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HET GEESTELIJK LEVEN IN IDAARDERADEEL 
Door C.P. Hoekema 

Geestelijk leven laat zich moeilijk beschrijven, te meer omdat alle inwoners van de burgerlijke ge-

meente Idaarderadeel een eigen geestelijk leven hebben. In dit artikel zullen wij ons beperken tot de 

kerkelijke groeperingen in de acht dorpen; de rooms-katholieke,nederlandse-hervormde,gereformeer -
de en doopsgezinde gemeenten. 

Vastgesteld kan worden, dat er tussen deze vier, bij alle historisch en inhoudelijk onderscheid, een 
hartelijke verhouding, ja soms zelfs samenwerking te vinden is. 

Idaarderadeel is geen kerkse gemeente. Trouwens dit geldt voor heel midden- en zuidoostelijk Fries-

land. Liberalisme mede onder invloed van Multatuli,en socialisme hebben velen op andere paden 

gezet. Dat heeft in deze gemeente echter niet tot die scherpe tegenstellingen geleid, die men elders 

kan opmerken; in de loop van deze eeuw hebben veel liberaal en socialistisch denkende burgers zich 

verbonden gevoeld met het godsdienstig leven binnen de kerken. 

De invloed van de religieus-socialistische predikanten en hun weekblad "De Blijde Wereld" met 

Psalm 24 vers 1 "De aarde is des Heeren , mitsgaders hare volheid, de wereld, en die daarin wonen" 

als motto, is hier groot geweest. 

In de 18e en meer nog de 19e eeuw stonden de hervormde en doopsgezinde gemeenten open voor 

moderne opvattingen inzake geloof en bijbel, hetgeen hier en daar reacties opriep en leidde tot het 

ontstaan van meer rechtzinnige groepen en gemeenten, zoals de gereformeerde kerken. 

Bij de rooms-katholieken in Warga speelden deze invloeden geen rol, omdat daar de liturgische 

handelingen naast leefregels en vroom geloof hoofdbestanddelen vormden van hun geestelijk leven. 

De dorpen in Idaarderadeel waren, uiteraard als alle in Friesland, tot ongeveer 1580 rooms-katho-

liek. Opmerkelijk is, dat er in deze gemeente geen enkel klooster te vinden was; wel in buurge-

meenten. Het katholicisme heeft dus geen directe invloed ondergaan vanuit deze gemeenschappen. 

Dr. J.J. Woltjer schrijft in zijn artikel in "Geschiedenis van Friesland"(1973)": "In het begin van de 

eeuw (16e) waren de Friezen katholiek, maar op hun manier. De Friese vrijheid had ook op kerke-

lijk gebied zijn sporen nagelaten". 

Nadat ook hier de rooms-katholieke leer en het gezag in de kerken waren vervangen door de gerefor -

meerde (hervormde), werd deze laatste de heersende kerk. Katholieken en doopsgezinden kwamen 

aanvankelijk samen in huiskamers of boerderijen, later in schuilkerken, zij waren van stemrecht en 

publieke ambten uitgesloten. 

Deze toestand heeft geduurd tot 1795, de tijd van de Franse overheersing. Eerst toen werden ook 

deze kerken gelijkwaardig aan de hervormde kerken. Hoewel de predikanten van de gereformeerde 

kerk geacht werden de leerregels van Dordt (1618-1619) te onderschrijven traden zij, althans in 

Midden-Friesland, daarbij gesteund door de grietmannen, met de nodige tolerantie op. Sommigen 

hunner weken in hun theologische opvattingen af van hetgeen aan geloof en leer in de gemeenten 

zelf heerste, maar in het algemeen gaf dat geen aanleiding tot diepgaande verschillen. Voor verreweg 

de meeste kerkgangers ging het om het behoud van de ziel en het voortleven in de hemel na hun 

dood. En daar werd niet aan getornd. De praktische geaardheid van de Idaarderadeelsters verhin-

derde een dieper graven in leerstellige problemen. In het algemeen viel in zowel de hervormde als 

doopsgezinde gemeenten in Idaarderadeel de nadruk eerder op het leven dan op de leer. 

Over elk van de kerkelijke gemeenten zou een boek te schrijven zijn. Wij beperken ons echter tot 

enkele summiere mededelingen, soms over kwesties rondom een predikant. De dorpen Aegum, 

Friens en Warstiens hebben nooit een eigen predikant in hun midden gekend. Dat lag bij de andere 

dorpen anders. 

Aegum en Friens 
Op 12 augustus 1776 werd het afbreken van de oude bouwvallige kerk van Aegum en het bouwen 

van een nieuwe aanbesteed op condities, die bij schoolmeester Ynte Aeges ter inzage lagen. Blijk- 

baar gingen belangstellenden niet op deze condities in, want wij lezen in de Stads- en Dorpskroniek 
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van Dr. G. A. Wumkes, dat eerst op 18 juli 1838 die oude kerk is verkocht. Sindsdien staat de toren 
er als een herinnering aan oude tijden. 
De Aegumers konden voor hun geestelijk leven terecht in Idaard. 

De kerktoren van Aegum, gebouwd in de 13e eeuw, v66r (links) en na de restauratie in 1983. De 
kerk werd in 1580 overgenomen door de hervormden. In 1776 was zij zo bouwvallig geworden, dat 
zij moest worden afgebroken. In de Leeuwarder Courant stond toen het bericht dat "Aanbesteed is 
het afbreken van de oude, bouwvallige kerk en het bouwen van een nieuwe kerk te Aegum, condities 
bij de schoolmr. Ynte Aeges". 
Het jaar daarop was de nieuwe kerk gereed. De steen boven de deur bevat het familiewapen van de 
Van Scheltinga s en de tekst: De jongeheer Corn. Arent van Scheltinga heeft  tot opbouw van de 
muuren dezer kerk den eersten steen gelegd, in 't zevende jaar zijns levens, 1 777 
In 1838 werd de kerk weer afgebroken; van de stenen zou in de Wouden een café zijn gebouwd. De 
toren bleef staan en raakte zwaar in verval. Maar nu staat hij weer te pronken in het middelpunt 
van Friesland, zelfs van de wereld, zegt men, want aldus een oud gezegde: "Eagum leit midden yn 'e 
wrdld; trje trêdden fan 'e toer dêr is 't middelpunt. Dy 't net leauwe wol kin 't neitrêdzje." 
Dat kan dus niet missen. 

Ook in Friens werd - evenals in Aegum - de oude kerk met zadeldaktoren afgebroken. En volgens 
het bericht van de aanbesteding van 24 juli 1794 werd toen de tegenwoordige kerk gebouwd. 
Over de in de kerk aanwezige grafstenen van bewoners van de in 1850 afgebroken Beslinga-State 

is veel geschreven. 
Deze gemeente was tot 1601 gecombineerd met Warga, daarna met Idaard en Aegum en tegenwoor-
dig tevens met de gemeente van Roordahuizum. 

Dordtse regels in Grouw 

Van de acht hervormde kerken, die Idaarderadeel tot het einde van de 18e eeuw rijk was, hadden 
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zeven een zadeldaktoren; alleen Wartena had slechts een klokkestoel. Van de drie zadeldaktorens, 

die er nu nog staan, is die van Grouw de bekendste. Het lange gedicht boven de torendeur vermeldt, 

dat in het rampjaar 1672 hier essen om het kerkhof zijn geplant. De kerk zelf is oud, vooral het 

koorgedeelte; zij is verscheidene keren verbouwd, zodat van het oorspronkelijke interieur niet veel 

meer over is. 

De kerk was gewijd aan Petrus, de patroon van de vissers. Tot in deze eeuw noemde men in Grouw 

deze kerk gewoon: "tsjerke", in tegenstelling met de "formanje" der doopsgezinden. De aandui-

ding Sint Pieterskerk ontstond na de tweede wereldoorlog. 

Al spoedig na de invoering van de gereformeerde godsdienst stond in Grouw een uit Bentheim 

afkomstige predikant, Gerardus Besten, ook G. Wilhelmi genaamd. De man had het hier niet breed, 

vertrok naar Beetgum, vandaar naar Bentheim en keerde in 1591 naar Grouw terug. De gemeente 

was, althans in materiaal opzicht, arm. De geestelijke signatuur was orthodox en na 1618/1619 

golden hier de Dordtse regels. 

Een predikant, die daar streng de hand aan hield was Franciscus Jacobi Elgersma, geen gemoede-

lijk, wel een geleerd man, die nog al eens moeilijkheden veroorzaakte. Hij meende zich te moeten 

bemoeien met de doopsgezinden in het dorp, bang als hij was, dat hun opvattingen zijn eigen 

lidmaten zouden besmetten. Zo heeft hij er voor gezorgd, dat de vermaner van Surhuisterveen, 

Foecke Floris, die ook in Grouw in 1682 zijn verlichte geloofsopvattingen verkondigde, achter 

slot en grendel werd gezet en tenslotte verbannen. Enige jaren daarna werd de Grouwster vermaner 

Jan Claesz. door gereformeerde collega's geëxamineerd inzake afwijkingen. 

Mede onder invloed van de Franeker theologie van de 18e eeuw en de z.g. Groninger richting van 

de 19e werd deze gemeente rijp voor het z.g. Modernisme met zijn critische bijbelbeschouwingen 

en zo stond zij in het begin van deze eeuw met predikanten als Greebe, Buurma en IJsbrandy be-

kend als vrijzinnig. De prediking had een moralistische inslag. 

Zo was het trouwens ook in de gemeenten van de andere dorpen: Jezus was het voorbeeld voor de 

mens, die zich door kennis zou kunnen ontwikkelen tot een goed mens. Het vooruitgangsgeloof 

vanuit de 18e eeuw werkte door. Maar de tweede wereldoorlog heeft daarin een gevoelige deuk ge-

bracht. 

Niet allen, vooral ook lidmaten uit andere dorpen en steden, voelden zich thuis bij de vrijzinnige ver-

kondiging. Eerst gingen ze samen met gereformeerden, maar in 1930 stichtten zij de kapel voor 

eigen samenkomsten. Na de laatste oorlog vonden beide richtingen elkaar en trok men samen op 

naar de oude kerk, waarbij de invloed van de meer dogmatische rechtzinnigen zich meer en meer 

deed gelden, al staat men tevens open voor actuele vragen. 

Sedert de hervorming hebben in Grouw 22 predikanten gestaan. 

Doopsgezinde gemeente 

Eerst was er in Grouw één doopsgezinde gemeente, waarvan de in 1659 gebouwde kerk op dezelfde 

grond stond als de tegenwoordige van 1829. Uiteraard een beetje verscholen. 

In 1696 vond een scheuring plaats, omdat een deel, vooral de boeren, zich niet konden vinden in de 

verlichte opvattingen van hun leraar Jan Ctaesz. Zij stichtten een ander gebouw in de meest zuide-

lijke steeg van de Hoofdstraat naar de toen nog niet gedempte Oude Haven, later een timmerschuur. 

Dit was het Kleine Huis van de z.g. Vlaamse gemeente; het verlichte deel werd de Waterlandse 

gemeente genoemd, het Grote Huis. 

Dit waren twee van de vele richtingen, die de Doopsgezinden in ons land hebben gekend. De naar 

Waterland (Edam c.a.) genoemde meer vrijzinnigen - de kooplieden en ambachtslui - en de eertijds 

uit Vlaanderen gevluchte strengere doopsgezinden. 
In beide gemeenten gingen lekepredikers voor, tot met Ds. Taco Kuiper in de Waterlandse gemeente 

(Grote Huis) in 1790 de eerste gestudeerde leraar zijn intrede deed. 

Na de vereniging van beide gemeente in 1829 bleef Johannes Aeschinus van der Ploeg van het Grote 

Huis de enige leraar. Tot zijn misnoegen kerkten sommige mennisten bij de Hervormde Ds. Dol]. 
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In de brieven van de Hal bertsma's vindt men daarover kostelijke beschrijvingen. 

Ds. F.H. Pasma, die van 1940 - 1946 voorzitter was van de Alg. Doopsgezinde Sociëteit (te verge-

lijken met een synode bij andere kerken) heeft in 1930 en in 1968 uitvoerig over de doopsgezinden 

in Grouw geschreven. 

Tot dusverre hebben 14 aan de Kweekschool te Amsterdam opgeleide doopsgezinde predikanten 

(leraren genoemd) de gemeente gediend. 

De toren en de kerk van 
Idaard zijn in 1981 en 
1982 gerestaureerd. Het 
was zeer noodzakelijk; 
vooral de toren had veel 
geleden. Idaard bouwde 
zijn eerste kerk in de 
middeleeuwen van tuf-

steen. Zij moest in 1770 
wegens ouderdom worden 
afgebroken. In 1774 is de 
tegenwoordige kerk ge-
bouwd. De toren is van 
1541. Deze kerk heeft 
een heel eigen sfeer  door 
zijn 	gebrandschilderde 
ramen, 	rouwborden, 
sarcofagen in de torenvloer 
en grafsteen van Carel van 
Roorda, die in 1670 over-
leed. 
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Gereformeerde Kerk 
Reeds om 1880 heen probeerden de Baptisten-predikant J. Horn en de schoenmaker Harmen 

Okkema de Grouwsters op te wekken voor een rechtzinnige prediking, maar de animo was niet 

groot. Ook de chr. gereformeerde ds. J. Kool van Wirdum had weinig succes. In 1919 kwamen 
orthodox-hervormden en gereformeerden samen in de voormalige herberg van Elzinga (nu garage 

Palstra), hetgeen spotters deed zingen: "Alle kroegen worden kerken". 

Vanaf 1922 werden er in de voormalige timmerwinkel van Johs. A. van Stralen, aan de Grouw ge-

legen, diensten gehouden, waarvan schrijver dezes enkele bezocht heeft op zondagmiddag. 
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In 1936 is de gereformeerde gemeente geihstitueerd en werd de kerk gebouwd. De eerste predikant 

Ds. S. Bosma stond hiervan 1942-1946. 

Er is hartelijke samenwerking met de andere gemeenten in Grouw en de r.k.-leden, die hun kerk in 

lrnsum hebben, maar ook in de St. Pieterskerk samenkomen. Tot dusverre stonden hier zes gere-

formeerde predikanten. 

Idaard 

Idaard bezit een prachtige gerestaureerde toren en kerk. Een gemeente met eertijds rijke pastoralia; 

maar ook met een ds. G.H. Steindam, die (na in 1710 enige tijd legerpredikant te zijn geweest), 

wegens "zeer onstichtelijk gedrag en ergerlijke dronkenschappen" voor drie maanden werd ge-
schorst. Zijn opvolger Joh. van Gorcum, later heel even te Grouw, moest wegens die laatste zonde 

ook nu dan vermaand worden. 

In het algemeen bleven predikanten hier lang. Ds. Offerhaus van 1842-1883; dr. J.A. Bruins van 

1883-1915. Met hem kwam ook hier de vrijzinnigheid, die meestal samenging met liberale opvat-

tingen op politiek gebied. 

Idaard is nu gecombineerd met Aegum, Friens en Roordahuizum. Er stonden na de hervorming 23 

predikanten. 

Op het hoogste punt van 
de zeer hoge woonheuvel 
waarop Friens is gebouwd 
staat de kerk. In 1794 
werd de oude kerk afge-
broken en deze gebouwd. 
Zowel het interieur als het 
kerkhof er omheen maken 
de kerk tot een beziens-
waardig geheel. 

Roordahu !zum 

 

In 1878 werd in Roordahuizum de zadeldaktoren vervangen door de huidige. In dit dorp werd de 

strijd tegen luchthartige gewoonten, zoals ringsteken, met succes door ds. Arn. Landreben in 1683 

gevoerd. Zo voorkwam men dronkenschap en vechtpartijen, aldus de toen geldende inzichten. 
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Een zeer geziene predikant was ds. Melle Goeman (1880-1886), die jong gestorven is en door dr. 

Bruins van Idaard uitvoerig is herdacht. Goeman kwam als leerling van de Groninger richting 

(Evangelisch), maar werd vrijzinnig. Bruins prijst de gemeente, die "de liefde van de voorganger met 

wederliefde beantwoord" heeft. 

Twintig jaren later heeft het meer liberale deel der gemeenteleden zich aan de sociaal gerichte predi-

king en de in een nieuw gebouwd lokaal gehouden lezingen van de eerste socialistische en later 

communnistische ds. B. Boers (1900-1937), onttrokken. Er is toen wederzijds een verbitterde strijd 

gevoerd, ook in brochures. Om de overhand te krijgen in de besturen lieten 56 mensen zich bij dr. 

Bruins aannemen. 

Ds. Boers, heeft maatschappelijk veel voor de arme en ook voor drankzuchtige mensen gedaan. Zijn 

prediking werd door velen voor politiek versleten, maar had in wezen een zeer evangelische inslag. 

Na zijn vertrek was de gemeente enkele jaren vacant. Nu is de "partijschap" vervangen door eensge-

zind samenwerken. 

Sinds de hervorming heeft Roordahuizum 28 predikanten gehad. 

