietman het woord en bedankte zijnen vader, de leden des bestuurders 

verdere aanwezigen voor de hem betoonde liefde, genegenheid en welwillendheid, en gaf aan allen 
de verzekering dat hij steeds zijne beste krachten zou aanwenden om met naauwgezetheid alle zijne 
verplichtingen te vervullen en om den bloei der hem toevertrouwde Grietenij en het geluk der inge-

zetenen, zooveel hij vermogt te bevorderen. 

De werkzaamheden der vergadering hiermede afgeloopen zijnde werd dezelve door den heer Griet- 

man gesloten, en verwijderde zich een ieder, om zich na een paar uren weder te vereenigen ter raad- 
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kamer aan een van Bestuurswege aangeboden diné, hetwelk met gepaste vrolijkheid en wederkeerige 

welwillendheid tot in den nacht heeft voortgeduurd en waarbij door Z.E. den Staatsraad Gouverneur 

het eerst, eene toast werd gewijd aan Z.M. onzen beminden Koning. 
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Beslinga -State te Friens, in 1723 getekend door Jac. Stellingwerf 
De geschiedenis van deze state is tot 1580 onzeker. Bekend is alleen, dat Douwe van Sytzama, die 
tweemaal grietman was van Idaarderadeel (15 78-1586 en 1601-1 607), haar verwierf door zijn huwe-
lijk in ongeveer 1573 met Jets van Beslinga. Haar vader Andries Pytersz (die nooit de geslachts-
naam Beslinga heeft gevoerd) was koopman te Leeuwarden, waar hij in 1560 woonde. Hij was toen 
eigenaar van Beslinga, door een erfenis van zijn moeder, de weduwe Alyt Pyters, die de state v66r 
1543 had verworven. Zijn dochter Jets en haar man Douwe hebben de state waarschijnlijk bij  hun 
huwelijk als woning toegewezen gekregen. Douwe behoorde tot de Friese edelen en Jets tot de 
rijke koopmansstand. Vermoedelijk heeft  zij bij haar huwelijk  de naam Beslinga en een wapen aan-
genomen. 
Tot 1620 was Beslinga-State een grote boerderij met langhuis. 
Andries van Sytzatna, de zoon van Douwe, heeft  haar in 1620 laten afbreken en op dezelfde plaats 
laten bouwen, zoals Stellingwerf haar in 1723 heeft  getekend. Het-gebouw stond tegenover de kerk 
van Friens, waar nu het afgegraven land ligt. (zie tekening volgende pagina) 

Door verschillende toasten zoowel op Z.E. den Staatsraad Gouverneur als op den heer Grietman 
werd deze toast gevolgd, en alle werden met geestdrift gedronken. 

Gedurende den ganschen dag wapperden van bijna alle huizen de nationale vlag. De avond en een ge-
deelte van den nacht werd toegewijd aan het afsteken van onderscheidene vuurwerken; en ver-

zekerde dit alles aan den nieuw benoemden Grietman de achting en toegenegenheid der ingezetenen, 

hij meent ter beantwoording aan die achting en liefde hier de getuigenis te moeten afleggen dat deze 
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dag eender gelukkigste van zijn leven zal blijven en dat de bloei van Idaarderadeel en het geluk van 

derzelver ingezetenen ten allen tijde zullen blijven de voorwerpen zijner hoogste belangstelling en 

zorg. 

De in 1620 gebouwde State Beslinga van de vorige pagina, werd door de grielman (van 1816 tot 
1841) Maurits Pico Diederick baron van Sytzama in 1828 afgebroken en aanzienlijk groter her-
bouwd (de tekening van 5/. Bonga is uit 1849). Toen Maurits Pico in 1841 werd benoemd tot 
Gouverneur des Konings in de Provincie Friesland, werd hij als grietman van Idaarderadeel opge-
volgd door zijn zoon Eyzo de Wendt baron van Sytzama. Deze overleed plotseling op 18 juli 1843, 
nog maar 26 jaar oud, toen hij met zijn sjees op de Nieuwestand te Leeuwarden reed. Zijn vader 
heeft zich dit onverwachte overlijden zozeer aangetrokken, dat zijn sterven in 1848 er mede een 
gevolg van is geweest. De familie van Sytzama heeft deze twee snel op elkaar volgende sterfgevallen 
als een ramp ervaren. State Beslinga kwam leeg te staan en blijkbaar waren er geen kopers voor te 
vinden. Waarschijnlijk is dat de reden geweest dat zij in 1849 werd afgebroken. 
(tekeningen Fr. Prentenkabinet, repro Rinze Visser) 

De Voorzitters 

Klaas P. Sjollema 

E. van Sytzama 

De Secretaris. 

1 Maurits Pico Diederik baron van Sytzama, die van 1816 tot 1841 grietman van Idaarderadeel was 

geweest en toen benoemd werd tot Gouverneur van de Provincie Friesland (thans Commissaris van 

de Koningin). Zijn zoon Eyzo volgde hem op. Hij overleed plotseling op 18 juli 1843, nog geen 27 

jaar oud. Na hem volgde mr. Cornelis Bergsma, die van 1843 tot 1851 de laatste grietman van 

Idaarderadeel zou zijn en toen benoemd werd tot de eerste burgemeester. 
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DE EERSTE 21 BURGEMEESTERS VAN DE OPGEHEVEN GRIETENIJEN 

Hoe zou 132 jaar geleden de overgang verlopen zijn van grietenij naar gemeente en van grietman 

naar burgemeester? Zou er meer gebeurd zijn van de afkondiging van de gemeentewet op 29 juni 

1851 in het Staatsblad no. 85? Uit de gegevens, die de Tweede afdeling van het Algemeen Rijks-

archief in Den Haag voor ons opzocht blijkt, dat het Koninklijk besluit van 20 juni 1853, waarbij 

o.a. mr. C. Bergsma benoemd werd tot burgemeester van Idaarderadeel (archief Kabinet des 

Konings, inventarisno. 801), de enige aanwijzing vormt, dat Idaarderadeel van grietenij tot gemeente 

werd. 
Blijkbaar is die toch niet geringe overgang (in wettelijk, bestuurlijk, politiek en democratisch opzicht 

veranderde er nogal wat) in de praktijk vrij onopvallend verlopen. Formele mededelingen of bekend-

makingen van de minister van Binnenlandse Zaken zijn er kennelijk niet aan te pas gekomen. Die in-

druk ontstaat ook uit de notulen van de eerste vergadering van de gemeenteraad op 24 juli 1851, 
waarin met geen woord wordt gerept over de grote wijzigingen die hebben plaatsgevonden. En het 

zou ook nog geruime tijd duren voor de grietman tot burgemeester werd benoemd. 