Warga 

Evenals elders in Friesland werd voor de Wargasters, die niet waren overgegaan naar de gerefor-
meerde kerk, de mis opgedragen door rondreizende priesters. Hun statie was gevestigd in de Jorna-

huister of Droge Meer tussen Warga en Wartena. Ook wel Kleine Meer genoemd. in 1791, dus nog 

voor de gelijkstelling, wordt als pastoor genoemd jonkheer E.A. Canart thoe Liauckema. 

t,' 4 
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De kerk van Warga ge- 
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tekend in 1722. 
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Op 28 december 1860 vond de aanbesteding plaats van een r.k. kerk met pastorie. Sinds 1978 

is de functie van priester in Warga vacant, maar van donderdag tot en met zondag is er een pastor 

aanwezig voor de liturgische en pastorale diensten. De gemeente telt thans nog een 200 leden. 

Zoals in vele Friese gemeenten kwam de eerste hervormde predikant voor Warga uit Oost-Friesland, 

het was ds. Petrus Aemilius (1587). Heel vaak echter hebbende diensten stil gestaan. Over deze ge-
meente is en passant veel geschreven o.a. door ds. J.J. Kalma in zijn artikel over des. Johannes 

Henricus Nieuwold. (Earebundel foar dr. G.A. Wumkes). 
Deze ongehuwde predikant, van huis uit streng orthodox, is bekend geworden als de "Friese 

Pestalozzi", omdat hij veel voor de verbetering van het onderwijs heeft gedaan. Hij was hier van 
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1770-1812, was nutsman, patriot, vriend van pastoor en menniste leraar. Er was volgens Kalma veel 

achterstand in het onderwijs in de arme dorpen Warga en Wartena. Aanvankelijk wantrouwde men 

deze vooruitstrevende predikant. 

De gemeente werd in de 19e eeuw vrijzinnig en bood om, plaats aan ds. G.M. Melchers (1919-

1934), voormalig lid voor de S.D.A.P. van de Tweede Kamer. Overigens heerste ook hier even, als in 

de andere dorpen, grote buitenkerkelijkheid. De kerk van nu, die al meer dan 10 jaren niet meer in 

gebruik is, dateert van 1871. 

Er stonden hier 21 predikanten tot aan de vacature die op 1 januari 1969 begon. 

Sedert 1563 wonen in Warga Doopsgezinden. Zij werden in hun gemeente bijgestaan door leke-

prekers, rondom 1800 door Jan Piers Doting, Sjoerd Wiebrens en G. F. Franken. Sine van der Goot 

was de eerste leraar, die aan de Kweekschool te Amsterdam was opgeleid. Hij kwam in 1826. 

Het langst stond hier ds. R.J. de Stoppelaar (1911-1938) bekend om zijn lezingen en publicaties 

over de natuur rondom Warga en Wartena. 

In 1865 was een oude kerk vervangen door een nieuwe, die in 1956 weer plaats maakte voor een 

door jongeren uit eigen gemeente en jonge mensen uit allerlei landen van de Mennonite Voluntary 

Service, aan de Kerkbuurt gebouwde kerk. De gemeente maakt deel uit van een combinatie met zes 

andere: Grouw, Irnsum, Poppingawier, Akkrum, Oldeboorn en Terhorne, waarin twee predikanten 

dienst doen. 

In Warga hebben tussen 1826 en 1946 17 aldaar wonende gestudeerde leraren gewerkt. 

Wartena 

Het dorp Wartena had voor de reformatie in Jaricus een pastoor, die in wetenschap en dichtkunst 

boven zijn collega's uitstak. Hij werd abt van Mariëngaarde. Na de verandering in 1580 bleef de 

pastoor, die niet mee overging, tot 1617 wonen in de pastorie. 

De predikanten van Warga, later ook die van Hempens, gingen hier voor in de dienst. J.J. Kalma (art. 

over Nieuwold) vertelt dat sommige inwoners nachtelijke samenkosten hielden, waar volgens zeggen 

Jezus hun verscheen in groen of rood gewaad. Zij waren zeer streng met straffen en meenden een 

kind te moeten offeren. Kortom: godsdienstwaanzin en bijgelovigheid was daar toen niet vreemd. 

Een tijdlang kwam er niemand in de kerk behalve Wargasters. Catechisaties werden niet bezocht. 

Zo was het ook met Nieuwold, die allengs meer invloed kreeg, nadat hij de stokdove en drank-

zuchtige schoolmeester Sibren Oeltsjes Visker in 1796 van zijn functie had ontheven. 

In 1878 kreeg Wartena - met Warstiens - in ds. H. Cannegieter Dz. een eigen predikant. De gemeente 

was toen vrijzinnig. 

In 1780 werd de tegenwoordige kerk gebouwd, nadat de oude was afgebroken. Vanaf 1878 hebben 

zes predikanten hier dienst gedaan. 

Al direct na de komst van ds. Cannegieter in de herv. gemeente kwam een aantal leden, dat niet be-

vredigd werd door de vrijzinnige prediking, bijeen en stichtte een evangelisatie-lokaal (14 sept. 1879) 

waar de toen nog hervormde predikant ds. J. Wisse van Garijp voorging. Toen deze in 1887 

dolerend (gereformeerd) werd verbraken de rechtzinnig hervormde leden de band met hun kerk op 

9 april 1890 en werd de Gereformeerde kerk gesticht. Hun eerste predikant was ds. F.J. Drost tot 

1895. Daarna was er een lange vacature, waarna in 1930 een combinatie met Eernewoude tot stand 

kwam en ds. G. Melles tot 1946 beide gemeenten diende. 

Op 28 februari 1924 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen. 

Tot dusverre zijn hier vijf Gereformeerde predikanten geweest. 

Warstiens 
Ook in Warstiens stond vanouds een kerk met zadeldaktoren. In 1882 kreeg de kleine, altijd met 

naburige dorpen gecombineerde gemeente een nieuwe kerk, waarvan de toren aan de oostkant werd 

gebouwd. In 1884 kreeg de kerk een orgel. De predikant van Wartena verzorgt de dienst. Er is één 

kerkeraad voor beide gemeenten, maar beide kerken hebben een eigen kerkvoogdij. 
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IT OANSJEN FAN IT GROUSTER FRYSK 
BY DE MINSKEN EN BV DE TAALKUNDIGEN 

Fan A. Feitsma 

In hiel soad Friezen binne fan betinken dat hjasels of de minsken yn har eigen doarp gun  goed Frysk 

prate. Yn Grou, sizze se dan, dêr wurdt it goede Frysk praten. De Fryske dialektkenner Jan Jelles 

Hof doelt dêr - wat iroanysk - yn 1904 ek op at er it hat oer syn Grouster frou dy't him wolris fer -

betteret yn syn Frysk: "Hwent det is in Grouster, en sa't se to Grou prate sa is 't fensels". 

Dat hiel wat Friezen fan harsels tinke dat se "net goed Frysk prate" sil faaks wat te krijen ha mei de 

(itspraak, mar grif alderearst mei it net (mear) brûken fan goede Fryske wurden en Citdrukkingen. Dy 

wurde dan, mei men oannimme, neffens dyselde Friezen wol brûkt yn Grou. En it is sa, as ymport-

Grouster (sûnt 1975) ha ik yn Grou wolris wurden en ttdrukkingen heard dy't my "Frysker" taliken 

as wat ik oars wol tsjinkommen bin. Dêr stiet tsjinoer dat ik yn myn Dongeradielster taal :ît de 30-er 

jierren fan hûs 6t b.g. sizze soe fan: "wa hat dat dien?", wylst Hof yn 1914 al skriuwt: "De measte 

Grouster bern leare tsjinwirdich fen hjar mem wi ynpleats fen hwa' En ik moat ek sizze, at ik guon 

wâldsjers oan it wurk hear, dan giet myn hert iepen, sok moai autentyk Frysk prate dy bytiden. 

Saf ier 't ik wit, krijt it Grouster Frysk foar 1800 gun spesjaal omtinken. Skriuwers oer it Frysk fan 

foar 1800 wize gauris op de bysûndere en nijsgjirrige dialekten fan Hylpen en (doe ek noch fan) 

Molkwar. Ek in plak as Boalsert wurdt wolris apart neamd as Frysktalich, wylst men hielendal net 

de yndruk hat dat it (boere-) Frysk dêr yn de 17de en 18de ieu noch sa'n grutte rol spile hat. Mar 

Boalsert wie fansels de stêd fan de 17de ieuske Fryske dichter Gysbert Japicx, dat sadwaande. 

Sa wurdt ek it oansjen fan it Grouster Frysk yn de 19de en 20ste ieu meastentiids taskreaun oan de 

ferneamdens fan it Fryske wurk fan de Halbertsma's. Joast Halbertsma jout yn 1867 in soarte fan 

ferklearring foar it bysûndere plak fan it Grouster Frysk. Yn in artikel "Over de uitspraak van het 

Landfriesch" tit dat jier skriuwt er ûnder mear: "Ik ben (...... geboren in het hartje van Friesland, 

op een dorp omgeven van wateren en meren, die het in de vorige eeuw zonder rijweg tot een soort 

van eiland maakten. Een drukke omgang met de naburige gemeenten was daar niet wel mogelijk; en 

deze soort van afsluiting behield er menig woord en woordvorm, menig spreekwoord en spreekwijze, 

die elders tegen stad-friesch gewisseld waren. Het ligt in het middelpunt van Friesland en dus van de 

dialectus communis [= algemeen dialekt], die door minder of meer afwijkende tongvallen aan de 

zoomen ingesloten wordt; als ten zuidwesten door dien van den zuidhoek, ten noorden der 

Dongeradeelen en ten oosten der zoogenaamde wouden. Daar heb ik het Friesch met de moeder-

melk ingezogen en tot mijn twaalfde jaar, wanneer ik te Leeuwarden Grieksch en Latijn ging leeren, 

ook niets anders gesproken". Halbertsma beskriuwt hjir it Grouster Frysk as in soarte fan sintraal 

dialekt, dat by it "algemiene dialekt" heart, in soarte fan algemien (standert?)-frysk, dêr't It sCid-

westhoeksk, it wâldsk en it Dongeradjelsters fan ôfwike. Fan dy fizy nei it Groustersk as it"echte" 

Frysk, is mar in stap. 

Stiidzje fan it Groustersk 

Neat gjin niget dat der letter hyltyd wer sttdzje makke wurdt fan it Groustersk. Vn 1886 tekenet de 

DCitske frisist Theodor Siebs yn Fryslân op ferskillende plakken dialekten op. Vn Idaarderadiel kiest 

er spesjaal Grou dêrfoar tit. Vn 1907 publisearret de Nederlânske fonetikus L.P.H. Eijkman in be-

skriuwing fan it Groustersk (Description phonétiquedes sons de la langue frisonne parlée â Grouw). 

Eijkman beskriuwt de lûden fan de taal mei help fan fonetyske apparatuer en jout boppedat noch in 

fonetyske transkripsje fan foarlêzen teksten. De 20 ynformanten steane mei foarletters (en sekse en 

âldens en soms noch oare ynformaasje) neamd yn Eijkman syn boek. Hy hat neffens syn eigen 
sizzen inkelde wiken (quelques semaines) yn Grou west. Eijkman tinkt nammers wat oars oer de 

posysje fan It Grouster Frysk as wy. Neffens him is elke goede Fries fan betinken dat it bêste Frysk 

praten wurdt yn syn eigen bertestreek. Mei't Eijkman sels dêryn gjin kar dwaan wol, hat er mei sa-

folie wurden oanjûn dat er de Fryske taal bestudearre hat, sa't dy praten wurdt yn Grou. 
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In soartgelikense formulearring brûkt de Fryske Amerikaan Piter Meijes Tiersma y  de titel fan syn 

fonologyske st(idzje fan 1979: Aspects of the Phonology of Frisian based on the Language of Grou. 

By Tiersma, dy't fjouwer Grouster proefpersoanen brûkt, giet It benammen om It ferskil tusken âld 

en jong. Ut dat ferskil kin wer wat opmakke wurde oer de fraach hokker kant it mei it Frysk yn de 

takomst nei alle gedachten (itgean sil. De berne Grouster Teake Hoekema fûn syn Grouster ynfor-

manten om sa te sizzen yn It deistich libben om him hinne, en dy hat hiel wat fêstlein fan wat er 

yn de rin fan syn libben opdien hat wat taal en taalgebrûk oangiet. 

Grou nimt ek in belangryk plak yn yn it sosjolingwistyske ûndersyk dat wy fan de Frije Universi-

teit (it dogge yn Midden-Fryslân en dat benammen de ynfloed fan âldens, oplieding, ensfh. op it 

taalgebrûk neigean wol. Ek hjir wer, lykas by Tiersma, in besykjen om in stadium yn de ûntwikke-

ling en feroaring fan de taal sichtber te meitsjen en dêrmei wat sicht te krijen op de takomstige ûnt-

jouwing. Reden om krekt Midden-Fryslân te nimmen wie foar (is dat wy tochten dat de taal fan dat 

gebiet yn ferskillende opsichten It "neutraalste" wêze soe, navenant net te slim beynfloede (it it 

easten en it sûdwesten wei. 

Sa te sjen lûkt Grou de taalûndersikers hieltyd wer. Grou kombinearret it foardiel fan syn reputaasje 

mei dat fan syn lizzing yn it géografyske en taalkundige sintrum fan Fryslân. En der binne ek hiel-

tyd wer Grouster Friezen dy't de taallju by har ûndersyk skewiele wolle. It Grouster Frysk mei dan 

net It iennichste "echte" Frysk wêze, it nimt wol in sintraal plak yn yn It taalkundich ûndersyk fan 

it Frysk. * 

"De gekke jonker" 
Op Tzienzerbuorren ander Roardhuzum stiet in betreklik jonge pleats mei in rûne skoarstien, dy 't 
dan ek de "Rûne Skoarstien" neamd wurdt. Eic foar dizze pleats stie der al sa'n pleats mei sa'n 
skoarstien. Op dizze pleats wenne yn de foarige ieu yn 'e simmer in jonker Vegelin van Claerbergen, 
dy 't troch it gewoane folk meastal "de gekke jonker" neamd waard. No, syn ferstdn hie er wol, mar 
hy brûkte it wat oars as de minsken om him hinne. As er sin oan in pikelhearring hie, stjoerde er syn 
feint mei de heawein nei Ljouwert om der ien te hellen.  Is dat gek? "Een ander krijt syn pekelhering 
niet as hij er sin an het en ik wel' ornearre de jonker. 
Hy wie net troud en op in kear fûn er syn koets te grut foar ien man. Dus krige baas- weinmakker de 
opdracht om der in stik tusken at te nimmen, sa grut as de jonker mei kryt oanjûn hie. De fakman 
aksele tsjin en sei, dat soks net koe. Hoe soe dat net kinne? sei de jonker. "Wanneer jou met nieuw-
jaar met de rekening kwamen, hew ik dan welris seit: Dat ken niet?Of,jou benne te duur? Jou sage 
en knippe en hakke en doene mar eenfoudich fan boven 6f naer onderen toe en oek deur it onder-
stel. ik hew krytstrepen set en dan kenne de wielen nog frijlope." 
Doe 't de weinmakker it ûnderstel klear hie, krige de jonker op in moaie dei sin om efkes  at riden te 
gean. Mar ...............it ôftimmeijen moast noch begjinne. Doe't de weinmakker sei, dat it rydtûch 
noch net mei goed fatsoen de wei op koe, joech de jonker de oarder, dat der in stegerke om it gefal 
slein wurde moast. Dan koene de timmerfeinten  ander it riden noch wat dwaan. Hoe't baas-wein-
makker ek bearde, it barde sa as de jonker oarnearre hie. De minsken, dy 't it reau de oare deis riden 
seagen, skuorden har de bi2sen it fan it laits/en. De jonker bleau kalm en doe 't de wurkfeinten nei 
syn sin net te hurd arbeiden en gekheid mei de omstanders makken, sei er: "Jimme moete wete, dat 
ik tt riden ben foor myn plesier en jimme niet. Jimme moete werke foor jimme daghuur." 
Jonker Vegelin hie ek wol nocht oan ûnnocht en hie de grutste wille, as er mei syn meiwurkjen 
minsken tsjin elkoar opsette koe, sadat se elkoar op it lést by de lurven pakten. Mar ek hie er in hert 
fan goud. Want yn de tsjustere wintermoannen sette hij minsken oan it wurk. Hy liet se b.g. de 
beammen om de pleats ûttinje. It hout liet er ta talhouten seachje. Mar dy moasten dan wol like 
lang. Mei de tûmstôk derby! En dan grien fervje en letter ien foar ien op 'e souder bringe. As eigener 
fan "de Terp" by de Roardhûster buorren liet er in grut gat yn 'e terp grave. De kanten mei it s/it-
lead rjocht ôfstekke en de boaium mei it wetterpas folslein flak.  En doe 't it klear wie, mar wer ticht 
smite. 
Om koart te gean, in man dy 't it doarpslibben yn de foarige ieu gdns kleur en fleur joech. 

D. v.d. M. 
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IT UNDERWIIS, DE MASTERS EN DE SKOALLEN 

Fan G.H. Vledder 

Der is oer It ûnderwiis Vn Idaarderadiel fan foar 1600 net folie bekend. Dat jiidt foar hiel Nederiân. 

It ûnderwiis wie ferbûn oan de (Roomske) tsjerke en stie Vn tsjinst fan dy tsjerke. Meastal joegen 

nêst de pastoars oare minsken, dy't wat mei de tsjerke te meitsjen hiene, it ûnderrjocht. Faak wiene 
dat kosters. Dêr feroare nei de omsiach fan de Roomske tsjerke nei de Herfoarme wêzentlik net 

folie oan. Dy omsiach hiene wy Vn Frysiân Vn 1580. Mar de tsjerken hawwe dan wol boeken, dêr't 

Vn stiet, hoe't se ûnderskate minsken betellen en (it dy listen is dan ek te heijen, wêr't troch wa les 

jûn waard. De skoaile bleau dus oan de tsjerke. Dat feroare earst nei 1800. Om 1940 hinne hat in 

âld haad fan in skoalle (it Gietsjerk, H. Sannes, fan hast alle Gemeenten Vn Frysiân neigien, wa't 

dêr skoaimaster west ha. Hy publisearre dat Vn it "Nieuwsblad van Friesland" en dêr fine wy tusken 

maale en augustus 1940 de rige: "De schoolmeesters van idaarderadeel in de loop der eeuwen." 

Der docht dan bliken, dat Vn sân fan de acht doarpen Vn (is gemeente skoallen west ha. Allinnich 

Warstiens hat nea in skoalle hân. It ûnderwiis Vn Idaarderadiel hat in tal opmerklike figueren op-

levere, lykas doomny Nieuwold fan Wergea, Hjerre Gjerrits van der Veen en Cornelis Wielsma te 

Grou en Baucke Alberts Wartena te Warten. Der binne ek skoallen nei harren neamd. 

As wy oer it Qnderwiis Vn ûs Gemeente wat sizze wolle, moatte wy alderearst nei It doarp Wergea. 

Nieuwold de fernijer 

Yn Wergea stie fan 1770 oant 1812 doomny Johannes Henricus Nieuwold. Hy hâlde him net 

allinnich dwaande mei preekjen, mar joech bygelyks de boeren rie by harren wurk. Hy wie ek ien 

fan de grutte fernijers fan It Onderwijs om 1800 hinne; sels wurdt hy wol de Fryske Pestalozzi 

neamd. 

Hy fernaam, dat de kategesanten, dy't er krige, mar min of net léze koene. Dat kaam, sei er, omdat 

der noch op sa'n âlderwetske wize les jûn waard. Hy besocht de skoalmaster Vn Wergea d(idlik te 

meitsjen, dat it better koe. Mar dy woe dêr neat fan witte. Hoe soe sa'n jonge doomny no ferstân 

fan Onderwijs ha! 

Doe pakte Nieuwold de saak sels oan en waard lêzen learen foar lyts en grut Vn de pastorij mooglik. 

De bern op skoalle learden it lêzen neffens de "spelmethode". Se learden it ab.c. ût 'e holle. As se 

dan wurden lêze moasten, neamden se earst de letters op en .......................kamen hast altyd foar 

riedsels te stean. 

Stok wie earst es - tee - 00 - ka. Sis dat mar ns hurd efter elkoar en It heart net folie op stok! 

Nieuwold brûkte de "klankmethode". Hy joech de letters de nammen, sa't dy Vn it wurd klonken. 

Stok is dan s - t - è - k. Sa ha wy it lêzen op skoalle hast allegear ek noch leard. En It bart no noch. 

Mei wat fariaasje en hiel wat helpmiddels, mar dy hie doomny ek al ûtfûn om It de bern noch 

makliker te meitsjen. Hy skreau sels ek in soad lêsboekjes. 

Hy krige gâns neifolgers en doe't der Vn ferbân mei de earste ûnderwiiswetten nei 1801 ynspekteurs 

komme moasten om skoalmasters te stypjen en te kontroleanjen, waard hy ien fan dy "skoalop-

sjenners" Vn Fryslân. 

De iepenbiere skoalle Vn Wergea is nei him neamd. Yn dy skoalle hinget ek in oersjoch fan alle 

haden, dy't der sûnt 1570 west ha. 

Dat It mei It leanjen fan dy minsken net bést wie en soms wol wat frjemd gie, docht bliken ût in 

advertinsje, dy't master Posthumus op 8 july 1814 Vn de Ljouwerter Krante sette: 

"De ondergeteekende acht zich verpligt, het geëerd publiek te moeten mededeelen, dat Augustus 

Cornelis Braak, onlangs overleden te Warga, in leven Rentenier aldaar, tot aanmoediging der op-

voeding en het onderwijs der Schooljeugd, aan den fungeerenden Schoolonderwijzer ter plaatse 
zijns overlijdens, bij Testament heeft gelegateerd een jaarlijksch inkomen van f 25,- gedurende 

den tijd van 50 achtereenvolgende jaren. Hartelijk dank, dezen edeldenkende Kindervriend! 

Wensch denzelven een ruime belooning van den grootsten Menschenvriend (Christus). Stel den-

zelven ten voorbeeld aan alle weiden kende ingezetenen des lands, ten einde op deze of gene wijze 
aan het opkomend geslacht en dezelfs onderwijzers te mogen dierbaar zijn. 

Warga, 24 juni 1814. 	 Hendrik Posthumus, Schoolonderwijzer. 
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Reduzu m 

Reduzum hat ek yn alle gefallen sûnt 1570 in skoalle hân. Der docht dtdlik bliken, dat de masters 

yn dit doarp, krekt as hast rûnom, allerhande wol en net betelle bybaantsjes hiene en dat se soms 

foar it doarp in soad betsjutten en it faak lang cithâlden. Dat jildt yn dit doarp ek sûnder mis foar de 

haden Gorter en Van der Meer, dy't sûnt 1911 elk in goede tritich jier oan de no "Trije Doarpen-

skoalle" ferbûn wiene. 

Nijsgjirrich is, dat len master twa kear foarkomt yn de ferslaggen, dy't haadynspekteur Wijnkoop yn 

1837 en 1845 fan syn reizen troch Fryslân oan de minister titbrocht. 

Henricus Wijnkoop (1772-1866) wie sûnt 1822 ynspekteur fan alle Latynske skoallen yn de Neder-

lannen, mar doe't België selsstannich waard en dat gebiet dus ôffoel, krige Wijnkoop de 5000 legere 

en oare middelbere skoallen yn It noarden der by. 

Yn "Scholen en schoolmeesters in Friesland tussen 1830 en 1850" skriuwt D. Reinsma oer him: 

"Een promotie was het geenszins. Het was een bezuinigingsmaatregel. Zijn salaris 

(f 3.000,--) werd niet tot dat van zijn voorganger opgetrokken. De f2.000,-- die deze 

aan bureaukosten voor drie klerken had mogen declareren, werden Wijnbeek niet toe-

gestaan. Hij moest zich maar redden met een of andere bladschrijver, die op het 

ministerie eens even gemist kon worden. Van hem werd dus verwacht, dat hij zijn 

vroegere functie zou blijven vervullen. Er kwamen bij: De zorg voor het maand-

schrift: Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding; de be-

handeling van alle stukken, die betrekking hadden op het schoolwezen, en die hem 

bij tientallen tijdens zijn inspectiereizen werden nagezonden; en het toezicht op alle 
scholen voor kleuters, lagere en middelbare scholieren, kostdiscipelen en, niet te ver-

geten, de ongeveer tachtig schoolopzieners! En dat in een jaar, dat als topsnelheid 

hoogstens 15 kilometer per uur kende! Wat in 1867 drie inspecteurs voor het middel-

baar onderwijs deden en tien voor het lager, werd in 1832 op de schouders van één 

enkele man gelegd. Van een man, die juist in de maand van benoeming, november, 

zijn zestigste verjaardag vierde. 

Toch had men geen betere keuze kunnen doen." 

As er yn 1837 foar it earst yn Fryslân komt, falt it him op, dat "de heilzame invloed" fan de lear-

wize fan Prinsen, direkteur fan de Rykskweekskoalle te Haarlim,hjir noch minder trochkrongen is 

as yn Grinslân en "slechts bij weinige onderwijzers gewaardeerd is". 

len fan de ferklearrings: 

"Bovendien moge in aanmerking worden genomen, dat de Vriezen niet ten onregte 

geacht worden bijzonder gehecht te zijn aan hetgeen van hunne provincie afkomstig 

is. Vandaar dan ook hunne ingenomenheid met de leerwijze van wijlen den predikant 

Nieuwold, een Vries, en vangen schoolopziener in Vriesland. Het is niet te ont-

kennen, dat veel verbetering der leerwijze in die provincie aan dezen verdienstelijken 

man te danken is". 

Mar dan komt de krityk en wurdt Nieuwold as tt de tijd beskreaun, foaral foar it lêsûnderwiis. 

Fan 1829 - 1865 stie Sietze Eelkes Talsma yn Reduzum. Vn dy tijd hiene se by it Onderwijs It 

fjouwer-range-stelsel. Twadde rang wie moai foar in skoalmaster. Hy koe yn alle skoallen op alle 

posten beneamd wurde. Talsma wie lykwols ien fan de tolve minsken yn Fryslân, dy't ea de earste 

rang helle ha. Wa krigen dy rang? 

"dezulke, die - boven en behalve eene grondige ervarenheid in onderscheiden vakken van het 
Lager Onderwijs, en inzonderheid in de grondbeginselen en beoefening eener oordeelkundige 
Leerwijze -- in de Aardrijks- en Geschiedkunde goede bedrevenheid bezitten, met de Natuur- en 
Wiskunde wel bekend zijn, en in beschaafdheid van verstand uitmunten". 



Net in minnenien, dy Talsma dus. Mar Wijnkoop hat wol krityk. Nijsgjirrich is ek, hoe't de namme 

ferhaspele wurdt en dat Wijnkoop skriuwt, dat "Roordahuizen gewoonlijk Roodhuizen geheeten" is. 

Oer Taisma fine wy: 

Vn 1837: 	"Te Roordahuizen vond ik een zeer geleerden onderwijzer, S. Falsma geheten, die 

kort tevoren den eersten onderwijzersrang verkregen had, doch bij gebrek aan be-

stendigheid in het onderwijs niet met zulk goed gevolg als H. Wolff te Grouw onder-

wees". 

En yn 1845: "Te Roordahuizum is het lokaal matig en klein, maar de onderwijzer A. Talsma is een 

der kundigste in zijn vak, die ook veel artikels, het schoolonderwijs betreffende, voor 

de Nieuwe Bijdragen heeft geleverd, en Zijne daarbij ontwikkelde denkbeelden in 

Zijne school tracht te verwezenlijken, met dit onderscheid, dat, daar hij zelf slordig is 

in zijn voorkomen, zoo ook in de school en bij de leerlingen eene soort van slordig-

heid heerscht." 

Trije doarpen skoalle 

Ut twa oare doarpen 11t Cis gemeente geane no bern yn Reduzum op skoalle, mar Friens en Idaard 

hiene oan 1934 ta eigen ûnderwiis. Doe waarden dy skoallen slachtoffer fan de grutte besunigings-

operaasje fan minister Marchant. In hiel soad, hast allegearre iepenbiere doarpsskoallen binne doe 
opdûkt. En no, fyftich jier letter ...... ?l 

De skoalle yn Friens is yn 1934 opdoekt. Goed 
tri/e hûndert fier lyn wie in frou,  Trijntje 
Buwes, dêr haad fan de skoalle. En dan prate 
wy no oer emansipaasje! Se wie ek noch 
kosteres, foarsjongsrer yn 'e tsjerke en de 
minsken moasten by har de belesting betelje. 

Eagum rekke al earder syn skoalle kwyt. Foar 1600 is Nanning Iskens dêr ûnderwizer. Vn 1804 
komt der noch in nije skoalle (kosten tsjin de 400 gûne!) en dan is Wiebren Bruchts Epema dêr al 
acht jier master. Hy bliuwt dat oan 1848 ta. Hy is dan 90 jier en hat noch fjouwer learlingen oer. 

Dy geane dêrnei nei Idaard of Wergea. Seis jier letter komt de man wei te reitsjen. 
Vn dit artikel wurdt aloan praat oer ûnderwizers en skoalmasters. Mar yn Friens wie de emansipaasje 

yn it ûnderwiis 300 jier lyn al in feit. Fan + 1680 - 1720 fjirtich jier lang dus, wie in frou, Trijntje 

Buwes dêr haad fan de skoalle. Se hie ek de normale bybaantsjes fan "kosteresse" en "voorzangerse" 

yn'e tsjerke en wie belestingûntfangster foar It doarp. It totale traktemint wie 40 gOne yn it jier en 

wat de bern oan skoaljild meinamen. Noait mear as in stoer yn 'e wike. De famylje dêr't se 11t kaam, 

hat yn dit doarp mear as 150 jier it skoalmastersskip waarnommen! 

Idaard hie ek in eigen skoalle. Oan ûngefear 1700 ta waard it ûnderwizerslean betelle troch 

Deputearre Steaten. Dat kaam wol op mear plakken foar en It wie in gefolch fan It feit, dat nei 1580 
beslach lein waard op alle besittings fan de Roomske kleasters. As dy dan net oergiene nei de "nije 

tsjerke", koe dy ek neat betelje en moast It lnsregear yn Ljouwert der foar soargje. Sokke kleaster-
besittings moatte der dus ek yn ldaard west ha. 

It lêste haad fan de Idaarder skoalle wie T.J. Poelstra. Fan 1914-1934. It berop op Deputearre 

Steaten om de skoalle yn stân te hâlden helle yn dat jier neat Lit. De skoalle wie yn 1925 noch 

hielendal ferboud. 
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Baucke Alberts Wartena 

Yn Warten knie de doarpsbewenners yn 1602 fan Deputearre Steaten It befel om binnen seis wike in 

nije skoalmaster te beneamen. Wa't dat wurdt, wa't de foargonger wie en wérom 't dy maatregel 

nommen is, witte wy net. Mar soks kaam wol faker foar. Nei It offisjeel ôfskaffen fan de Roomske 
leare yn 1580, bleaune sommige skoalmasters en pastoars dochs noch wol in skoft yn it doarp. Mei 
de pastoar yn Warten wie dat ek It gefal. Hy is earst yn 1607 cit de pastorij gien en faaks is dat mei 
de koster -- tagelyk skoalmaster - ek sa ferrûn en woene Deputearre Steaten oan dy tastân in em 
meitsje. 

De skoalmasters yn Warten waarden net gewoan troch de tsjerke leanne. Se krigen de hier, dat It 

tsjerkelân opbrocht en mochten dat lân ek sels wol brûke, wiene dus yn wêzen ek boer en moasten 
belesting betelje. Miskien komt it dêrtroch, dat master Baucke Alberts Wartena yn 1748 as Idaar-
deradielster ôffurdige waard nei in protestgearkomste tsjin it belestingstelsel yn Ljouwert. Dêr is doe 
in hiel oproer iit fuortkommen. 

Master Baucke wie yn Warten in man fan betsjutting en oansjen. Mar oft er it yn syn houlik wol sa 

noflik hân hat, is de fraach. Yn 1738 is der nammentlik in klacht tsjin him yntsjinne. Syn frou soe 

Roomsk West hawwe en "haar kinderen by den Paap hebben laten dopen". Mar ja, master koe der 
neat oan dwaan, want it wie nachts yn It geheim bard. 

It rekord fan ûnderwizer wêzen sil ek wol yn Warten lizze. Fan 1752 - 1848, dus hast 100 jier lang, 
hawwe earst Sybren Visker en dêrnei syn soan Ulbe de skoalle tsjinne. De iene hast 50 jier en de 
oare ryklik! 

Underwiis yn Grou 

Yn Grou wie It wol daliks ynoarder mei de nije leare. Yn 1580 wie Ryenck Doijtiesz "reformeerde 
schoolmeester te Grouw." 

In tige belangryk skoalmaster yn it begjin fan de achttjinde ieu moat Pytter (Petrus!) van Asperen 

west ha. Dat docht bliken tt It feit, dat er letter syn ûnderwizersskip oerdien hat oan syn soan, omt 

er It te drok hie mei oare - bestjoerlike - funksjes. Hy wie Onder oaren "mederechter", sis mar wet-

hâlder fan Idaarderadiel. Hy wie troud mei Hittie Gravius, dochter fan de gemeentesekretaris. Dy 

man hjitte gewoan Watse en wie dus skriuwer. Sadwaande neamde hy himsels Valerius Gravius. 

Vn de Sint Pitertsjerke is noch in moaie grêfstien fan de famylje Van Asperen te finen. 

De earder neamde haadynspekteur Wijnkoop komt yn 1837 ek yn Grou. Hy is tige tefreden: 

"Idaarderadeel; te Grouw bevielen mij de goede verdeeling der school in drie klassen, 

elk in een afzonderlijk vertrek, waarvan het eene kinderen beneden de zes jaar be-
vatte; de gepaste en natuurlijke leestoon, de toelichting over het gelezene gegeven ter 
vorming van verstand en hart, de taalkunde, gegrond op de redekundige ontleding van 
woorden en volzinnen; insgelijks de behandeling van getal- en vormieer, het vlug 

rekenen uit het hoofd, terwijl de rekenkunde verder zeer hoog werd opgevoerd, ja 

zelfs tot de wiskunde, waarbij gebruik werd gemaakt van vernuftig uitgedachte 

houten figuren; voorts het fraaije schrift, het Bijbelsch-, vaderlandsch- en algemeen 
geschiedkundig onderwijs, benevens het aardrijkskundige, en het zuivere en wel-

luidende driestemmige gezang, naar theoretische gronden geleerd. De onderwijzer H. 