Blijkbaar was een spoedige beslissing om de grietmannen door burgemeesters te vervangen niet 

mogelijk. Er schijnt nogal wat verzet tegen die functiewisseling te hebben bestaan. De grietmannen 

van Engwirdum, Schoterland en Lemsterland hadden zelfs zodanige bezwaren, dat zij in 1851 hun 

ontslag aanvroegen en weigerden zich tot burgemeester te laten benoemen. 
Pas twee jaar na het instellen van de gemeenten benoemde koning Willem III 21 grietmannen tot 

burgemeester van hun voormalige grietenijen en bij hetzelfde besluit werden voor 6 van de 11 Friese 

steden burgemeesters aangewezen (de steden hebben nooit grietmannen gehad). 

De minister van Binnenlandse Zaken schrijft in zijn toelichting op het ontwerpbesluit, dat hij voor 

de benoeming aan de koning voorlegt, over 25 gemeenten. Maar op de staat van gemeenten en burge-
meesters, waarnaar het Koninklijk besluit verwijst, worden er 27 genoemd. Het zal wel een tel- of 

schrijffout zijn geweest. 
Dat de koning, op acht dagen na, twee jaar wachtte voor hij tot de benoemingen overging, was 

mogelijk door de ruimte, die de Overgangsbepalingen van de gemeentewet in art. 313 boden. Dit 

luidt: De burgemeesters worden door Ons binnen twee jaren na de dagteekening dezer wet be-

noemd. 
De benoemingen hebben echter wel op het uiterste randje van de toegestane termijn plaatsgevonden. 

Immers, de termijn verviel op 29 juni 1853. Het Koninklijk besluit is gedateerd op 20 juni; op 23 

juni stuurde de minister van Binnenlandse Zaken "eene missive" aan de Commissaris des Konings 

(Van Panhuijs) "geleidende tot uitvoering .......van Zijner Majesteits besluit" en de Commissaris kon 

pas op 28juni (de laatste dag die de gemeentewet toestond!) de gemeentebesturen en burgemeesters 

in kennis stellen van de benoemingen. 

Hieronder volgt, in het keurige handschrift van die tijd (typemachines waren nog onvoorstelbare 

zaken), de toelichting op de voorgestelde benoemingen van de minister van Binnenlandse Zaken aan 

de koning, het Koninklijk besluit van 20 juni 1853 no. 38 en de gedrukte kennisgeving van de be-

noemingen door de Commissaris des Konings aan de gemeentebesturen en burgemeesters. 

K.J.V. 
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O1DERWERP: 

Person 'el. 

De COMMISSARIS DES KONIINGS in de provincie Friesland. 

Gelezen hebbende eene missive van Zijne Excellentie den Minister van Bie-

nevlaudsche Zaken van den 23 Juuij 1803, no. 103, 21  afdeeling, geleidende tot 

uitvoering een afschrift van Zijner Majesteits besluit van den 20 bevorens, 

no. 38 , houdende benoeming eau burgemeesters in een aantal gemeenten de-

zer provincie , als van: 

Jhr Mr. D. de Bloeçv van Haersma de ïPitlt, tot burgemeester van Acht. 

karpclen. 

Jhr. D. W. Crummelin van Heeckeren, tot burgemeester van Ameland. 

Jhr. E. D. van Beijma, tot burgemeester van Baarderadeel. 

Jhr. T. 4. M. 4. van Andringa de Xempenaer, tot burgemeester van het 

Bildc. 

Mr J. H. Mulier, tot burgemeester van Boisward. 

D. J. F. Baron van Sijtzama, tot burgemeester van Dantumadeel. 

Mr. P. 4. Zijlstra, tot burgemeester van Harlingen. 

Mr. G. II'. C. D. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlanerg, tot bur-

gemeester van Ha8kerland. 

Jhr. U. J. Jieerma van Beijma thee Asngtna, tot burgemeester van Fra.-

nekeradeel. 

Mr. C. Wichers Wierdama, tot burgemeester van Hennaarderadeel. 

F. 4. Lammertg, tot burgemeester van Hindeloopen. 

Mr. C. Bergsma, tot burgemeester van Idaarderadeel. 

Mr. 4. T. R. Ssvma Baron van Heemstra, tot burgemeester van Kollumerland 

en Nieuwkruisland. 

G. F. Baron thee &hwartzenberg en Hohenlanaiierg, tot burgemeester van 

Menaldumadeel. 

Jhr. Mr. J Minnema van Haersma de With, tot burgemeester van Oost-

dongeradeel. 

Jhr. Mr. G. P. F. Lijcklama á IVijeholt, tot burgemeester van Ooststel-

lingwerf. 

Aan het gemeente bestuur 

c_ 
van 
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Mr. S. van Teijens, tot burgemeester van Op8terland. 

H. 1. Zeilinga, tot burgemeester van Schiermonnikoog. 

M. Manger Cats, tot burgemeester van Smallingerland. 

S. ten Cate, tot burgemeester van Sneek. 

S. G. Siedseaz, tot burgemeester van Stavo ren. 

Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia, tot burgemeester van Tetjerkateradeel. 

Jhr. /. Holdinga Lijclèlama è Nijeholt, tot burgemeester van Utingeradeel. 

Mr. J. Bieruma Ooatsng, tot burgemeester van !'J'eatatelhngwerf. 

Mr. T. Muller, tot burgemeester van Wonseradeel. 

Mr. S. van Welderen Baron Rengera, tot burgemeester van Wijmbritseradeel. 

). H. Ringnalda, tot burgeieester van IJlat. 