Wolff behoort onder de kundigste en geachtste onderwijzers, die ik in Vriesland heb 

aangetroffen. Zijn ruime schoolgebouw, van de nodige schoolmeubelen wel voorzien, 

werd door ruim 260 leerlingen bezocht." 
Dv moale skoalle is dan ek krekt boud. Hy stie op It parkearterrein efter de muzyktinte fan no. Dêr 

is letter de beukerskoalle yn kommen, want yn 1884 is op It plak, dêr't no It postkantoar stiet, al 
wer in nije skoalle boud. Earst mei fjouwer lokalen, letter noch fjouwer der by. 

Doe't yn 1956 It haad, J. Scheffer (sûnt 1922) mei pinsjoen gyng, wiene der njoggen personlelsleden 

oan de skoalle ferbûn en doe is besletten der twa fan te meitsjen, de no noch besteande Hjerre 

Gjerr itsskoal le en Master Wielsmaskoal le. 
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Yn Grou hawwe sûnt 1800 ek foarmen fan fuortset ûnderwiis West. Dat wiene de sanearnde Frânske 

skoallen mei monsieur (mesjeu) oan 'e lieding. It Wiene partikuliere ynstellings en it is bekend, dat 

de troch Wijnkoop sa priizge Hartog Wolff yn 1842 ûntslach frege as skoalmaster, mar partikulier as 

"Fransche meester" trochgie. 

Fan 1884-1963 is yn dit gebou 
ûnderwiis jan. Doe is de nije Master 
Wieismaskoaiie oan de Dokter 
Schoustrastrjitte boud. De "did 
skoalle" wie dernei noch bibeleteek 
en rippetysjeplak fan Apollo en 
Mei elkoar len. Der hat ek in jeugd-
sintrum yn sitten. 
Yn 1975 is it gebouw dfbrutsen en 
yn juny 1976 is op dat plak it mie 
postkantoor iepene. 
It hûs ,jochts wie de wente fan it 
haad. 

It earste haad fan de U.L.O.-skoalle, yn 1922 oan de Stasjonswei boud, kaam ek oer fan de legere 

skoalle. It wie J.P. Smit. Hy is yn 1935 opfolge troch J. van der Velde. Nel him binne F. de Graaf en 
A. Achenbach kommen. 

Bysûnder ûnderwiis 

Der binne yn Idaarderadiel trije skoallen foar bysunder ûnderwiis. Dy fan Warten is de âldste. Oer it 

ûntstean dêrfan kinne wy Wat fine yn diel III fan Algra's "De historie gaat door eigen dorp". 
Hy skriuwt: 

"Reeds in het begin van de vorige eeuw was Wartena "liberaal" wat de kerkelijke richting betreft 

en in de loop van de tijd werd het ultravrijzinnig. 

Het gevolg was, dat de weinige "vrienden der waarheid" hun heil gingen zoeken in Garijp. Om-

streeks 1878 werd een Vereniging voor Christelijke Belangen opgericht, welke organisatie in 1879 

een bouwterreintje kocht voor f 400,-- waarop een eenvoudige evangelisatiegebouwtje werd ge-

plaatst." 

Dy groep hat ek fan It begjin ôf krewearre foar eigen ûnderwiis en op 2 novimber 1896 is yn Warteri 

de skoalle iepene: 

Toen de Christelijke school werd opgericht, kreeg deze onderdak in de kerk. Maar deze voldeed al 

spoedig niet aan de eisen en daarom werd de kerk verbouwd tot school en nu waren de rollen om-

gekeerd. De gemeente vergaderde des zondags in de school. Gedurende de verbouwing kwam men 

samen in de tapkamer van de herberg, die daartoe werd gehuurd voor f 2,-- per zondag. De 

spiegels en schilderijen werden omgekeerd tijdens de dienst. 

By de ûnderwiiswet fan 1920 krigeri lepenbier en bysûnder ûnderwiis yn iis lân deselde rjochten en 

as gefolch dêrfan is yn 1923 yn Wergea inRoomske skoalle stifte. Master Brada waard haad en hy (en 
syn froul) binne foar hiel wat Wergeasters no noch bekende figueren. 
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'in Grou is de bysûndere skoalle yn 1949 begûn. Der hat doe earst goed oerlis West tusken inisjatyf-

nimmers en gemeentebestjoer. De ynspekteur de hear Sipkens hat ek in rol spile, om in ,,âiderwetske 

skoallestriid" te foarkommen. De man wie nammentlik troch syn famylje bûn oan Grou en wie tige 

wiis mei dit neffens him sa moaie en ienriedige doarp. Dat moast net feroarje en hy miende de 

inisjatyfnimmers dêr - ûnder itdruklik (itsprekken fan harren rjochten - op wize te moatten. Dat wie 

bêst neffens Cnossen (de Roekeboer), ien fan de inisjatyfnimmers: "Mar ynspekteur, jo witte, er 

staat geschreven: Laat de kinderkens tot Mij komen." 

It antwurd fan ynspekteur Sipkens: "Jawis, dat is my bekend, mar nergens stiet skreaun, dat jo dêr 

mei bedoeld wurde." 

De ferhâlding tusken dizze twa mannen wie wol sa goed, dat soksoart6 opmerkings makke wurde 

koene. 

Dit oerlis, de altyd tige goede persoaniike ferhâldings tusken de personielsleden en it meiëlkoar stean 

foar wat der yn it doarpslibben om en ta giet, ha sûnder mis bydroegen ta it feit, dat der benammen 

yn Grou in hast unike wize fan oparbeidzjen bestiet. It sa eigene Sint Piterfeest en It mienskiplik 

fieren dêrfan, hat ek grif tige fan belang west. 

It feit, dat de beide skoallen yn Wergea by nijbou ûnder ien dak kommen binne yn de grutste 

harmonije, befestiget dy goede ferhâldings yn de Gemeente. 

Beukerûnderwiis 

It Sint Piterfeest bringt (is by it beukerûnderwiis. "Matres" - sa waard de beukerliedster neamd - 

brocht yn it begjin fan dizze ieu Sint Piter op It hynder. By mannich Grouster binne de iepenbiere 

lessen fan Juffer Akke op Sint Piterdei noch net fergetten en yn de doarpsorganisaasje, dy't no om It 

Sint Piterfeest hinne boud is, foarmje de beukerskoallen in hechte grûnsiach. 

Fan âlds wie de "bewaarskoalle", ek yn de fjouwer grutte doarpen fan Idaarderadiel, yn hannen fan 

in feriening. Meast fan "It Nut", in lannelike organisaasje, dy't foar ûnderwiis, kultuer bibliotheken 

mar ek wol foar oare saken (spaarbanken!) oant yn 'e sechstiger jierren hiel wat (it 'e wei set hat. 

Troch it oernimmen fan aktiviteiten, benammen troch de oerheid, betsjut dit no folie minder. Dat 

jiidt ek foar de Nutsbeukerskoaiien. De Gemeente bestjoert hast al dy beukerskoallen, sûnt der yn 

1957 in wet op it beukerûnderwiis is. 

Hast tagelyk mei it opdoeken fan (is gemeente ferfait ek de dieling beuker- en leger ûnderwiis en 

krije wy basisskoallen. It is te hoopjen, dat de "lytse skoaile" hiel wat fan syn boartiik, yndividuali-

searjend en bernfoigjend karakter nei de nije foarm fan ûnderwiis meinimme sil. 

It Frysk op skoalle 
'in dit artikel kinne wy net hinne om it Frysk op skoaile, al is der net folie oer bekend. Wy ha al 

sjoen, dat foar 1800 it ûnderwiis jûn waard troch minsken, dy't troch de tsjerke beteile waarden. Se 

hiene fierder by de tsjerke en ek oars yn it doarp bybaantsjes. Oan de nammen te sjen wiene it hast 

allegear "gewoane Friezen". Se sille yn it deistige iibben wol Frysk praat ha. No wie de tsjerketaal 

Hoilânsk en foar it ûnderwiis binne ek allinnich Hoilânske boekjes bekend. It wie dus Hollânsk 

ûnderwiis, dat der jûn waard. 
Mar soene de bern en de masters ek altyd yn dy taal praat ha? Dat is tige ûnwierskyniik. It Frysk hie 

sa'n grut plak yn it gewoane ferkear tusken de minsken en it Holiânsk sa'n lyts, dat de omgongstaal 

op skoalle sil foar it grutste part Frysk west ha. 

Dat docht ek bliken, as der nei 1800 ûnderwiiswetten, regels foar it ûnderwiis en almanakken mei 

oanWizings foar de learkrêften komme. Yn de wetten is it Frysk net opnommen en dus mei it net 

jûn wurde. En yn in almanak fan 1816 wurdt hiel dCidiik oanret, "het boersch op school toch vooral 

niet te gedogen." Immen, dy't dêr tsjin protestearret is Joast Halbertsma. 

'in 1816 wurdt Hjerre Gjerrits van der Veen yn Grou berne. 'in de tijd, dat master Wolff hjir haad 

wie, is Hjerre Gjerrits earst kwekeling en letter ûnderwizer by him oan skoalle. Letter giet er nei 
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Dunegea en Driesum as haad. lt wie in wat nuveraardich man. Hy seit fan himsels, dat er yn 

Driesum: 

"scoatlemaster, foarlêzer, oargelist, kloklieder, bibelwarrer, haechsnoeijer, tsjerkhôf-

skoffelder, strjitwjoeder, insfh. is en foarsjonger te Wâlterswâld." 

112@ ra
~ »  

OF 

Elk sjongt Sfl liet. 

STIKJES FEX 

H. van WARNERS, C. WIELSMA, J. HORNSTRA en E. ZWART, 

SKOALLEMASTERS 

TO 

)RUM, VROUW, fRIENS EN ¶ARTENA. 

----o.s o-oo- -- 

UTJOWN TROCJI 

R. VAN DER VELDE, 
TO LJOUWERT. 

1898. 

De titelpagina van Blide 
Bern kes. In boekje rt 
1898 mei 40 berne ferskes, 
dy't net op skoalle songen 
wurde mochten. Sûnt 
1816 stie de Ryksoerheid 
der ommers op oan "het 
boersch op school toch 
vooral niet te gedogen ". 

Hy hat yn i t Frysk skreaun, ek foar bern. Mar op skoalle sil er dat wol net brûkt ha. Dat mochten 

letter de Arumer master Warners, de Grouster master Wielsma, de Frienser Hornstra en de Warten-

ster Elize Zwart ek net, doe't se it boekje "Bliere Bernkes" gearstalden. 

Bûten dy minsken hawwe noch mear Idaarderadielster skoalmasters yn de 19e en 20e ieu bûten de 

skoalle "mei it Frysk pield". 

Nei it protest fan minsken as Joast Halbertsma komt der stadichoan in beweging op gong om it 

Frysk op skoalle te krijen. Dat mei neffens it wetswiziging fan 1937. 

Yn oktober fan dat jier al wurdt der op in âiderjûn fan de Wergeaster skoalle oer praat. Yn it notule-

skrift steane der trije bledsiden oer: 

"Hierna volgde de inleiding van mej. Smit over 't Friesch als leervak. De voorzitter 

deelt nog even mede, dat ook in verband hiermede Wethouder De Boer was uitge-

nodigd, doch daar hij niet aanwezig was, blijkbaar verhinderd." 
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Juffer hâldt grif in goede ynlieding, want ,,Ofschoon hiertoe nog even de gelegenheid werd gegeven, 

stelde geen der aanwezigen meer een vraag over het Friesch." 

Der sil allinnich les jûn wurde yn klas 6 en 7 en op syn heechst 4 oeren yn 'e wike. Der is mar ien 

probleem: it jild foar taal- en lêsboekjes, "want uit de gewone gelden kan 't niet meer worden be-

kostigd, daar deze reeds ontoereikend zijn. Over een paar jaren hopen we toch de eerste resultaten te 

kunnen zien." 

No dy binne der dan op de âlderjûn fan 31 maart 1939. De notulen: 

7 	 ei 	7 zeL 	ö 

, 

4-' 	 7 ZfI-z-ce 

Dat lêste wie ien fan de doelen fan de saneamde twatalige skoallen, dy't der nei 1955 komme 

mochten. De bern waarden yn de earste klassen yn har eigen taal opheind, learden yn dy taal It lêzen 

en skriuwen en dan waard der stadichoan oergien op It Hollânsk mei it Frysk as fak der by. 

Der is gjin gemeentebestjoer, dat de saak yn oerlis mei de ynspekteur krekt sa oanpakt hat, as dat 

fan Idaarderadiel. B. en W. rôpen alle haden fan de iepenbiere skoallen byelkoar en namen It 

inisjatyf om dy skoallen twatalich te meitsjen. Alden krigen foarljochting en moasten har 

itsprekke en mei yngong fan augustus 1958 waarden op alle tilt iepenbiere skoallen yn de 

gemeente de bern yn harren eigen taal opheind. Personielsieden fan dy skoallen hawwe aktyf 

meidien oan It ferbetterjen en by de tijd oanpassen fan it twatalich ûnderwiis. 

Allinnich de skoalle fan Warten is der nel in jier of tsien mei ophâlden. 

Yn ferbân mei it kommen ta de basisskoalle kriget it twatalige ûnderwiis aanst ek wer in oar 

gesicht. De mingdtaligens yn de doarpen is in oare reden ta oanpassen fan de didaktyf, krekt as de 

ferplichting fan It Frysk, dy't der sûnt 1980 is. Ek yn dizze prosessen dogge de skoallen yn Idaar-

deradiel mei. 
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AS IK OAN MYN BERNEJIEREN, OAN "DE LYTSE SKOALLE" TINK 
Oantinken fan Rixt 

By it neamen fan Grou wurdt der faak in ferbining lein mei de 

Fryske literatuer. Dat komt uteraard it meast troch de 

Halbertsma's en harren "Rimen en Teltsjes". Mar der binne ek 

oaren te neamen. Dêrby nimt Rixt - skûlnamme foar Hendrika 

Akke van Dorssen - as dichteresse - in bysûnder plak yn. Oant 

op hege jierren wie hja de "grande dame" ûnder de Fryske 

skriuwers. 

Troch har is der ek wat bekend oer hoe't it om 1900 hinne yn 

de bewaarskoalle om en ta gyng. Dat nijsgjirrige ferhaal is op-

nommen yn de "Strikelstruier 3", in tajefte op it moannebléd 

"De Strikel" fan de jiergong 1977. Rixt waard doe 

nammentlik 90 jier. 

Hjirûnder is fierwei it grutste part fan har ferhaal oernommen. 

* * * 
Rixt 

Lm 

rn 
Urn 1885 hinne kaem der in greate foroaring yn it libben fan de lytse Grousters. Mochten se foar 

dy tiid nei de lytse skoalle ta as se net mear bikibbe hoefden to wurden om in wiete of in smoarge 

broek, nou waerd de noarm forlein fan de broeken nei de jierren. En de grins waerd steld op trije 

jier. Ut wie it mei de memmen dy't as stoatertske hoannen nei de skoalle ta set -ten, in lyts libbentsje 

fan twa, soms sels fan oardeljier op 'e earm of oan 'e hân bongeljend. Elkenien moast it sjen; dit 

bern is droech en skjin. En de oare bern? Der wurdt altiten sein dat in heap Friezen in minder -

weardichheitskompleks hawwe. Ik freegje my ôf: Soenen âldere Grousters dy't dêr mei oanhelle 

binne dat ek skipe hawwe trochdat se net sa ier as oare bern nei skoalle ta mochten? Foar elkenien 

wienen de droege en de wiete bern sá mar to ûnderkinnen. En dat yn dy tiid doe't men mei in 

heapen dingen sa geheimsinnich wie! Dêr paste de iepenbierens fan de broekjes net by. 

Mar dat sil it wol net west hawwe dat it gemeentebistjûr ta syn beslit brocht. Einlings en to'n lêsten. 

Hwant yn 1873 wie der yn in gearkomste fan it bistjûr fan it Nut to Grou, dat it taforsjoch op de 

lytse skoalle hie, al opmurken dat to jonge bern op 'e skoalle talitten waerden. Dat wie dan doe 

(pl.m. 1885) Cit. 

Grou seach der yn dy jierren gâns oars ût as nou. Al wie it allinne mar dat de sinnestrielen wear-

keatst waerden troch in hiele boel earizers, sulveren en gouden, smelle en brede. len fan dy earizers, 

in breed gouden, omspande de holle fan Ymkje Balt, it haed fan de lytse skoalle. Hja wie Ljouwerter 

fan komôf, praette stedsk en waerd "Matres" neamd. Ik sjoch har noch foar my, in pearsen jak mei 

in lange skoat oan en in skelk foar. Winterdei wie har klaeijing hwat donkerder. 

Njonken har hie se twa helpsters, Gelske Hoeneveld en Doetsje Germeraad, dy't wy gewoan Gelske 

en Doetsje neamden. Mar op in goeije dei mocht dat fan Matres net mear en moasten wy juffer 

Gelske en juffer Doetsje sizze. Wy dienen tige tis bêst rekkening to hâlden mei dy promoasje. En 

omdat wy Matres net to koart dwaen woenen neamden wy har doe juffer Matres. 

Gelske har holle siet ek yn metael, goud of sulver dat wit ik net mear en de ôfmjitting ek net. 

Doetsje, dy't hwat jonger wie, liet de sinne samar op har hier skine. 

Dat it yn It Grou fan doe in trijemansskoalle wie biwiist wol dat der gâns bern op gyngen. Ik soe 

sizze alle bern fan it doarp, heech en leech. Bihalve de measte boerebern, om't de boeren hast 



allegearre oer it wetter wennen. 

It skoallejild hoefde gjin biswier to wêzen. Foar guon sil dat wol by it fearnsjier bitelle wurden wêze, 

mar ik wit noch bêst dat arbeidersfroulju dy't har bern nei skoalle ta brochten hwat sinten deltelden 

op it taffeltsje achter yn It lokael fan Matres. Ik leau dat it in stûr yn 'e wike wie. Nou wie in sint 

doe in hiel oar ding as hjoed de dei. Mar It roun grif net yn 'e papieren hwant, sa as ik al sei, elk en 

ien gyng op 'e lytse skoalle. 

Foar my sille yn 't lêst fan 1890 of bigjin 1891 de skoalledoarren iepen gien wêze. As men dy 

doarren troch wie kaem men yn in portael oer de hiele breedte fan de skoalte. Dêr wie oan de iene 

kant in lyts gemakje mei in skutsje heal der om hinne. Dan trije greate lokalen en dêr achter noch in 

klompehok dêr't ek in pear plakjes wienen dêr't wy mei Gelske of Doetsje (yn harren funksje fan 

broekopbynsters) allinne wêze koenen. In boartersplak bûtendoar wie der yn myn tiid net. Wy 

sieten altyd tusken fjouwer muorren mei de finsters der yn in hiel ein fan 'e groun ôf sadat wy der 

net troch sjen koenen. Al komt nou it wurd "opsletten" yn un op, dochs haw ik oan dy finzenis 

alderaerdichste oantinkens. 

De skoalletiden wienen moarns fan njoggen oant alve ûre, middeis fan healwei twaën oant healwel 

fjouweren. Woansdei en sneons hienen wy de middeis frij. In skoft foardat de skoalle iepen gyng 

hongen der altiten al bern oan 'e kruk fan 'e doar, sjongend "Matres ljipaei, skriesaei, tjirksaei". Mar 

as Matres dan troch de skoallesteech kaem en de bern hienen dat yn 'e gaten, dan wienen se gau 

stil. 

En hwat dienen wy nou einliks op skoalle? Fan de trije lokalen waerden mar twa brûkt. It middel-

ste dêr boarten wy yn Onder lieding fan Gelske en Doetsje. Der wienen in great hobbelhynder,  

kroadtsjes en al sa. Mar by Matres yn it earste lokael dêr learden wy. Nou wie der yn it programma 

yn 'e rin fan 'e jierren wol foroaring komd. Vn 't foarige waerd der ek bidden en psaimsongen. Mar 

neidat yn in gearkomste fan it Nutsbistjûr yn 1879 Citmakke wie dat de skoalle, likemin as de iepen-

biere legere skoalle, in tsjerkelik kleurke hawwe mocht, en it gemeentebistjûr der blykber ek sa oer 

tocht, wie It Ot mei bidden en psalmsjongen. 

By Matres sieten wy op lange banken, sahwat mei syn achten. Ik wit noch hoe't is de kleuren by-

brocht waerden. Matres hie de skelk as in tas foar it liif en dêr hie se kleurde wollen ballen yn. Se 

helle der ien Ot, hâldde dy omheech en dan moasten wy sizze hokker kleur it wie. Vn koar klonk It 

dan: roo-ood, groe-oen, blau-auw. Ièn kleur wie ik tige wijs mei. Mei de kleur en mei de namme. En, 

ja hear, dêr waerd hy omheech hâlden. Violet! Wy flechten matsjes, leinen blokken en learden 

ferskes. Myn âldste broer, dy't om 1885 hinne op skoalle komd is, hat dêr noch koarkbreidzjen 

leard. As wy ûndogensk wienen goalde Matres in houten hammer nei (is ta, dy't wy har dan werom 

bringe moasten. En de sûnder krige dêrmei dan in klap op de iepen hân. Mar dy kaem ornaris net 

hurd oan. Hienen wy hwat to freegjen of to sizzen dan dienen wy dat op in nuvere wize. Sahwat 

sjongendewei en altyd mei de oanhef "Aan Matres", dat ik as ien wurd "Ametres" yn myn ûnthâld 

haw. "Ametres, mijn griffel ligt over de grond". Soms waerd ek sein "onder de grond" en dan frege 

Matres: "is er dan een gat in de grond?" 

AM UTRES, MANK EVEN NAAR ACHTEREN 2 

META EN 	MIJN ORIFFEL LIGT OVEN DE ,ROND. 

AME 1 S 	WI LE ZEGT HIER ZULKE RARE WOORDEN. 

k. 
AM E TRES , 	UN NE fl'L'ET HIER ZO 

"Ametres, mag ik even naar achteren?" 

"Ametres, Wibe zegt hier zulke rare woorden." 

"Ametres, Anne muft hier zo." 

Dy beide lêste sûnden waerden fêst meast 

troch jonges bidreaun. 

(Overgenomen uit Strikelstruijer 3, 1977) 
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Dit wie noch mar in lyts biwyske fan sjongen. Echt sjonge dienen wy ek. ]t spyt my dat ik de ferskes 

dy't Matres iis learde net allegearre en hielendal mear ken (..... 

Ik tink net dat wy alles hwat wy songen bigriepen. Der wienen mar inkelde bern dy't, bûten Matres 

har stêdsk, wolris Hollânsk praten hearden. In man fan myn jierren, dy't ik dizze oantinken ns foar-

lies, fortelde my dat hy ynpleats fan: 

"Ach hoe trillen mij de leden" 

altyd song fan: 

"Acht boerinnen bij mij te eten". 

Soks docht my hielendal gun nu. It sil net de iennichste omsetting yn foar de bern bigryplike tael 

West hawwe. Hwat binnen wy der op foariitgien nou't de bern op de beukerskoallen har yn de eigen 

tael ûtlibje meije. Mar, likegoed tink ik altyd mei greate nocht werom oan myn jierren by iis stêdske 

Matres op de lytse skoalle. 

* 

Om Durk syn hals 

Op de dei fan de Alvestêdetocht yn 1940, stiene Barend van der Veen en Marie van der Duim-de 
Groot, beide rt Wergea, ree foar de finale fan it hurdriden foar pearen efter  de Prins etrn te 
Ljouwert. Krekt op dat stuit, kamen de earste flif  alvestéderiders ldns stowen. Durk van der Duim, 
de man fan Marie, wie der ek by. Se soene alle fiif as earste pleatst wurde. Alle minsken waarden 
oerst/oer en fleagen ynienen trochelkoar, Ek Marie wie hommels ferdwin. 
Doe 't de flif  riders foarbygien wiene, frege  de starter oan Barend: "Hea, wêr soe Marie bleaun 
wêze?" 
Barend antwurde. "Dy sil Durk wol om de hals hingje, want dy is h/ir krekt ldns flein". 
Doe 't Marie in skoftsje  letter werom kaam fan Durk syn hals, wûn sy mei Barend de earste priis fan 
de pearen en Jjouwer dagen letter diene hja dat yn Ljouwert nochris. 

D. Y. 

Yn it "Gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan van den Frieschen IJsbond 1886-1936" stiet oer de 
earste Nederldnske kampioene koartebaan Sjoukje Bouma: .. .....evenals we bij mevr. Annie de Jong-
Zondervan opmerkten komt ook mevr. Stelwagen-Bouma s goed gevormd en atletisch getraind 
figuur snel vooruit. Reeds vele jaren is zij lid van de gymnastiekvereniging S.S.S. te Grouw en als 
zodanig wist ze reeds meermalen lauweren te oogsten, dank zij haar lenigheid en behendigheid...." 

Yn de tritiger jierren wiene de earste prizen by grutte hurdriderijen faak f100,--. In arbeiderswyk-
lean wie doe ±f18,--. 

Geeske Woudstra (1911) it Follegea ried yn de strange winter van 1929 ± ƒ2.000,-- byelkoar. In 
kapitaal! 

Doe 't Jeen Nauta yn 1941 as jonge fan 15 jier de alvestéden-toertocht ried mei syn broer Jaap, 
waard der yn Frjentsjer tsjin harren sein, dat 15 her net mocht. Doe sei Jaap tsjin de kommisje 
dêre: "No minsken, as is Jeen net meirydt hoe moat ik dan ea yn Ljouwert komme?" 
Doe mochten se fierder ride. 
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IT SINT PITERFEEST 
Fan J. Vledder-van der Knoop 

Soe der ien Grouster wêze, dy't it liet" 'k Wit ien dei yn 't her" net kent? It is it meast songen Sint 

Piterliet - makke troch Master Wielsma - ,dat ek altyd spile wurdt troch Apollo by de oankomst fan 

Sint Piter. 

'k Wit ien dei yn 't jier, 

dy wint it sa fier, 

alteast nei it sin fan de measte bern, 

fan snein en fan sneon, 

want dan komt in freon 

mei lekkers hast mear as hy drage ken. 

Neffens de âld Grouster Teake Hoekema is dit net it echte Sint Piterliet. Yn syn artikel yn de 

"Paadwizer 1981", ütjûn troch V.V.V. skriuwt hy dêr oer: 

"Er bestaat maar één echt Sint Piterliedje, dat verschillende, waaronder ook nogal lange, varianten 

had. De Grouster versie is vrij kort: Sint Pitersdei, dan grienet de wei, dan bakt mem stro, dan 

keallet de ko, dan leit de hin, dan het de hüsman it nei syn sin. Het woord stro is te vergelijken met 

De sneon foar de ien en tweintichste febrewaris. Aankomst per boot van Sint Piter aan de Kade te 
Grouw, vanwaar hij op zijn paard naar het Grien gaat voor de officiële  ontvangst door de burge-
meester. Vervolgens maakt hij, met Apollo voorop en de kinderen van drie kleuterscholen achter 
zich, een tocht door het dorp. Links met ambtsketen burgemeester mr. B. G. Holt rop. 

het Hollandse struif, en dat hi.isman een ander woord is voor "boer" is genoegzaam bekend: nog 

kennen we het als familienaam Huisman (naast bijvoorbeeld De Boer). Kort voor zijn dood in 1968 

noteerde ik de eenvoudige melodie uit de mond van oud-beurtschipper Wibe Minderts Peekema. De 

kinderen kregen in de negentiende eeuw Sint Piter niet te zien. Een onherkenbaar vermomd familie- 
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lid zorgde bij avond voor de tractaties en de presentjes; daarmee werden de kinderen ook verblijd in 

de negentiende-eeuwse bewaarschool." 

Hoe't it Sint Piterfeest by âlds fierd waard kinne wy ek lêze yn in ferhaal fan dokter Eeltsje yn de 

"Rimen en Teltsjes". It ferhaal hjit "De Sint Piterboask", it is skreaun om 1850 hinne en de goede 

âlde hillige wurdt dér sa beskreaun: 

"Doe kaem der gedrûs oan 'e doar. De berntsjes sieten jitte om 'e hurd om de pipernuten fan omke 

op to kôgjen en doe sprong immen ta de gong yn mei in keatling oan de foet en dy frege, oft der ek 

goede berntsjes oan hûs wiene? 

"Ja", sei Saepke, "kom der mar yn Sinte Piter!" 

En dêr kaem er oan. It wie stjûrman Haeije, mar hy wie net to kennen. In rûge mûtse hie er op en in 

sek op 'e rêch: de troanje sa bifrommele mei in siden doek, dat 'er neat bleat wier as de eagen. De 

berntsjes kroepen neiby yneltsoarren, mar doe hja seagen, dat er omke âlde skânsloper oan hie, dy 

oan alle iggen en seamen mei koeke, Hamborger kreakelingen, en mei boartersgoed binaeid wier, 

weage de âldste it gau om 'er in stik fan to taken: en dêrop plôken hja him alles fan de klean, ta de 

knopen ta." 
Sint Piter is r,eamd nei Apostel Petrus. It is net syn jierdei, dy't op 22 febrewaris betocht wurdt, mar 

de dei, dat syn tsjerke stifte waard yn Antiochië It Siryske Antakya. In betinkingsdei fan in hillige 

wurdt de deis fan te foaren hâlden, dêrom de ien en tweintichste febrewaris as Sint Piterdei. 
Apostel Petrus wie in fisker en in fisker rydt net op in hynder. Ek in swarte feint heart dêr net by. 

Earste feroaring 
Om oan de weet te kommen, hoe't it hynder en de swarte feint der no dochs binne, it folgjende: 

Sa om 1900 hinne, wie hjir in Juffer Janssen liedster fan de beukerskoalle; sy woede bern Sint Piter 

libbensliif sjen litte. 
Sy hat betocht Sint Piter de deis foar "syn jierdel" yn Grou komme te litten. Johannes Smit wie de 

earste Grouster dy't foar Sint Piter spile hat. 
Hy makke earst de tocht te foet troch it doarp en gong dan nei de "lytse skoalle" om de iepenbiere 

les mei te meitsjen. Sa is dat jierren gien. Mar yn 1908 ferskynde Sint Piter foar it earst op it hynder. 

Yn de beukerskoalle siet Sint Piter mei syn feint, it bestjoer fan de skoalle en de helpsters oan de 

iene kant. Yn 'e midden wie in iepen romte foar de bern om spultsjes te dwaan. Oan de oare kant 
sieten de bern mei harren âlden, dy't de les bywenje mochten. 

Sint Piter hâlde ek wolris in taspraak. Bygelyks sa yn 1906: 

"Nu kindertjes, hier ben ik weer 

Sint Pieter, 't is zo'n oude heer. 

Maar o, ik ben zo'n beste man, 
die ieder kind wat brengen kan. 

En benne jullie allen zoet, 

dan komt 't vanmorgen zeker goed. 

Maar benne jullie soms wat stout, 
pas op, dan is het wel vertrouwd. 
Dan stop ik jullie met gemak 

hier in deze grote zak. 

En neem U mee, al naar mijn vrouw. 

En jullie komt nooit weer in Grouw!" 

Teake Hoekema skriuwt yn de "Paadwizer" ek noch, dat it miskien goed wéze soe om alle ele-

minten, dy't der ûnmooglik by hearre kinne, wer it de Sint Piterfiering te heljen. Mar dat kin fansels 
net. Dôrfoar is de fiering fan no te folie ynboargere. 

Lange jierren is it sa bleaun, dat Sint Piter op 21 febrewaris yn it middeisskoft oankaam. Mei de 

boat, by "Oostergoo". De mannen fan de fabriken krigen wat langer frij om de oankomst by te 

wenjen en om It mooglik te meitsjen, dat Apollo spile. 
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Sint Piter kaam op It hynder, makke in tochtsje troch Grou en gyng dan nei de beukerskoaile. Dêr-

mei wie it dien, it fierdere feest waard thijs fierd en yn ferskate winkels wie der jûns sjoelen en bal-

goaien om oranjekoeken en oare prizen. 

Twadde feroaring 

Wie de feroaring fan Juffer Janssen om 1900 hinne tige wichtich, in twadde grutte feroaring kaam 

ek by de ûnderwiisminsken wei. 

Krekt foar en yn 1950 kamen der oan de iepenbiere legere skoalle suver tagelyk trije nije masters: 

Sybren de Jong, Herman Tichelaar en Geart Vledder. 

Oan dy tiid ta gongen de Grouster bern yn desimber nei It Sinteklazemearke yn Ljouwert. De trije 

nije masters seine: "Eins is dat te gek. Soene wy soks sels net kinne en dan mei Sint Piter?" 

Vn it jier 1951 waard der doe foar it earst in eigen mearke opfierd. It wie "All ben Hassan" en de 

spylders wiene masters, juffers en âlderkommisjeieden. Der wie ien opfiering foar de bern en ien op 

de feestlikeâlderjûndêrnei. Mar dêr siet de seal amper heal fol. In mearke wie wat foar bern en by 

need wat foar memmen. Mar it haad fan de skoalle , master Scheffer, dy't der earst ek sa oer tocht, 

wie nei de opfiering folslein omkeard. 
Dat earste mearke yn 1951 hat it begjin west fan in tradysje, dy't no net mear wei te tinken is. 

In oantal jierren letter kaam der ek it earste Sint Piterkomitee. Dat bestie Cit de trije haden fan 

skoallen en twa bestjoersleden fan de Nederlandse Vrouwen Electriciteitsvereniging. Dy N.V.E.V. 

hâlde nammentlik al jierren lang foar Sint Piter in Citstalling. De opbringst dêrfan brûkten se foar It 

opfieren fan in mearke, spile troch bern. No 't dizze nije ûntwikkeling der kaam, wie dat net mear sa 

nedich en gelokkich kaam der in goed oparbeidzjen tusken de beide groepen. 

Vn 1958 waarden de iepenbiere skoallen yn Grou twatalich. It like de ûnderwizers doe wol goed ta 

om ek It Sint Pitermearke yn It Frysk te dwaan. It earste selsskreaune mearke: Piterke en de Mar-

wiven seach it Ijocht. Master Vledder brûkte Sint Piter dêrby as spylder en it Wilf mei de Blauwe 

Mouwen fan dokter Eeltsje, soarge foar it idee fan de marwiven. It mearke wie in grut sûkses en ek 

dit wie it begjin fan in nije tradysje: Grouster minsken skriuwe tenei har eigen Sint Pitermearkes. 