Heeft goedgevonden en verstaan 

10. Aan de besturen van de betrokken gemeenten, bij deze, kennis te ge-

ven van voorschreven benoemingen, tot informatie. 

o• De benoemde burgemeesters van hunne benoeming kennis te geven, 

onder mededeeling wijders, dat huuue acten van aanstelling, als zoodanig, 

worden opgemaakt, en door de zorg van den heer Secretaris Generaal bij 

het Departement van Binneulandsche Zaken, ter registratie zullen worden 

aangeboden , en dat zij die acten, v'ôr den 13 Julij aanstaande, tegen be-

taling der verschuldigde regten, zullen moeten ligten 0f doen ligten ten kan-

tore van den Ontvanger der Registratie J. Keller, in de Raamstraat te 's Gra.. 

venhage. 

30  De benoemde burgemeesters al verder uittenoodigen, gelijk geschiedt 

bij deze, om zich, tot het afleggen van den eed, bij art. 65 der gemeente-

wet voorgeschreven, bij den Commissaris des Konings aan het locaal van het 

provinciaal bestuur te Leeuwarden aan te melden, op een' der dagen van 

Donderdag den 30 Junij , Vrijdag den 1 en Zaturdag den 2 Julij 1853, tus-

schen 10 en 2 ure. 

En zal deze resolutie worden gezonden aan de gemeente besturen en de 

benoemde burgemeesters in de premisse dezer vermeld. 

Leeuwarden, den 28 Junij 1853. 

DE COMMISSARIS DES KONINGS, 

/ 
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"Heren, uw laatste gratis slokje!" 

Feike Dokter kocht in 1885 de herberg Het Logement van Anne van Stralen; diens vader, Jan van 
Stralen, had het in 1860 op de Boarnsterhoek (zo heette destijds dat stukje Kade) laten bouwen. 
Het is heel wel mogelijk, dat Dokter reeds v65r 1885 pachter was van Het Logenment. Maar hele-
maal zeker is dat niet. Hij kan er ook kelner zijn geweest, b. v. avonds en zondags. Dokter was 
schoenmaker en zijn schoenmakerij stond naast Het Logement, op de plaats waar nu de open haard 
van hotel Oostergoo is. Hij kan dus het ene met het andere gecombineerd hebben. 
Hoe het ook zij, Feike Dokter schijnt  niet van plan geweest te zijn de herberg te kopen, want daar-
voor had hij als schoenmaker geen geld. 
Dat het toch gebeurde, had volgens het verhaal dat daarover de ronde deed, de volgende oorzaak. 
In Het Logement kwam elke zaterdagavond de sociëteit De Hoek bijeen, een gezelschap van nota-
belen, waar ook Buisman, de vader van befaamde  Leeuwarder boterkoopman Roelof Buisman, toe-
behoorde. Er werd gekaart, gebiljart, gegeten en geborreld, - het waren gezellige avonden die de 
heren van "de Soos "in Het Logement doorbrachten. 
Het is hoogstwaarschijnlijk, dat zij door Feike Dokter werden bediend en dat hij het zeer tot hun te-
vredenheid deed. Toen n. 1. Anne van Stralen van Het Logement afwilde, zeiden de sociëteitsleden 
tegen Dokter, dat hij het moest kopen. Maar Dokter zei, dat hij dat niet kon, omdat hij er geen geld 
voor had. 
Dat is helemaal geen bezwaar, was het antwoord, dan kopen wij het wel voor je en jij betaalt ons de 
koopsom af,  door ons elke zaterdagavond gratis slokjes te schenken en te eten te geven. Je schrijft 
al onze verteringen maar net/es op en als wij daarmee aan het bedrag toe zijn, dat we voor Het Loge-
ment hebben betaald, dan moet je maar "Ho! "roepen. We gaan dan weer betalen voor wat we eten 
en drinken. 
Feike Dokter, heeft  het voorstel aangenomen en de heren van de sociëteit De Hoek hebben vele 
zaterdagavonden gratis kunnen borrelen en eten. 
Maar er kwam een avond waarop de boekhouding van Dokter uitwees, dat hij zijn schuld vereffend 
had. Op een gegeven moment klonk dan ook zijn waarschuwend woord door de gelagkamer: "Heren, 
dit is het laatste gratis rondje, wij staan gelijk, het volgende moet u zelf weer betalen." 
Een van de sociëteitsleden, een zuinig man, riep toen spijtig; "Dat vind ik wel héél gauw; jij moet 
verdomde goed hebben geschreven!" 
Maar Feike Dokter kaatste terug: 'Vat heb ik ook, maar dat komt omdat jij zo verrekte veel gratis 
hebt gezopen!" 
Dokter was eigenaar geworden van Het Logement; hij heeft het later uitgebreid door er ook zijn 
schoenmakerij bij te betrekken. 
De leden van de sociëteit De Hoek bleef hij zeer dankbaar voor de medewerking die hij  had gekregen 
en voor hun klandizie die hij bleef behouden. 
De sociëteit heeft ongeveer 80 jaar bestaan. Vele leden ervan waren lid van de Kon. Zeilvereniging 
Oostergoo. Het bestuur van de vereniging hield er (nog steeds) zijn vergaderingen, vele leden 
kwamen er eten en zijn roemruchte voorzitter RoelofBuisman,  die in 1874 op de Boarnsterhoek 
was geboren, behoorde met zijn familie tot de eerste logeergasten van Feike Dokter. Reden genoeg 
voor Dokter om uit erkentelijkheid voor de leden van "de Soos" en de zeilvereniging, de naam van 
zijn herberg te veranderen in Hotel Oostergoo. 

K.J.V. 
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HET POLITIEKE GEZICHT VAN IDAARDERADEEL 
Door D. Smits 

Het eigen politieke gezicht van Idaarderadeel, dat per 1 januari 1984 zal zijn verdwenen, heeft, voor 

zover dat tot uitdrukking kwam in de samenstelling van een al of niet gekozen bestuur (grietenijraad 

eerst en gemeenteraad later), in de loop van de jaren vele wijzigingen ondergaan. Tussen de eerste 