It jier 1958 wie ek noch It begjin fan wat oars. Der kaam doe foar it earst in Sint Piterboekje Cit, mei 

alle ferskes der yn en in pear Sint Piterferhalen. De opset wie om de teksten fan de lietsjes better 

bekend te meitsjen sadat de álden se mei de bern sjonge koene. Dat boekje is yn letter jierren folge 

troch in protte oare ûtjeften: boekjes, platen, spullen en puzzels. En de ein dêrfan is fêst noch net 

yn sicht. 

Tredde feroaring 
Hoewol Sint Piter troch hast elk wurdearre waard, kamen sa no en dan stikjes yn de krante oer dit 

feest. It soe ferâldere wêze, Sinteklas wie folie moaier, de middenstân woe Sint Piter wol wat mear 

brûke foar de rek lame en eins ek wol wat mear oan Sinteklaas dwaan. 

Dêrom waard der ein desimber 1970 in gearkomste hâiden yn de M.A.V.O. Elk koe dêr komme en 

meiprate oer it Sint Piterfeest. Op dy gearkomste, ûnder lieding fan master Bareld de Vries, waarden 

in pear dingen feroare, dy't foarai by de âidere Grousters net sa maklik leine. 

It wie nammentlik net mear te dwaan foar Sint Piter om op ien middei: oan te kommen, nei alle 

beukerskoallen en de opfiering fan it Sint Pitermearke te gean en de sike bern thûs, of yn it sikehûs 

op te sykjen! Grou wie te grut wurden. 

Der waard doe it foarstel dien om Sint Piter oankomme te litten op de sneon foar de ien en twein-

tichste febrewaris. Dêr is hiel wat op om praten. Mar op it iêst is dêr dochs ta besluten. En it hat gjin 
ferkeard beslCit west, want sûnt dy tiid is it op de sneon-te-moarn fan oankomst alle kearen swart 

fan de minsken yn Grou. Ald Grousters kinne it no ek meimeitsje en dat koe fanseis net op 21 febre-

waris, middeis om ien oere. 
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In jier letter kaam de folgjende stap. De itstaIling fan de N.V.E.V. waard oernommen troch in Sint 

Piter frouIju'skomitee dêr't alle froulju'sferienings fan Grou yn fertsjintwurdige wiene. De tt-

stalling waard: Sint P iterbeu rs. 

En omt de G.W.H.l. der ek oan meiwurket, wurdt dy beurs elk jier sjoen as begjin fan de Sint Piter-

aksje. De opbringst fan de beurs is fan f 5.000,-- tanommen ta krapoan f10.000,--. Dat jild wurdt 

allegear brûkt foar It Sint Piterfeest. 

In grut oerkoepeljend komitee mei leden iit allerhande fermiddens, soarget der foar, dat alles om it 

Sint Piterfeest hinne, goed rint. Op de sneon fan oankomst is der middels nochris in optocht mei 

Sint Piter en fierder in ynstuif, dêr't de alderlytste bern by Sint Piter komme kinne. Op 21 febre-

waris sels wurdt twa kear foar de bern It Sint Pitermearke spile. Dy deis giet St. Piter ek nei de 

beu kerskoallen en de sike bern. Jûns wurdt er uitswaaid. 

Op de dagen dêrnei wurdt it mearke dan noch fjouwer kear spile foar âlden, belangstellenden en de 

âldere minsken. En by elke opfiering sit de seal fan Oostergoo grôt fol. In hiel ferskil by 1951! 

Nel de grutte feroaring fan 1970 is alles sawat gelyk bleaun. Yn 1975 barde der noch al wat: De 

Sint Piterbeurs wie noch by "Oostergoo" hâlden, mar in pear dagen letter brânde it hotel ôf. Wat 

in trelit. Hoe moast it mei it sprookje"? Gelokkich wie der in grutte hal fan Halbertsma beskikber 

en mei in soad ymprovisaasje kaam It toaniel dêr klear. Krekt dat her waard foar de fiif en twein-

tichste kear in mearke spile en kamen der in protte âld-spylders en spylsters om dat by te wenjen. 

Oostergoo is wer opboud en de "sprookjes" kinne dêr wer opfierd wurde, as ien fan de pylders, 

dêr't it Grouster Sint Piterfeest no al wer jierren op rêst. Sint Piter libbet yn de herten fan de 

Grousters. Dat dit noch lang sa bliuwe mei, 

* 
Zwembassin de Waterleiding 

Leeuwarder Waterleiding Maatschappij, die in 1887 werd opgericht, had aan het Pikmeer te 
Grouw een pompstation, dat 22 december 1888 in bedrijf werd gesteld en tot 1925 in bedrijf is ge-
bleven. Daarna werd het nog twee jaar bedrijfsklaar  gehouden. In 1927 werd het voor afbraak ver-
kocht. Het stond dicht bij de Tynje; het water werd uit de Wijde Ee gezogen, gezuiverd en opge -
slagen in zeven bassins, die met estriken waren betegeld. Uit de bassins werd het naar Leeuwarden 
gepompt. Bij het pompstation stond een dubbele woning (ze staat er nog, Marswier), waarin de 
eerste en tweede machinist woonden. De eerste werd Meester genoemd. 
Op een snikhete woensdagmiddag in 1924 had een ploeg van ongeveer 15 schooljongens het plan 
beraamd te gaan zwemmen in de bassins van de waterleiding. Ze wilden eens wat anders dan het 
veenachtige water van het Pikmeer! En het leek hen een mooi en spannend avontuur. 
Ze kleedden zich uit bij de Twaddemarseize, het populaire baad- en zwemplekje van de Grouwster 
jeugd aan het Fikmeer, waar nu het Prinses Margrietkanaal begint. De kleren werden verstopt in het 
riet en de poedelnaakte ploeg toog op weg. De tocht ging door weilanden en dwars door sloten. Met 
voeten en benen onder de modderklonten en de slootblubber op hun lichamen bereikten ze de 
bekkens met het heldere, gezuiverde drinkwater. 
Gierend en malle kunsten uithalend - meer nog van spanning en opwinding dan van echt plezier -, 
sprongen ze in een van de bassins, waarvan het water al spoedig een grijze kleur kreeg. 
Wat verwacht kon worden gebeurde. -  de Meester, een klein en kriegel mannetje met een ijzeren 
brilletje, had al vlug in de gaten welke verschrikkelijke dingen zich op zijn terrein afspeelden.  Hij 
stoof in de richting van het bassin, maar voor hij het kon bereiken waren de jongens er alweer uit. 
Ze vluchtten krijsend en brullend door een brede scheidingssloot naar het naastgelegen weiland, 
waar ze onbereikbaar voor hem waren. Eén jongen echter, de brutaalste en beste zwemmer van de 
ploeg, was in het bassin gebleven. Hij zwom heel rustig op en neer, dook eens even, spoog als een 
walvis een straal water in de lucht, zwom op zijn rug, zwom op zijn zij en gedroeg zich of hij de 
Meester gezien noch gehoord had. Wel bleef hij, zorgvuldig buiten zijn bereik, midden in het bassin. 
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De Meester, van nature een uiterst opgewonden standje, rende onder het uiten van de gruwelijkste 
bedreigingen en goed in het gehoor liggende scheldwoorden, van de ene naar de andere kant van het 
waterbekken. Hij raakte zo over zijn toeren, dat hij een hooivork greep om zijn bedreigingen kracht 
bij te zetten. Maar de jongen deed alsof hij zich kostelijk vermaakte en van de Meester geen weet had. 

EI 

Het pompstation van de Leeuwarder Waterleiding Maatschappij in 1888 aan de Tijnje. In het bassin 
op de voorgrond gingen de jongens zwemmen. De bovenverdieping, waarin de beide machinisten 
met hun gezinnen woonden, werd in 1901 afgebroken. Het leven in deze woningen was een zware 
beproeving door het verschrikkelijke stampen en dreunen van de pompmachines er onder. Er werd 
een nieuwe dubbele woning voor het personeel gebouwd (nu de recreatiewoningMarswier). 

Een paar van de oudste jongens in het weiland begreep echter, dat er een eind aan dit tergende spel 
moest komen voor er ongelukken zouden gebeuren, want de Meester raakte door het dolle heen. Zij 
waadden weer door de brede scheidingssloot naar het waterleidingterrein en wekten de indruk of ze 
hun onder de smurrie zittende lichamen in een van de schone bassins wilden afspoelen. 
Toen sloegen bij de Meester alle stoppen door. In opperste woede, de hooivork als een hellebaard 
voor zich uithoudend, rende hij, gillend van wilde drift, naar de jongens. Dat was precies de be-
doeling, want nu kreeg hun maat de gelegenheid zich uit de voeten te maken. Zelf maakten zij 
vliegensvlug rechtsomkeert en ploeterden door de scheidingssloot weer terug naar het veilige weiland. 
De Meester, die nog even werd getreiterd en uitgejoeld, moest de spiernaakte knapen, verscheurd 
door ziedende woede en ergenis, machteloos nakijken. 
De ploeg holde terug naar de Twaddemarseize, even een duik in het Pikmeer om de vuiligheid van 
hun lichamen te spoelen, vlug de kleren over het natte lijf aan en in de hoogste versnelling maken 
dat je wegkomt. Wantje kunt nooit weten. 

G. v. S. 
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SCHOUSTRA - DE MAN DIE GEMIST WERD 

Als er één man is geweest, die bij de samenstelling 

van deze bundel zeer werd gemist, dan was het wel 

Sijmen Auke Schoustra, die van 1926 tot 1964 huis-

arts van Grauw is geweest. Hij zou met zijn enorme 

historische kennis, zijn groot verstand en helder in-

zicht, voor de redactie van dit boek een wijze en 

deskundige gids zijn geweest. Het heeft niet zo 

mogen zijn. Schoustra is 3 september 1978 op 80. 

jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw, Pietje 

Schoustra-Kiestra, waarvan hij in zijn leven zoveel 

steun en toewijding heeft ontvangen, volgde hem op 

31 mei 1982. 
Schoustra wordt in Grauw nog altijd gemist; wie 
hem als huisdokter heeft ervaren zal hem nooit 

Symen Auke Schoustra en 
Pietje Schoustra-Kiestra. 
meer vergeten. Zorgvuldigheid en grondigheid waren zijn merkteken. Die eigenschappen toonde hij 

ook op de vele gebieden waarop hij zich, naast zijn dokterspraktijk, bewoog. Of hij zich bezig 
hield met het Groene Kruis of met het badhuis, met de studie van de toponymie of heemkunde, met 
de geschiedenis van de gezondheidszorg, de cultuur of de wilde flora, hij deed het zorgvuldig en 

grondig. Zijn betekenis overschreed ver de grenzen van Grouw, maar hij bleef bescheiden, een men-
nist, die de gebrekkigheid van de mens wel kende. Degenen in de provincie die er bij betrokken 
waren is het een ergenis geweest, dat zij voor deze man geen passende koninklijke onderscheiding 

konden verwerven, terwijl hij toch met kop en schouders boven vele dragers uitstak. 
Dat Schoustra veel heeft gepubliceerd blijkt uit de bibliografie van Idaarderadeelsters, die Teake 

Hoekema in dit boek publiceert. Zijn belangrijkste publicatie is "It Gild to Grou 1776-1976" ge-

weest. Het is de geschiedenis van het oudste, nog bestaande en werkende, ziekenfonds in ons land. 
Temidden van de uitgebreide lectuur over de geschiedenis van de volksgezondheid in Nederland een 

unieke publicatie, die jammer genoeg door de Fryske Akademie wat "suterich" is uitgegeven. 

Op de feestavond van de 
Krite Grouw in een loods 
van Halbertsma (hotel 
Oostergoo was afgebrand) 
werd dokter Schoustra be-
noemd tot ere-lid van de 
Krite. Rechts de voorzitter 
Bareld de Vries. 

Een ander boek "De Krite yn 'e kranse", schreef Schoustra ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Krite Grou. Het eerste exemplaar ervan werd op 13 juni 1975 op het gemeentehuis uitge-

reikt; het gemeentebestuur heeft die gebeurtenis toen als een ongezochte gelegenheid aangegrepen 
om te doen wat reeds lang in zijn voornemen lag: aan dokter Schoustra "als blijk van waardering en 
erkentelijkheid voor de vele diensten aan de gemeenschap van Grauw bewezen, de erepenning der 
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gemeente toe te kennen". Het is een onderscheiding die slechts bij uitzondering wordt verleend. 

's Avonds op de feestelijke vergadering van de 100-jarige Krite, werd Schoustra tot erelid van de 

Krite benoemd. 

De Krite Grou vierde in juni 1975 haar honderdjarig bestaan door o.a. het openluchtspel Durk 
Snoad vijf avonden achtereen in het Wilhelminapark te Grouw op te voeren. Er kwamen ruim 1100 
bezoekers per avond. Rink van der Velde had het spel voor deze gelegenheid geschreven naar zijn 
boek Foroaring fan lucht. 
Durk Snoad (Homme Fopma) was 13 juni met vrouw Foekje, acht kinderen en zijn huisraad met 
paard en wagen Grouw binnengetrokken, komend uit de omgeving van Beetsterzwaag. Onder grote 
publieke belangstelling werd hij op het bordes van het gemeentehuis ontvangen en tegelijkertijd 
werd hem goed de wacht aangezegd. Er ontspon zich tussen Durk (met toeter) en de burgemeester 
een stevige discussie over de vraag, wie van beiden in hun diensttijd de dikste vrienden was geweest 
van de ritmeester der huzaren van Boreel, Van Schaick. "Allegear poer la patry", zei de ritmeester 
altijd. 

Tot zijn vele bekwaamheden behoorde ook het ontwerpen van kajuitjachten, waarvan enkele in de 

Waterkampioen zijn gepubliceerd. Zijn eigen kajuitjacht, Skolter, waarmee de familie Schoustra 

ongeveer 30 jaar heeft gevaren, had hij ook zelf ontworpen en de bouwtekeningen voor gemaakt. 

Het is in 1934 op de vroegere jachtwerf de Pôlle, waar nu de werf van Albert Wester is gevestigd, 

gebouwd door Libbe Stelwagen, de ontwerper van de Top en Aspirant. Omstreeks 1965 is het jacht 

naar Franeker verkocht en sindsdien uit het oog verloren. 

Stelwagen was huiverig om meteen de waterlijn op de Skolter te zetten (hij had zo zijn onder-
vinding!); hij wilde die liever aftekenen als het schip te water lag. Maar Schoustra vond dat niet 

nodig. "Jo doch it mar sa as ik it berekkene en tekene ha". Met een gezicht van "dan moat hy It sels 

mar witte", werd de lijn er op geschilderd. Toen het schip te water ging klopte het op de milimeter. 

Van de G.W.S.-schouw heeft deze veelzijdige man in 1974 een bouwtekening gemaakt en een zeil-

plan getekend, voorzien van een uitvoerige toelichting. Met de Vereniging Grouwster Water Sport 

was hij van mening, dat de maten, de bouwmaterialen en het zeilplan van dit welhaast klassieke en 

handzame scheepje, dat geschiedenis heeft geschreven op de Grouwster wateren, nauwkeurig 
moesten worden omschreven. 

Zonder twijfel zou hij met veel plezier en toewijding aan dit boek hebben meegewerkt, zorgvuldig 

en grondig, zoals we dat van hem gewend waren. Het zou er aan kwaliteit door hebben gewonnen. 

K.J .V. 



Grouw, november 1974. 	 Zeilmakerij Molenaar - in tekening gebracht 

door S.A. Schoustra 

De Grouwster Watersportvereniging (G. W. S.) heeft in 1937 een wedstrijdklasse voor G. W. S. - 
schouwen ingesteld. De oorzaak van dit besluit lag in de wedstrijden die voor z.g. "sutelskouwen" 
werden gehouden. Dat waren schouwen die door de winkeliers van Grouw, bij gebrek aan land-
wegen, werden gebruikt om hun waren te bezorgen bij de klanten in het waterland. Tussen deze 
schouwen, waarmee gezeild en geroeid kon worden, bestonden grote verschillen. 
De in 1935 opgerichte G. W.S. onderkende de wenselijkheid regels te stellen ter zake van breedte, 
lengte, zeiloppervlak en bouwmateriaal, voor schouwen die aan wedstrijden wilden deelnemen. Zo 
ontstond in 1937 de klasse der G. W.S.-schouwen, een traditioneel en gemakkelijk te bouwen 
scheepje, met goede zeileigenschappen, erg handzaam en heel geschikt voor vissen en eierenzoeken. 
Aan de voorschriften  voor bouw en uitrusting is sinds 1937 nog meerdere malen gesleuteld; voor 
het laatst in 1974, toen met medewerking van dokter Schoustra alles nog eens precies op een rijtje 
werd gezet waaraan een geklassificeerde G. WS. -schouw moet voldoen. 
Schoustra heeft  toen ook een bouwtekening ontworpen, het hier afgebeelde zeilplan getekend en er 
een toelichting bij geschreven. 
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MEER DAN TWEE EEUWEN GELEDEN BEGON IN GROUW 
DE ZORG VOOR ZIEKEN EN BEJAARDEN 

Door G. van Stralen 

De oudste nog steeds bestaande en functionerende vereniging van 

Idaarderadeel is het Gild te Grouw. Het behoort in Nederland tot de 

voorlopers van de algemene ziekenfondsen en de sociale zorg voor be-

jaarden Misschien volstrekte zekerheid is moeilijk te krijgen is het 

Grouwster Gild wel het oudste nog b e St a a n d e ziekenfonds in 

Nederland. In elk geval is het één van de alleroudste. 

Opgericht op 5 mei 1776 met het doel geldelijke bijstand te ver lik 
schaffen bij ziekte, ongeval en ouderdom, heeft het Gild al meer dan 

twee eeuwen zijn werk in de dorpsgemeenschap van Grouw verricht. 

De betekenis van het werk is in die tijd natuurlijk gewijzigd; was het 

vroeger noodzakelijk en voor menig lid zelfs de reddende hand in een §tja hopeloze situatie, thans heeft het (gelukkig!) alleen nog een aan- 

vullende betekenis; in sommige gevallen alleen nog een traditionele 	S.A. Schoustra, schrijver 
waarde. Maar het Gild leeft en functioneert nog steeds; Grouw wil het 	van It Gild to Grou 
niet missen. 

De oudste nog steeds bestaande en functionerende vereniging van Idaarderadeel is het Gild te 

Grouw. Het behoort in Nederland tot de voorlopers van de algemene ziekenfondsen en de sociale 

zorg voor bejaarden. Misschien - volstrekte zekerheid is moeilijk te krijgen - is het Grouwster Gild 

wel het oudste nog b e s t a a n d e ziekenfonds in Nederland. In elk geval is het één van de aller-

oudste. 

Opgericht op 5 mei 1776, met het doel geldelijke bijstand te verschaffen bij ziekte, ongeval en 

ouderdom, heeft het Gild al meer dan twee eeuwen zijn werk in de dorpsgemeenschap van Grouw 

verricht. De betekenis van het werk is in die tijd natuurlijk gewijzigd; was het vroeger noodzakelijk 

en voor menig lid zelfs de reddende hand in een hopeloze situatie, thans heeft het (gelukkig!) alleen 

nog een aanvullende betekenis; in sommige gevallen alleen nog een traditionele waarde. Maar het 

Gild leeft en functioneert nog steeds; Grouw wil het niet missen. 

Hoe groot de betekenis van het Gild destijds moet zijn geweest kan men het beste afmeten aan het 

eigen antwoord op de vraag, hoe onze samenleving er thans zou uitzien zonder verzekeringen tegen 

ziektekosten en sociale zorg voor bejaarden. 

Wie meer van het Gild wil weten dan in dit artikel bij benadering kan worden vermeld, leze de 

monografie "It Gild to Grou 1776-1976", geschreven door de Grouwster huisarts wijlen S.A. 

Schoustra, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de vereniging. Het boek verscheen in 1978 

bij de Fryske Akademie te Leeuwarden en het Fryske Ynstitit van de R.U. te Groningen. Het hierna 

volgende is aan deze monografie ontleend. 

De oprichting van het Gild vloeide niet voort uit de omstandigheid, dat in de 18e eeuw in het geheel 

geen zorg of bijstand zou hebben bestaan voor zieken en bejaarden. Die was er wel; de monniken en 

nonnen van de kloosters en de hervormde diakonieën verrichtten veel goed werk. Maar het was bij 

lange na niet toereikend en niemand kon er recht op doen gelden. Het was vrijwillige liefdadigheid, 

die in al haar beperktheid slechts gold voor bepaalde groepen. Een groot deel van de bevolking bleef 

er geheel van verstoken. 

In de 17e en 18e eeuw begonnen voorzichtige ontwikkelingen vorm te krijgen, die hulpbehoevenden 

minder afhankelijk maakten van de goedertierenheid van anderen. De toen reeds bestaande am-

bachtsgilden stelden "gildebossen" (bussen) in, waaruit bij ziekte of ongeval kleine geldelijke bij-
dragen aan uitsluitend de leden werden uitgekeerd. En buiten Friesland waren, meestal in grotere 

plaatsen, hier en daar "Knechtsbossen" (bussen) ingesteld, waarvan arbeiders, die niet onder de 

Gildebossen vielen, lid konden worden. 

De oprichting van de eerste "bossen" in Friesland vond plaats te Joure in 1760, te Lemmer in 1761 

en te Grouw in 1776. Het verschil met de Knechtsbossen en Ambachtsgilden was, dat zij zich "Gild" 
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noemden en - veel belangrijker - een algemeen karakter hadden: alle mannen van 16 tot 50 jaar, 

knecht of eigen baas, konden lid worden. Het Jouster gild liet dit algemeen karakter zelfs in zijn 

naamgeving tot uitdrukking komen: Burgergild. 

Het Jouster en Lemster gild bestaan allang niet meer en hun archieven - zo die er nog zijn - konden 

door dokter Schoustra niet worden achterhaald. Het archief van het Grouwster gild is echter nog 

voor een zeer groot deel aanwezig. 

1-let eerste reglement 

Aanleiding tot oprichting van het Gild te Grouw was het langzaam gegroeide besef, dat men zich 

moest proberen te beschermen tegen de misrabele levensomstandigheden die een gevolg konden 

zijn van ziekte, ongeval en oud worden. Dit gold vooral voor het armste en kwetsbaarste deel van 

de bevolking. 

We geven hier enkele bepalingen weer van het reglement, waarmee van 1776 tot 1796 is gewerkt. 

Art. 1. Tot dit gild zullen worden toegelaten die de zestienjaaren bereikt hebben en die 's weeks 
een daalder of dertig stuivers kunnen verdienen en die geene die niet ouder zijn dan vijftig jaaren 
en op een behoorlijke blik van hunnen gesondheid dat door de bestuierende leeden, door Een 
Medseijne doctoor of Chieresyn, kan laate geviesenteerd worden. 

Art. 6. Zoo er onverhoopt een van de leeden enig lighamelijk kwaad mogte overkoomen dat hi 
vyf volle dagen in de week niet in staat is om te kunnen werken op bewijs van sijn daglooner, 
Doctoor of Chieresyn, sal de selve onder korting van de wekelykse 2 stuivers des weeks van de 
boekhouder ten kosten van het Gild genieten een goudgulden tot soo lang hi in staat is om sijn 
beroep waar te nemen. 

Art. 11. Een yder lid die door onmatig gebruik van sterken drank, of een ongeoorloofde ver-
keering met slegte vrouwen zich ongemakken op den hals haalde waardoor zij buiten staat 
raakten om te kunnen arbeiden sullen de 30 stuivers niet van de boekhouder worden betaald. 

Art. 12. Zoo er een van de leeden komt te sterven zal uit de kas van het Gild aan de overleedene 
een doodvat of aan de erven of naastbestaanden vijftien Carolygulden gegeven worden. 

Art. 13. bepaalde dat bij de begrafenis van een "gilde broeder yder lid die onder de klokkeslag 
van Grouw is verplicht sal syn om het lyk te volgen". Wie dit verzuimt, "sal telkens twee stuivers 
verbeurt hebben". 

Volgens art. 10 zal de bode van het Gild "voor syn moeite genieten in 't jaar een paar schoenen of 

de waarde daarvan". 
De bijdrage (contributie) van de leden was twee stuivers per week. Een goudgulden was 28 
stuivers en een Carolygulden 20 stuivers. 

Het begon met 28 leden 

Wanneer op 5 mei 1776 het Gild wordt opgericht hebben zich 28 leden aangemeld en aan het einde 

van het jaar zijn het er 32. Het eerste jaar werd aan contributie en entreegelden 126 gulden en 6 

stuivers ontvangen. De uitgaven bestonden uit: ziekengeld 29 gulden en 8 stuivers, vergoeding boek-

houder 7 gulden, oprichtingskosten 24 gulden en 10 stuivers, vertering op de afrekenavond (27 

december) 9 gulden. Totaal 69 gulden en 18 stuivers. Er bleef dus een saldo over van 56 gulden en 

8 stuivers; van dit bedrag kreeg elk van de leden op de afrekenavond een gulden uitgekeerd. Er bleef 

dus een batig saldo van 24 gulden en 8 stuivers in de "cas". 

Van het nazien van de boekhouding werd in mooi handschrift de volgende akte opgemaakt: 

"Wy onderschreven leeden van deese socijteit verklaren dat ons op heeden den 27 December 1776 

is rekening gedaan van deese admenestratie door de boekhouder Jurjen Haijes en bevonden bij hem 

meerder te zijn ontfangen als uitgeschoten de zomma van zes en vijftig Carolyguldens agt stuivers en 
op heeden uitgedeeld twee en dertig Carolyguldens. Dus blijft nog bij cassa de zomma van vier en 

twintig Carolyguldens agt stuivers 't welk hij naderhand zal moeten verantwoorden. Passeeren deese 

voor een abseluite quitantie in kennisse onser handen. Actum als vooren binnen Grouw. (w.t.) Sieds 

Alberts, Atte harmens." 
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Bij de oprichting was ook bepaald, dat aan oud-leden, die 70 jaar waren geworden, wekelijks 15 

stuivers zou worden uitgekeerd. Maar omdat alleen mannen van 16 tot 50 jaar als lid werd toege-

laten, zou het dus op zijn minst 20 jaar duren voordat "âldmannejild" moest worden betaald. Het 

heeft 25 jaar geduurd, want pas in 1801 was Cobus Pijters het eerste lid dat voor deze uitkering in 

aanmerking kwam. 

"Revoluitje van wegens onse leden" 

Sinds de oprichting van het Gild groeide bijna elk jaar het ledental. In 1795 was het tot 163 ge-

stegen. Toen brak er een moeilijke tijd aan tengevolge van de politieke twisten, waaronder Neder-

land van omstreeks 1780 tot 1800 heeft geleden. Het waren de twisten tussen de prinsgezinden en 

de patriotten, die ook in Friesland heftige tweestrijd veroorzaakten. Ook Grouw beleefde een 

akelige tijd, oude vriendschappen werden verbroken en zelfs families en huishoudingen vielen in 

twee vijandige kampen uiteen. 

In het Gild liepen de meningsverschillen z6 hoog op, dat boekhouder Klaes Aukes in zijn boekhoud-

boek in het laatst van 1795 zakelijk noteert: 

"Van den jare 1795 den 27 Desimber hebben wij een revoluitje gehad van wegens onse leden van 't 

gild. So sijn van de een hondert en drie en sestig leden twee en sestig afgegaan ......Rest 101." 

Het waren de 62 prinsgezinden die uit het Gild stapten en een Nij Gild oprichten. Een jaar later 

sloot het Alde Gild 1796 af met 87 leden en het Nije Gild met 127 leden. 

Veel verschil in werkwijze is er tussen beide Gilden niet geweest. Het Nije Gild had voor zijn regle-

ment vele artikelen woordelijk overgenomen van het Alde Gild. De uitkeringen bij ziekte, over-

lijden (kistejild) en aan de "âldmannen" was gelijk en ook de contributie en de leeftijdsgrenzen voor 

toetreding werden niet gewijzigd. Evenmin het gebruik om op 27 december van elk jaar het batig 

saldo van de kas onder de leden te verparten. De scheiding tussen beide Gilden zou bijna 100 jaar 

duren. 

Het gevolg van de splitsing is niet geweest, dat het ene Gild zich handhaafde ten koste van het 

andere. Het ledental van beide Gilden bleef in ongeveer gelijke mate groeien. Het Alde Gild bereikte 

zijn grootste aantal leden van 372 in 1881, het Nije Gild had er toen 368. Tesamen is dat 740 leden, 

terwijl er in heel Grouw nog geen 800 mannen waren van 16 jaar en ouder. Conclusie .......Nu wordt 

het echter oppassen met conclusies. Het was n.l. (waarschijnlijk tussen 1845 en 1850) mogelijk ge-

worden van beide Gilden lid te zijn. In 1893 bijv., het laatste jaar waarin de Gilden nog gescheiden 

werkten, had het Ald Gild 68 zieken en het Nije 70; maar van deze zieken waren 66 zowel lid van 

het ene als het andere Gild. Zij kregen dus een dubbele uitkering. In de laatste 30-40 jaar was het ge-

leidelijk aan een uitzondering geworden, dat men slechts van één Gild lid was. 

De conclusie die hieruit mag worden getrokken is, dat bij de Grouwster bevolking de behoefte was 

gegroeid voor een hogere uitkering dan een daalder per week verzekerd te zijn. Tevens bleek, dat de 

leden in staat waren een dubbele contributie (4 stuivers) per week op te brengen. 

In de loop der jaren waren de politieke tegenstellingen, die tot splitsing hadden geleid, verdwenen. 

Tussen de Gilden begonnen vormen van samenwerking te ontstaan.Zo richtten beide besturenop 12 

december 1885 een gezamenlijk rondschrijven aan hun leden, waarin medewerking wordt gevraagd 

voor het versterken van de reservefondsen van beide Gilden, "opdat het bestaan dier schoone In-

stellingen blijve gewaarborgd, ja, opdat zij in 't vervolg nog uitgebreider nut mogen stichten", 

Het Nije Gild bereikte in 1888 zijn top met 391 leden. De daling die daarna begon werd mede ver-

oorzaakt door de geringe aanmelding van jonge leden. Het bestuur maakte zich daar ongerust over. 

Op de vergadering van 18 januari 1893 werd gesteld, dat het samengaan van beide Gilden het lid 
worden van jonge mannen zou bevorderen. Dit argument leidde tot het besluit, het bestuur van het 

Alde Gild uit te nodigen voor een gesprek over samengaan. Reeds drie weken later, op 9 februari, 

werd de gemeenschappelijke bestuursvergadering gehouden en de mogelijkheid besproken om "de 

lapen gear te smiten." 
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Eenheid hersteld 

De zaak werd van alle kanten bekeken en besloten werd de leden van beide Gilden op 9 maart bijeen 

te roepen en alle voor- en nadelen van samengaan te bespreken. De vergadering word bezocht door 

ongeveer 90 leden en toen aan het eind van de discussie gestemd werd over vereniging van beide 

gilden, werden 65 stemmen vôôr uitgebracht, 32 tegen en 5 blanco. Besloten werd dat het Alde en 

Nije Gild per 1januari 1894 tesamen weer één Gild zouden vormen. 

Voor het uit de fusie ontstane Gild begon het jaar met 328 leden. 

De verwachting echter, dat het na deze fusie allemaal beter zou gaan, kwam niet uit. Het ledental 

bleef zakken, doordat te weinig jonge mensen toetraden en oudere leden bedankten. 

En het ging hard omlaag. Van de 328 leden waarmee het Gild was begonnen, waren er in 1910 nog 

slechts 182 over. Dit had natuurlijk een evenredige daling van de inkomsten uit contributie veroor -

zaakt, een ontwikkeling die gepaard ging met een vergrijzing van het leden bestand, waardoor de 

uitkering van "âldmannejild" aanzienlijk steeg. In 1894 was dit nog 547o van het contributie-in-

komen, in 1909 reeds 89%! 

Wat bij de oprichting van het Gild in 1776 door geen sterveling te voorzien was, werd nu duidelijk: 

de combinatie van ziekteverzekering en ouderdomsverzekering was niet te handhaven. Dit was ook 
de oorzaak dat te weinig jongeren lid werden, want zij zagen het grootste deel van hun contributie 
uitgekeerd als ouderdomspensioen en slechts een klein deel ging naar de zieke kostwinners, voor wie 

een verhoging van de uitkering heel nodig was. 

Deze tegendraadse ontwikkeling gaf het bestuur vele zorgen waarmee het geen raad wist; er werd 

veel over gesproken, maar dat leidde niet tot veranderingen. De financiële tekorten duurden voort. 

De reorganisatie 

Het zou 17 november 1910 worden voor, met slechts één stem tegen, tot een diepgaande reorga-

nisatie werd besloten. In feite ontstond er een ander Gild, dat voortaan alleen nog als ziekteverzeke-

ring werkzaam zou zijn; het 'âldmannejiId" en de uitkering bij overlijden kwamen te vervallen. De 

financiële wal had het schip gekeerd. 
Het gereorganiseerde Gild begon in 1911 zijn bestaan met 184 leden. De contributie werd verlaagd 

van 20 tot 15 cent per week en de uitkering bij ziekte aan kostwinners jonger dan 55 jaar, werd ver-

hoogd van f 4,-- tot f 6,-- per week. Het vervallen van het "âldmannejild" had dit mogelijk gemaakt. 

In de periode 1911-1942 is het ledental vrij constant gebleven, het schommelde tussen de 180 en 

230. De angst, dat bij het in werking treden van de Ziektewet in 1935 het Gild zou worden wegge-
vaagd, bleek geen grond te hebben. De uitkeringen krachtens de Ziektewet bleven beperkt tot 80% 

van het loon; voor de meeste leden kreeg het Gild toen als belangrijkste functie het verlenen van een 
aanvullende uitkering tot 100% van het loon. 

De oorlogsjaren 1940-1945 waren ook voor het Gild heel moeilijk. De bestuurders zijn er echter 

knap in geslaagd de eisen van het nationaal-socialistische Nederlandse Arbeidsfront te saboteren. 

Waar het Gild zich niet tegen kon verweren was de enorme stijging van de ziekengelduitkeringen. 