(benoemde) grietenijraad van 1825 en de laatste (gekozen) gemeenteraad (2 juni 1982), zijn vele 

politieke schakeringen in het bestuurlijk gezicht van Idaarderadeel vertegenwoordigd geweest. Hoe-

wel het begrip "politiek" moet hier terughoudend worden gehanteerd, want ten tijde van de 

grietenij was er geen of nauwelijks sprake van een naar politieke inzichten samengesteld bestuur. 
In het huidige tijdsgewricht is het voor de volwassen burger een vanzelfsprekende zaak, dat hij door 
middel van zijn stemrecht mee kan werken aan de samenstelling van de vertegenwoordigende 

lichamen, waaronder de gemeenteraden, en zodoende het politieke gezicht ervan bepaalt. Maar in 

vroegere jaren, de geschiedenis leert het, lag het helemaal niet voor de hand dat de burgers invloed 

hadden op de samenstelling. En dat zou zo duren tot 1848. Om aan te geven hoe het platteland in 

de jaren vôôr 1848 werd bestuurd, zullen wij niet verder teruggaan dan tot omstreeks het jaar, waar-

in de nieuwe Nederlandse eenheidsstaat werd gevestigd (1813). Een diepere duik in de historie zou 

binnen het raam van deze bijdrage te ver voeren. 
De grondwet van 1815 schreef onder meer voor, dat de koning het stemrecht ten plattelande moest 

regelen. Ter uitvoering van het betreffende grondwetsartikel kwam bij koninklijk besluit van 23 juli 

1825 tot stand het "Reglement op het bestuur ten plattelande in de provincie Friesland". 

Dit reglement verdeelde het platteland in grietenijen. Het bestuur in elke grietenij zou bestaan uit 
een grietman, 2 of 3 assessoren en een grietenijraad, die, behalve uit de grietman en assessoren, uit 7 

tot 9 personen zou bestaan. Om lid van de grietenijraad te kunnen zijn, moest men tenminste f 60,--

in de grondlasten en verdere rijks directe belastingen betalen. 

De benoeming van de grietman geschiedde door de koning, die van de assessoren door de commis-

saris in de provincie en die van de overige leden van de grietenijraad door de provinciale staten, de 

grietenijraad gehoord. De zittingsduur van deze bestuurders was 6 jaar. Elke 2 jaar zou ongeveer 1/3 

aftreden, met dien verstande, dat de aftredenden telkens herkiesbaar waren. Dit betekende in meer-

dere gevallen een benoeming voor het leven. 
Uit het vorenstaande moge blijken, dat er bij de samenstelling van het eigen bestuur van recht-
streekse volksinvloed in het geheel geen sprake was. 
Bij de inwerkingtreding van bovenbedoeld Reglement was de samenstelling van de grietenijraad in 

Idaarderadeel als volgt: 
M.P.D. baron van Sijtzema, grietman, G. van Asperen en W. Dijkstra, assessoren en K.P. Sjollema, 

Tj. de Boer, A.G. Hiemstra, J.J. Sipsma, P.W. Feenstra en M.G. Koldijk, leden. 

Omdat in deze tijd nog geen sprake was van politieke partijformatie, is het moeilijk vast te stellen, 

welke richting de leden van de grietenijraad vertegenwoordigden. Met het oog op de belastingeis mag 

echter worden aangenomen, dat zij tot de meer gegoede ingezetenen behoorden. 
Was er dus, zoals reeds opgemerkt, onder de werking van het Reglement van 1825 geen sprake van 

wezenlijke volksinvloed, de grondwetsherziening van 1848 gaf een eerste aanzet in die richting. Toen 

toch werd bepaald, dat de gemeenteraden rechtstreeks gekozen zouden worden door de ingezetenen, 

die een door de Kieswet te bepalen som in de directe belastingen betaalden (censuskiesrecht) en 
voorts, dat de inrichting der gemeentebesturen bij de wet zou worden geregeld. 

De aldus door de grondwet voorgeschreven wet kwam tot stand in 1851: de Gemeentewet. Hoewel 

deze wet vele malen werd gewijzigd, is zij tot op de dag van vandaag nimmer in haar grondslagen 

aangetast. De wet kende drie bestuursorganen, t.w. de gemeenteraad, (hoofd van de gemeente) het 
college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De benamingen "grietenijraad", "griet-

man" en "assessor" kwamen te vervallen. Om lid van de raad te kunnen zijn, moest men aan de 

volgende eisen voldoen: 

a. mannelijk ingezetene der gemeente; 

b. Nederlander of Nederlands onderdaan; 
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c. tenminste 23 jaar oud; 

d. niet van de verkiesbaarheid ontzet; 

e. niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijn goederen hebben verloren. 

De zittingsduur van de raadsleden werd bepaald op 6 jaar, met aftreding om de twee jaren van 1/3 

der leden. De aftredenden waren dadelijk weer verkiesbaar. 

Eerste gemeenteraad 
De eerste raad van Idaarderadeet na de inwerkingtreding van de gemeentewet werd als volgt gefor-

meerd: 

Mr. C. Bergsma, burgemeester; B.B. de Boer en K.F. de Vries, wethouders; R.W. Wartena, D.J. 

Fokma, H.A. Wartena, B.J. van der Meulen, S.D. de Jong, G.IJ. Dorhout, P. Boltjes en P.B. van der 

Wal. 
Omtrent de politieke kleur van deze raadsleden tastten wij ook toen nog in het duister. Feit was 

echter, dat zij gekozen werden door de ingezetenen, die een bepaalde som in de directe belastingen 

betaalden. Dit kwam er op neer, dat de loonarbeiders zowel als de kleine ambachtslieden van het 

actief kiesrecht waren uitgesloten. De veronderstelling ligt dan ook voor de hand, dat de raadsleden 

gezocht werden in de zogenaamde "betere" kringen. 

Een aanwijzing voor de politieke geaardheid der leden kunnen wij wellicht vinden, wanneer wij 

zien naar de situatie op landsniveau. In de Tweede Kamer was de richting Thorbecke (liberaal) in 

de meerderheid, een gegeven, dat naar alle waarschijnlijkheid ook de plaatselijke politiek heeft 

beïnvloed. 

Tot 1887 kwam er in deze situatie weinig wijziging. Vermeldenswaard is nog, dat in de periode 

1851 tot 1887, behalve de hiervoor genoemden, als wethouder optraden P. Boltjes, B.J. van de 

Meulen en W.G. van der Meer. 

De grondwetsherziening van 1887 zette een nieuwe stap in de richting van democratisering van 

ons staatsbestel. Het kiesrecht van de vertegenwoordigende lichamen, waaronder de gemeenteraad, 

zou niet langer gebonden zijn aan de belastingaanslag, doch zou door de kieswet worden toegekend 

aan hen, die door die wette bepalen "kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand" 

bezaten. 

In de jaren, voorafgaande aan de grondwetsherziening van 1887 is de politieke partijformatie ge-

leidelijk op gang gekomen.In de Tweede Kamer vormde zich een rechterzijde, bestaande uit rooms-

katholieken en anti-revolutionairen en daartegenover een linkerzijde, bestaande uit liberalen van 

diverse schakering. Deze ontwikkeling zal zich, zo mag men aannemen, ook op het plaatselijk erf 

hebben voltrokken. 

Wat Idaarderadeel betreft, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat de raad in die jaren een sterke 

liberaal-vrijzinnige inslag had. In de periode 1887 tot 1917 treffen wij als wethouders aan H.J. 

Dijkstra, H. R. Statema, G.G. Jelles, A. Bouma, B.D. Hoogterp en H. Hoeneveld. 

Waren de kiezers v66r 1897 vrij in de keuze van hun plaatselijke vertegenwoordigers, dit veranderde 

in dat jaar door een wijziging van de gemeentewet. Toen toch werd de candidaatstelling, die voor 

de verkiezing van de Tweede Kamer reeds in 1896 door de Kieswet - van Houten was ingevoerd, ver-

plicht. De bedoeling was, dat er vôôr de stemming candidaten zouden worden gesteld door de kies-

verenigingen van de politieke partijen. 

Wat die politieke partijen betreft, kan worden vermeld, dat naast de vrijzinnige groepen - o.a., be-

staande uit unie-liberalen en vrijzinnig-democraten - sedert 1897 ook de sociaal-democratische partij 

(S.D.A.P.) in opkomst was. Deze partij was in 1894 opgericht. 

Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid, dat de wethouders, zoals dat jarenlang het geval was geweest, 
niet meer alleen werden gerecruteerd uit de liberaal-vrijzinnigdemocratische groeperingen. In 1915 

namelijk maakte de socialistische wethouder H. Hoeneveld zijn entree in het college. 

Bij de grondwetsherziening van 1917 werd na jarenlange strijd het door velen zo zeer gewenste alge-

meen kiesrecht ingevoerd, zij het dan voorlopig alleen voor mannen. De verkiezing moest geschieden 

op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging (voordien gold het zgn. districtenstelsel). De 
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zittingsduur van de raadsleden werd gebracht van 6 op 4 jaar met gelijktijdige aftreding van allen. 

In 1922 werd het algemeen vrouwenkiesrecht - in 1919 reeds in de kieswet opgenomen - ook in de 

grondwet vastgelegd. Een en ander betekende, dat sindsdien de burgers mondig werden en in volle 

vrijheid hun eigen bestuur, ook dus de gemeenteraad, konden kiezen. Van 1919 tot 1931 bestond 

het college, naast de burgemeester, steeds uit een liberale en een socialistische wethouder, respec-

tievelijk Th.P. Zwart en H. Hoeneveld. 

Het gezicht verandert 

Deze situatie veranderde in 1931, toen de socialisten in de uit 11 leden bestaande raad de meerder-

heid verwierven. In dat jaar boekte de Vrijzinnig-Democratische Bond (V.D.B.) belangrijke winst 

ten koste van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond. Weliswaar was de S.D.A.P. bereid, de 

tweede wethouderszetel af te staan aan een vrijzinnig-democraat, doch de V.D.B.-fractie accepteerde 

dit aanbod niet, omdat men de voorkeur gaf aan handhaving van de zittende liberale wethouder, 

Th.P. Zwart. Deze opstelling heeft er toe geleid, dat de beide wethouderszetels door de S.D.A.P. 

werden bezet. 
In 1939 treffen wij weer een college aan, waarin, naast een socialistische wethouder, een vrijzinnig-

democraat (B.K. van den Berg) zitting had. 

Gedurende de Duitse bezetting (1940-1945) werd de democratie om zeep gebracht. De laatste raads-

vergadering tijdens de oorlog werd gehouden op 18 augustus 1941. Kort daarna werd ook op het 

plaatselijk erf het zgn. leidersprincipe in praktijk gebracht. De raad en het college werden naar huis 

gestuurd en de burgemeester werd geroepen, om de taak van deze bestuursorganen over te nemen. 

Terugkeer tot normale verhoudingen. 

Na de bevrijding werd een tijdelijke gemeenteraad gekozen (van november 1945 tot 29 augustus 

1946), waarin de beide wethouderszetel door leden van de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) werden 

bezet. De P.v.d.A. was in het begin van 1946 tot stand gekomen door een fusie van de S.D.A.P., 

de V.D.B. en nog enkele kleinere groeperingen. 

In de herfst van 1946 vond de terugkeer plaats tot meer normale democratische verhoudingen. Toen 
toch trad de eerste vaste gemeenteraad (13 leden) op, bestaande uit 9 leden van de P.v.d.A., 2 com-

munisten (C.P.N.), 1 A.R. en 1 K.V.P. 

Hegemonie P.v.d.A. 

Er brak een tijdperk aan waarin de P.v.d.A.- ook de burgemeester was die richting toegedaan - steeds 

in de meerderheid was. Gedurende een lange reeks van jaren heeft die partij haar stempel op het ge-

meentelijk beleid gedrukt. 

De geheel socialistische samenstelling van het college, steunend op een meerderheid van 7 tot 9 

zetels in de raad, heeft geduurd tot 1974. In die periode traden als wethouders op S.K. de Jong, 

L.Th. Zwart, J.W. de Visser, B. Vriesema, R. Wartena, B. Bouma, G. van Essen en G.H. Vledder. 
De oppositie heeft bij herhaling storm gelopen tegen deze situatie, echter steeds tevergeefs. Dit 

kwam onder meer tot uitdrukking bij de raadsverkiezing van 1966, waarbij de P.v.d.A. 7 zetels ver-

wierf, de P.S.P. (Pacifistisch Socialistische Partij) 1 zetel en de Partij Gemeentebelangen (een combi-

natie van de V.V.D., A.R.P./C.H.U. en K.V.P.) 5 zetels. 

Gemeentebelangen stelde, dat het ondemocratisch zou zijn, dat een groepering, die 40% der 

stemmen had verworven, van het dagelijks bestuur zou worden uitgesloten en droeg daarom drs. 
A.J.A. Prange als wethouder voor. 