Die stegen van ruim f1.500,-- in 1940 tot meer dan f 5.000,-- in 1945. Zelfs met de niet geringe 
financiële bijdragen, die het van de N.V. Halbertsma ontving (het bedrijf had in de oorlog een zeer 

hoog ziektepercentage), kon deze stijging in de uitkeringen niet worden opgevangen. 
Toen Halbertsma er in 1945 in slaagde voor zijn personeel een verzekering af te sluiten, die bij 

ziekte 100% van het loon uitkeerde, ervoer men dit bij het Gild als een verlichting, niettegenstaande 

hierdoor een enorm ledenverlies ontstond. De gildeleden die bij Halbertsma werkten hadden geen 

reden meer lid te blijven van het Gild; het gevolg was dat 130 leden bedankten. Het nieuwe jaar 

1946 begon met nog slechts 65 leden. 

"Djure houtsjeleden" 

Toch zat men niet in de put over dit grote verlies, want het personeel van Halbertsma was door zijn 
hoge ziektepercentages de laatste jaren een zeer zware belasting voor het Gild geworden. Aan het 
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eind van 1946 kon de secretaris in zijn verslag (voor het eerst sinds 1776 in het Friesch geschreven) 

dan ook meedelen, dat het een goed financieel jaar was geweest, vooral omdat de "djure houtsje-

leden der net mear iit bitelle hoege to wurden". Sindsdien heeft het Gild gezonde financiën gehad. 

Tussen 1946 en 1976 schommelde het ledental meestal tussen de 50 en 70 leden. Akties om hierin 

verbetering te brengen hadden geen resultaat. Niet met het oog hierop, maar wel om een einde te 

maken aan de discriminatie van de vrouw, die bijna 200 jaar had geduurd, werd bij reglementswijzi-

ging in 1974 ook het toetreden van vrouwen mogelijk. Toen het Gild in 1976 zijn 200-jarig bestaan 

herdacht, had het nog 47 leden. Zo laag was het nog nooit geweest. 

Thans, in 1983, zijn er nog 38 leden. Sinds de uitkering bij ziekte 100% van het loon is geworden, is 

ook het persoonlijk belang om lid te worden praktisch verdwenen. Het Gild mag alleen nog uitkering 

geven voor het wegvallen van inkomsten uit enkele randvoorzieningen, die niet als loon worden be-

schouwd. Maar daarbij gaat het om kleinere bedragen; vorig jaar werd als zodanig ruim f 800,-- uitge-

keerd. 

Sociaal monument 

Lid blijven of worden heeft tegenwoordig alleen nog traditionele waarde: het zich aangesloten weten 

bij het hoogstwaarschijnlijk alleroudste, nog werkende ziekenfonds van Nederland. Want naar leef-

tijd gemeten behoort het Gild tot de monumenten van onze sociale geschiedenis; een monument 

waarop, Grouw uitgezonderd, geen dorp en geen stad kan bogen. Maar het is wel een monument dat 

niet naar het museum kan worden gebracht om bewaard te blijven en bekeken te worden. 

Om in stand gehouden te worden heeft het lidmaatschappen nodig van mannen en vrouwen, die ge-

voel hebben voor tradities, mensen die lid worden omdat zij waarde hechten aan het handhaven van 

zeer oude plaatselijke instellingen. Instellingen die in een grijs verleden - waar onze sociale status ge-

lukkig ver bovenuit gestegen is - buitengewoon belangrijk pionierswerk hebben verricht en voor 

velen een reddende hand in de nood zijn geweest. 

Sinds 1942 is de contributie van het Gild niet meer veranderd. Zij bleef f15,-- per jaar voor tarief 

A en f 30,-- voor tarief B. Het enige wat veranderde waren de uitkeringen, die in tarief A verhoogd 

werden van f 7,-- tot f 8,-- per week en in tarief B van f14,-- tot f16,--. De leeftijdsgrens voor le-

den werd verruimd van 16 tot 65 jaar 

Het bestuur bestaat thans uit drie personen. Sytze Krist, die in 1953 in het bestuur kwam en sinds 

1974 voorzitter is; Harry de Wal, secretaris-penningmeester en Feike Hoekstra. 

In het gemeentemuseum te Grouw worden de attributen bewaard, die vroeger bij het Gild in gebruik 

waren. 
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FERNEAMD EN DEROM FERNEAMD? 

Fan S. van der Vlugt 

Kin men fan de njoggen mannen, dêr't yn Wergea in strjitte nel neamd is - ja der is yndied gun inkele 

frou by - sizze dat sy ferneamd wiene en dêrom ferneamd binne? 

Op dy fraach soe'k fuort gun ja sizze doarre. It seit noch al wat as men jin it etiket ferneamd op-

plakt. Bekind by eikenien dat binne se west, as it noch wol sa is ha'k noed oer. Trouwens wêr be-

kind en yn hokker mjitte? No, alteast yn Wergea ha se pommerant west, want allinne it pommeran-

tedom kriget de eare en wurdt eard troch in strjitte nei harren te neamen. En om't ik der wis fan bin 

dat party Wergeasters gjin weet ha wêr krekt de mannen harren fertsjinsten leine, op hokker mêd sy 

der ûtrûnen, siiie we se aliegearre noch ns koart beljochtsje. 

Paulus Jansz KIey (1582-1655) 
It is dit jier krekt 350 jier lyn, dat de Greate Mar droech foei. "Tusschen Warregea en de Aegum is 

gelegen een vischryck meerken ghenaemt Warregae Nyemeer daer men secht ghevangen te worden de 

beste visch in Vriesland"skriuwt Winsemius yn 1622 yn syn beskriuwing oer Idaarderadiel. Dizze 

professer üt Frentsjer rept alhiel net oer de twa oare marren dy't by Wergea lizze. Hy neamt faaks 

allinne de grutste mei in oerflakte fan 500 pûnsmiet. 

Yn it begjin fan de 17de leuw waard yn Holiân in begjin makke mei fikse marren droech te mealien 

om sadwaande bêste grûn te krijen. Yn dy snoarje wiene it foaral Amsterdamske grutkeapiju dy't 

smiten jild om hannen hiene en der wat mei dwaan woene. De Beemster (1608-1612), de Purmer 

(1618-1622), de Schermer (1631-1635) waarden droech lein. 

Doe wie It dat de Amsterdamske keapman Paulus Jansz Kiev mei help fan in tal fername Friezen it 

yn Fryslân ek prebearje woe. Der wiene marren by de fleet, mar de ûndergrûn wie net sa bêst as 

yn Hollân, wer't klaal de haadsaak fan de boaijem wie, wylst hjir frywat sân en fean foarkaam. Mar 

yn 1632 giet it hjir ek oan en in jier letter ha se it wetter der i.t. Dan kin it ynrjochtsjen mar be-

gj inne. 

Kley hat fan 1647 oant 1651 op in pleats yn 'e Mar wenne, net by syn soan Wilhelm, dy't boer wie 

op Meerlust (no Tjisse v.d. Velde), mar by in neef dy op Pinia buorke (no Jan Bles ). It stiet sa 

moai yn 'e bewarre bleaune papieren: Der moast plak wêze foar de lânhearre "by 't fuir en de 

keers". Der soe noch hiel wat oer Kiev en syn Mar te fertellen wêze, mar dêr lient dit artikel har net 

foar. Kiev is 4 septimber 1655 stoarn en neffens syn winsk begroeven yn 'e tsjerke fan Aegum. 

Doe't de tsjerkfâden yn 1758 eigners oprôpen fan de Kleygrêven kaam der nimmen opdaagjen. Yn 

1838 is de tsjerke fan Aegum ôfbrutsen en faaks is doe de stien opromme. Yn 1934 kaam der aksje 

om de stien dy't lei op it boerehiem fan Teade Jehannes Kooistra yn Aegum in better plak te be-

soargjen. It Friesch Genootschap hat it klearkrige dat de stien te lizzen kaam op in plak dêr't er ta 

syn rjocht komd (1939). In ider dy't no de Grutte Mar troch giet en by de stien de opskriften lêst, 

sii it der mei lens wêze dat Paulus Jansz Kley it wurdich wie om yn 1948 yn in strjitnamme fer-

neamd te wurden. 

Johannes Henricus Niewold (1737-1812) 

Yn 'e selde Riefergadering waard noch immen ferneamd. En dit wie beslist ek gun sljochtweihinne 

immen. Oer J.H. Nieuwold wie yn 'e rin fan 'e jierren al sa folie op papier set, dat de Rie hat grif 

tocht: dit hie folie earder moatten. 

A. Hailema skreau yn 'e Ljouwerter Krante alris yn koart bestek oer Nieuwolds libben en wurk en 

seit dat It gearstallen dêrfan jin net safolle wurk en stcidzje kostet, want der is stoffe genôch te finen 

en hy neamt dan in tal publikaasjes. 
Syn artikel begjint sa: "Yn 'e Greate Tsjerke te Ljouwert mei in wyt moarmeren monumint en yn 'e 

foarpoarte fan de Wergeaster tsjerke mei in stien wurdt de neitins fan de nou oardelheal ieuw lyn 

ferstoarne Fries ds. J.H. Nieuwold yn eare hâiden. Dat seit oars noch al hwat, twa earestienten ta-

wyd oan ien man, benammen yn Fryslân, dêr't men nea sa gol west hat mei earbewizen. 't Moat al in 
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minske fan heech kom-ôf, fan romroftigens en leardens wêze, mei in nommel en treflik karakter as 

him of har sok in greate eare oandien wurdt nei de dea en by wize fan oantins. 

No hat men yn Wergea tige yn 'e skrep West om It monum int dat yn Ljouwert te sjen is en dêr yn 

1820 "met een piegtige toewijding is gestigt" hjir te krijen. It is net slagge, ek net doe't sawol de 

Herfoarme Gemeente as de Meniste gemeente elk f 150,-- taseine yn 'e kosten. (Kening Willem 1 

joech ek f 300,-- en hy benammen woe it leaver yn Ljouwert ha). By  It feestlik barren yn Ljou-

wert wie dan ek net ien fan 'e Herfoarme Tsjerke ût Wergea oanwêzich, likemin liet it doarp 

Wergea him dêr fertsjintwurdigje. 

Yn 1863 lit de Onderwizersvereniging in 

Friesland in tinkstien yn 'e Herfoarme 

Tsjerke fan Wergea pleatse. (Aan de school 

hervormer). 

Nieuwold kaam yn 1772 a dominy nei de 

H erfoa rme Gemeente Wergea-Warten-Wa r-

stiens. Hy wie berne yn Gerkeskleaster wer't 

syn heit ek dominy wie. Hy koe ôfgryslik 

goed leare en wie op syn 13 jier al klear foar 

de hegeskoaile. Syn heit lykwols fûn him dêr 

noch te jong foar en sadwaande rekket hy 

letter nei Grins en Utert en is er 25 jier âld 

earst klear foar dominy. Wergea (600 yn-

wenners) is syn tredde gemeente. "Hy besaut 

him hjir oer de oerfiakkigens en dommens 

fan syn nije gemeenteleden. Har ekono-

myske tastân koe gun besjen liie, de measten 

wiene earm, sleau en berêstend troch in min 

bestean en ûnwittend troch temin goed 

ûnderwiis, konservatyf yn it bidriuw en hast 

net oan 'e gong to krijen om fan oare en 

bettere mûgl ikheden to profitearjen" (A. H.). Johannes Henri cus Nieuwold, doomny, ûnder-
wiisferni/er en ldnboukundige. 

Wolno Nieuwold hat him te skrep set en ien fan de earsten dêr't hy mei yn tsjok waar komt is 

master Willem Augustyn Posthumus, wêr't de bern neffens Nieuwold net folie opstutsen. Op in stuit 

is it al sa fier, dat men yn 'e pastory Iêzen en skriuwen en wat ek al leare kin, want Nieuwold set 

troch. Syn methoade "Spelend onderwijs" wurdt in sikses, it praat gâns fierder en Nieuwold wurdt 

in pommerant op it ûnderwiismêd, sels sa'n i'itkiper dat hy yn1799oansocht wurdt om "agent van 

onderwijs", wy soene no minister sizze, te wurden. Hy wegert lykwols, net om 't hy prinsgesind wie, 

hy stie tichter by de tinkbylden fan de Patriotten, mar syn beskiedenheid liet sa'n baan faaks net ta 

en dêrom rikkemedearret hy syn freon de Frentsjerter heechleraar Theodorus van Kooten oan, dy't 

it dan ek wurdt. Hy wurdt wol skoalleopsjender yn 119 skoallen yn Fryslân. Ek op lânbougebiet 

wart er him tige. En krekt as by it ûnderwiis, in protte tsjinwurking, soms op it gemene ôf (laster). 

Vn in novelle "In den geest van Vader Nieuwold" skreaun yn 1864 troch J. v.d. Veen Az, schoolop-

ziener en Griffier van het Kantongeregt te Hoogeveen wurdt fan dizze tsjinwurking ek tige skande 

sprutsen. 
De novelle is ien en al lof. Men soe sizze kinne gjin better minske op ierde as dominy Nieuwold. 
Skande wurdt dan ek sprutsen fan de baas dy't him oanklaget by de tsjerkerie: "omdat dominé meer 

van God vergde en meer uit de natuur wilde halen dan God er in gelegd had". 

Trouwens ds. Joost Halbertsma skriuwt no fuort ek net sa bést oer him" ........te Warga stond toen 

de waarde Nieuwold, die al zijne krachten wijdde aan de hervorming van het eerste onderwijs der 
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kinderen. De edele man was een ware kindervriend, die naar zijn doel ademde en leefde, doch in 

Zijne poging om neder te dalen tot het peil van den geest der kleinen maakte hij den groten misslag 

van het kinderachtige te houden voor het kinderlijke; een misslag, wier zijn blinde volgers, durende 

lange reeksen van jaren in eene menigte zouteloze kinderboekjes, bij gebrek aan geest van onder-

scheiding, hebben nageaapt". 

En dan fertelt hy dat doker Eeltsje as bern de berneboekjes fan Nieuwold wol sa flau fûn dat hy se 

yn 'e sleat smiet. Oer Nieuwold is in protte skreaun en mei reden. Syn namme libbet ek troch yn 'e 

J.H. Nieuwoldskoallen te Wergea en Ljouwert. 

Reinder Jacobus de Stoppelaar (1873-1948) 

Opny in namme dy't yn syn tiid ek bûten Wergea en Fryslân bekend wie. Net  fanwege syn dominy 

wêzen, mar om 't hy it Fryske wetterlân sa prachtich beskriuwe koe. Dizze boeresoan Cit Urterp, 

stie earst as meniste dom iny yn East- en West Graftdyk en doe't hy dêr goed 10 jier stien hie, waard 

er beroppen nei Wergea (1901). Hy kaam hjir yn in romme pastory, mei in grutte tcin, hjoeddedei 
wennet dokter Lex van Drooge ddr, en hy hie oan 'e râne fan it doarp in prachtich ttsicht. In grou 

traktement sil Wergea him net bearn ha, skitterende omkriten wol. Soe dit krappe traktemint faaks 

ien fan de redenen west ha dat hy mei it skriuwen fan krantestikjes begûn? Hy hie fansels ek nocht 

oan skriuwen en hy koe it en boppedat hie hy kunde oan kranteminsken yn Den Haach. (Het Vader-

land en de Haagsche Post). "Fijne stukjes proza, eenvoudig en simpel, waarvoor ik grote bewonde-

ring had. Vooral de wijze waarop hij ook de mens in deze schetsen betrok trok mij erg aan", 

skriuwt Jan P. Strijbos. Doe't hy al hiel wat sketsen yn 'e krante hân hie, waarden de bêsten dêrfan 

sammele en as boek ûtjûn mei as titel "Waar de greiden groenen en de wateren klotsen" (1921). It 

boek waard in stkses en fan alle kanten oanpryzge. Dan komme der yn 'e rin fan 'e jierren noch 12 

boeken by. Ferskate krije in twadde printinge en hjoed de dei binne benammen in protte Wer-

geasters noch slij nei it hawwen fan "Zon op de golven" (1926); "Glanzende dagen" (1928); 

"Blinkende vesten" (1930) en al dy oare boeken mei de sprekkende titels. Se binne yn it Hollansk 

skreaun mei gauris Fryske sinnen dertusken, (no Fryske?) 

"Op de tafel stond nog een schaaltje met visch van 't middageten. "Ja", zei Maaike, "we binne oan 

de fisk wêst. 'k Zei tsjin Sijtze, fisk kin net durje dy mat op. Ze is al 'n wieke âld". 

De Stoppelaar stie oant 1939 ta yn Wergea as dominy. Hy is hjir noch net fergetten. Altyd komt yn 

'e ferhalen oer him syn ofwêzigens nei foaren. Hy koe oere en tiid ferjitte, wie dan yn syn holle drok 

dwaande mei eat dat syn belangstelling hie en wie dan alles om him hinne fergetten. Rients van 

Wyngaarden: "We komme in man tsjin mei in swarte jas oan en in pet op. Hy sjocht nei de groun as 

telde er de makade stiennen. We sizze "dei dominy" mar der komt gjin andert". Oeds Bylsma: 

"Vaak zagen we hem varen, achter in zijn "Pompeblêd" zittende met de hand aan de aanhangmotor, 

terwijl de slip van z'n Zwarte jas door het water slierde". 

Ds. De