De P.v.d. A. wilde weliswaar genoegen nemen met het afstaan van een wethouderszetel, maar tegen 

de candidatuur van de heer Prange had men bezwaar. Men was alleen bereid, de verkiezing van een 

wethouder van Gemeentebelangen te accepteren, mits deze in het noorden van de gemeente 

woonde. Toen Gemeentebelangen hierop niet wenste in te gaan, werden beide wethouderszetels 
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weer door de P.v.d.A. bezet. 

Bij de verkiezing van 1970 verkreeg het P.A.K. (combinatie van P.v.d.A., P.S.P. en P.P.R.) 8 zetels, 

Gemeentebelangen 4 zetels en de F.N.P. (Frysk Natsjonale Partij) 1 ztel. Het P.A.K. eiste weer de 

beide wethouderszetels op en wel op grond van de verkiezingsuitslag, de politieke duidelijkheid en 

de wens, het tot dan toe gevoerde beleid te continueren. 

Gemeentebelangen daarentegen was van oordeel, dat het voor haar redelijk was een wethouderszetel 

te claimen, omdat men dan - mede omdat ook het P.A.K. zei te hechten aan de inspraak van de 

minderheidsgroepen - over meer informatie zou kunnen beschikken. Het gedrag van de P.A.K.-

fractie moest volgensGemeentebelangen, getoetst aan moderne democratische begrippen,bestempeld 

worden als ultra-conservatief. Zij noemde de houding van het P.A.K. "onredelijk en onfatsoenlijk". 

De vertegenwoordiger van de F.N.P. zei zich uit democratische overwegingen achter het standpunt 

van Gemeentebelangen te stellen en hij steunde daarom de candidatuur van S. Bangma als tweede 

wethouder. De poging van de oppositie bleek geen resultaat op te leveren. Gekozen als wethouders 

werden de beide socialisten G. van Essen en G.H. Vledder. 

De representanten van Gemeentebelangen (P. van der Hem, S. Bangma, K. Moedt en H. van de Lage-

weg) verlieten na de stemming de vergadering. Ook bij de daarop volgende raadsvergaderingen van 
13 oktober en 2 november 1970 liet dit viertal uit protest tegen de gang van zaken met betrekking 

tot de wethoudersverkiezing verstek gaan. 

Hegemonie verdwijnt 

Bij de raadsverkiezing van 1974 behaalde een combinatie van P.v.d.A., P.S.P. en P.P.R. 8 zetels, de 

V.V.D. 2 zetels, de A.R./C.H./K.V.P. 2 zetels en de F.N.P. 1 zetel. 

Over de bezetting van de beide wethouderszetels bleek de linkse combinatie verdeeld te zijn. Een 

meerderheid van die combinatie (6 leden) claimde twee wethouders op grond van gemaakte pro-

grammafspraken, de algemene politieke situatie in het land en het vertrouwen, dat de kiezers 25 jaar 

lang in een progressief beleid hadden gesteld. Een eventueel afspiegelingscollege zou zeker geen 

steun kunnen vinden bij de achterban, zo meende men. Men was dan ook geporteerd voor een 

links programmacollege, dat opnieuw zou moeten bestaan uit de heren G.H. Vledder en G. van 

Essen. 

De heer Vledder bleek alleen beschikbaar als wethouder, wanneer de heer Van Essen als zodanig 

naast hem zou gaan functioneren. De heer Van Essen, die aanvankelijk bereid bleek met een wet-

houder van de andere richting zitting te nemen, kwam daarop op het laatste moment terug en 

wenste een eventuele candidatuur alleen te aanvaarden, als ook de heer Vledder zou worden be-

noemd. 

Een minderheid in de linkse combinatie, bestaande uit J. Draisma (P.v.d.A.) en P. van Belle 
(P.P.R.), vond dat er in het verkiezingsprogram ruimte was voor de benoeming van een wethouder 
van één der andere politieke richtingen, mits men het eens kon worden over een werkprogram. 
Weliswaar was deze minderheid voorstander van een links beleid, maar naar haar mening mocht een 
groep van 40 % andersdenkenden op democratische gronden niet van het dagelijks bestuur worden 

uitgesloten. Men beriep zich er mede op, dat de aanduiding "links programcollege" in het concept-

verkiezingsprogram van de P.v.d.A., P.S.P. en P.P.R. niet voorkwam. 

Uit het overleg tussen de hierbedoelde minderheid en de V.V.D. was voorts gebleken, dat laatstge-

noemde groepering bereid was te functioneren als representante van de V.V.D. en Gemeentebe-

langen (A.R., C.H. en K.V.P.). 

Omdat tenslotte ook de F.N.P. een candidaat van de andere richting bleek te willen steunen, stelde 

de heer van Belle in eerste instantie als candidaat de heer J. Draisma en in tweede instantie de heer 
R. Benedictus (A.R.P.). 

De heer Draisma verklaarde zijn candidatuur te zullen aanvaarden, omdat hij zoals hij het stelde, 

niet wenste toe te geven aan de "chantagepolitiek van zijn fractiegenoten". Bij de daarop gehouden 

stemmingen werden de heren Draisma en Benedictus elk met 7 van de 13 stemmen tot wethouder 
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benoemd: de hegemonie van de P.v.d.A. was na meer dan 25 jaar doorbroken. 

De raadsverkiezing van 1978 leverde 6 zetels voor de P.v.d.A. op, 2 zetels voor de V.V.D., 2 zetels 

voor het C.D.A. (Christen Democratisch Appel, voortgekomen uit A.R.P., C.H.U. en K.V.P.), 2 
zetels voor ID '78 (een nieuwe partij, opgericht door de groep Draisma, de P.P.R. en enkele anderen) 

en 1 zetel voor de F.N.P. Tot wethouders werden gekozen G. van Essen (P.v.d.A.) en Th. Terpstra 

(V.V.D.) 
De verkiezing van 1982 bracht weinig verschuiving. Alleen de V.V.D. won een zetel ten koste van 

ID '78. De wethouderszetels werden bezet door D. van Gorkum (PvdA.) en D. Aukes-Huizenga 

(V.V.D.). 

Dit was dan het politieke gezicht van Idaarderadeel in de laatste 170 jaar, een gezicht, getekend 

door de tijd en de botsing der meningen, maar een vertrouwd gezicht, waarvan wij op 1 januari 

1984 node afscheid nemen. * 

Idaarderadeel 100 jaar geleden 

Kitaten uit het jaarverslag over 1883 van het gemeentebestuur: 

Op] januari 1883 telde de gemeente Idaarderadeel 5461 inwoners, 2676 mannen en 2785 vrouwen. 
In 1883 werden 39 huwelijken gesloten en 162 kinderen geboren. 
Het aantal kiesgerechtigden was 219 voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten en 368 voor de 
gemeenteraad. 
De gemeenteraad telde 11 leden. 

Secretaris 

Ingevolge de benoeming van den heer Simon Mossel tot notaris te Sint Jacobiparochie is den 20 
februari 1883 tot gemeentesecretaris benoemd de heer Jacob van der Laan, le commies ter secre-
tarie te Harlingen, die den 12 maart d.a. v. als zodanig is geinstalleerd. De heer Van der Laan werd 
met algemene stemmen benoemd uit 30 sollicitanten. 

Handelingen gemeenteraad 

Op 30 januari 1883 werd vergunning verleend aan de Kerkvoogden der N.H. gemeente van Idaard 
c.a. tot het leggen eener brug over het gemeentewater te Idaard. Op 12 maart 1883 kreeg de raad 
kennisgeving van de vestiging van een telephoonkantoor te Wa,ga. 
Op 29 september 1883 werd besloten de arm voogden te Grouw te machtigen over te gaan tot ver-
pachting der haardasch en vuilnis en van den dorpso verhaal. Tot hoofd van de school te Friens werd 
op 8 november 1883 benoemd de heer J. Hornstra. 
Besluit van 19 november 1883 tot de bouw van een lagere school te Grouw. Er wordt druk gewerkt 
aan de inrichting tot gemeentehuis van een voor dat doel aangekocht pand te Grouw. Het oude 
gemeentehuis zal worden verkocht. 
Voor verbouw van de school te Idaard werd een bedrag van f1110,-- uitgetrokken. 

Uitbestede werken 

Het uitbaggeren van de Duitschlandschhaven te Grouw kostte f286,—. De Waagshaven te Grouw 
werd uitgebaggerd voor f28,50 en de haven te Roordahuizum voor f95, 

Het toezicht op de levensmiddelen 

Met de keuring van levensmiddelen zijn belast de gemeentelijke politiebedienden. De uitkomsten per 
keuring waren bevredigend. 
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Voor het drinkwater wordt meest pomp-, put- en regenwater gebruikt, waarvan de hoedanigheid 
goed is. 
In de dorpen Grouw, Roordahuizum en Idaard zijn bij  de kerken doelmatige regenwaterbakken voor 
het algemeen gebruik beschikbaar. 

Water halen uit de regenwaterput achter de St. Piterkerk te Grouw. Vroeger een heel gewone zaak 
en vaak niet ongezellig. V.l.n.r. Meintje Eizenga-Vis (vrouw van Sierd), Sieds Jonker, Geertje Klein-
huis-Kooistra (Wiggele Giet) en de kosteres van de kerk Richtje Sijbesma-Jonker (Sipke Richt). 

Onderwijs 

In de gemeente wordt aan zes openbare lagere scholen les gegeven. 17 onderwijzers geven les aan 
720 leerlingen (gemiddeld 1:42 112). 
Er zijn 3 bewaarscholen, waar 3 onderwijzers samen 265 kinderen "bewaren "(1:88). 

Armwezen 

Door den buitengewoon zachten winter was de toestand der behoeftige  klasse bij het vorige jaar 
(1882) vergeleken gunstig te noemen; er was betrekkelijk weinig armoede. 
Zoo vaak de publieke liefdadigheid in deze gemeente werd ingeroepen, bleek steeds de weldadigheid 
der ingezetenen. 
De uitdeeling van warme spijzen gedurende de wintermaanden bracht veel tot leniging der armoede 
te Grouw bij. 

Landbouw en veeteelt 

De algemeene toestand, zoo wel van den landbouw als van de veeteelt was eenigszins gunstiger dan in 

1882. 
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De prijzen van het vee waren hooger dan voorgaande jaren, ook vooral omdat veel voor het buiten-
land werd opgekocht, waarvoor soms hooge sommen werden besteed. Over het geheel genomen 
bestond er voor den landbouwer geen reden tot klagen. De gemiddelde koopprijs van weidegrond 
was f1.200,-- per hectare. De huurprijs lag op f60,-- per hectare. Tendens. stijgend. 
Door het houden van goede springstieren en het houden van flink fokvee wordt al het mogelijke  tot 
veredeling van den veestapel gedaan. 
Boterkneeders worden hier en daar in gebruik genomen. 
Bij kaasbereiding en het karnen komt de thermometer meer en meer in gebruik. 

Nijverheid en handel 

Door den fabrikant van brandspuiten en brandkasten, J. van der Ploeg te Grouw, wordt er steeds 
naar gestreefd de nieuwste uitvindingen op dit gebied in toepassing te brengen bij zijn fabrikaat, het-
geen dan ook ten gevolge heeft,  dat vanuit alle oorden van ons vaderland bestellingen worden ge-
daan. 

Middelen van vervoer 

De spoordienst voorziet grotendeels in het vervoer van reizigers, terwijl het goederenvervoer meeren-
deels te water plaats heeft. Het station Grouw en de halte Idaard-Roordahuizum trekken dagelijks 
vele reizigers. 
Reeds sinds langen tijd is door het reizend publiek van Grouw en omstreken, dat door zijn vele 
handel een groot contingent passagiers levert, er bij  de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor-
wegen op aangedrongen de sneltreinen in het vervolg aan het station Grouw te doen stilhouden; tot 
dusverre steeds zonder gevolg. 
Men heeft echter hoop, dat ook door de thans in gebruik gekomen remtoestellen de Maatschappij 
het publiek in deze zaak zal tegemoet komen. 

r. 

De ring van Oscar Carré 

een mooie zomerdag in 1884 voer een zeiljacht door Wartena. Aan boord bevond zich Oscar 
Carré, in die tijd de keizer van het circusvolk. Zeilend in de omgeving van de Kruiswaters kreeg hij 
de schrik van zijn leven. Een prachtige gouden ring, met diamanten ingelegd, gleed van zijn vinger 
in het water. Hij had de ring gekregen van de keizerin van Oostenrijk-Hongarije, de gemalin van 
keizer Frans Josef 1, uit waardering voor het hoge niveau waarop hij zijn circus beheerde. De 
consternatie en verslagenheid op het jacht van Carré was groot. 
Hoe zou hij ooit nog de keizerin onder ogen durven komen! Pogingen van de opvarenden de ring 
terug te vinden mislukten. 
De gebeurtenis ging natuurlijk als een lopend vuurtje door Wartena. De volgende dag gingen een paar 
handige jongens uit de vissersfamilie Valk op hun manier proberen de ring weer boven water te 
krijgen. En warempel, het geluk stond aan hun kant, zij hadden succes. 
Thuis de zondagse kleren aan en zo vlug mogelijk naar Leeuwarden waar het circus stond, om de 
ring aan Carré terug te bezorgen. Hij was daar zo blij mee, dat hij de vissers honderd gulden gaf 
Enige tijd  later werd hij ook beschermheer van de zeilvereniging te Wartena, die hij jaarlijks een 
pendule schonk als hoofdprijs voor de zeilwedstrijden. En wanneer het circus in de jaren daarna 
weer in Leeuwarden kwam, mochten de schoolkinderen van Wartena het gratis bezoeken. 

D. St. 
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EEN GRIETENIJHUIS EN DRIE GEMEENTEHUIZEN 

Idaarderadeel heeft één grietenijhuis en drie gemeentehuizen gehad. Vi36r het over een eigen 

grietenijhuis kon beschikken, heeft het koor van de Sint Piterskerk in Grouw tot 1833 als zodanig 

dienst gedaan. In het koor vergaderde ook de grietenijraad. 

In zijn vergadering van 10 oktober 1832 besloot de raad "tot de aanschaf van een grietenijlokaal 

voor het houden van vergaderingen en het bewaren der archieven". Voordat doel werd in dezelfde 

vergadering van de erven van kastelein Jacob Arends de Jong, die 6juli 1832 was gestorven, de her-

berg Het Wapen van Idaarderadeel aangekocht. De herberg stond aan de toenmalige Kouwemerk, 

waar nu de winkel in schildersartikelen van Lijzenga en de kapperszaak van Bos zijn gevestigd. 

Het grote huis midden op de foto (gemaakt omstreeks 1910) is van 1832 tot 1851 grietenijhuis 
geweest en daarna tot 1884 gemeentehuis. V66r 1832 was het de herberg Het Wapen van Idaardera-
deel. Thans zijn de winkel in schildersartikelen van Lijzenga en de kapperszaak van Bos op die 
plaats gevestigd. 
In het huis rechts er naast werd in 1806 Ts/alke Johannes van der Poeg geboren; hij werd de grond-
legger van de fabriek voor brandkasten en brandspuiten, die in 1917 naar Apeldoorn werd ver-
plaatst. 

Het geld voor de aankoop en verbouwing van de herberg tot grietenijhuis, werd op een merk-

waardige manier verkregen. De grietenij had in die jaren een fonds gevormd voor de aanleg van de 

weg van Roordahuizum naar Warga. De werkzaamheden waren in 1832 in volle gang, men was van 

Roordahuizum uit al tot voorbij Idaard gevorderd. Het grietenijbestuur besloot echter "verdere 

voltooiing van het aanleggen der weg te staken, uit hoofde der mindere noodzakelijkheid, die daar -

voor thans bestaat en alsdan uit dat fonds, nog groot 2800 guldens, de aankoop van het grietenij-

lokaal en de vertimmering daarvan te betalen". 
Zo kwam het eerste grietenijhuis tot stand, dat ongeveer 20 jaar dienst zou doen; want in 1851 

moesten de grietenijen plaatsmaken voor gemeenten en daarmee veranderde het eerste grietenij-

huis in het eerste gemeentehuis. Ook in die kwaliteit heeft de verbouwde herberg nog ruim 30 jaar 

dienst gedaan. 
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Toen werd het nodig naar een andere behuizing voor de gemeente Idaarderadeel om te zien. In 1883 

werd van Goslik Vries, de rijkste man van Grouw en handelaar te Amsterdam, het herenhuis inde 

Raad huisstraat (het staat er nog)-aangekocht voor f8.000,-- en op 28 mei 1884 als gemeentehuis in 

gebruik genomen. Maar een goede halve eeuw later was ook dit gebouw te klein geworden. Het ge-

meentebestuur moest zich op een andere huisvesting gaan bezinnen. Een moeilijke zaak, want in 

Grouw was geen daarvoor geschikt gebouw te koop of aanwezig. Besloten werd een nieuw gebouw 

te stichten aan de Stationsweg en de Haagse architect A.J. Kropholler opdracht te geven voor het 

ontwerp. 

Op 21 maart 1941 - de Tweede Wereldoorlog woedde toen al tien maanden - vond de aanbesteding 

plaats. De Grouwster aannemer Reinder de Jong was de laagste inschrijver voor f 82.865,--. Het 

nieuwe gemeentehuis - dat omstreeks 1970 ook al weer te klein was geworden -, werd in augustus 

1942 in gebruik genomen. Het meubilair er voor was speciaal ontworpen en volgens tekening ge-

maakt. Het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat werd in hetzelfde jaar voor f 15.000,-- ver-

kocht aan Halbertsma. 

Vergeleken met het prijspeil van tegenwoordig, is het gemeentehuis voor een onwaarschijnlijk laag 

bedrag gereedgekomen, terwijl het toch een kloek ogend, solide en zeer representatief gebouw was. 

Nu nog; er zijn niet veel gemeentehuizen in vergelijkbare gemeenten, die het in dit opzicht naar de 

kroon steken. Toen in 1943 de definitieve rekening van de totale stichtingskosten kon worden opge-

maakt, was die samengesteld uit de volgende posten: 

Grondaankoop f 6.980,20 

Architect f 16.323,61 

Bouwkosten f 91.208,08 

Beeldhouwwerk f 3.499,50 

Bestrating, riolering, beplanting f 13.089,50 

Meubilair, stoffering enz. f 9.749,52 
Diversen f 668,67 

Totaal f141.519,08 

K.J.V. 


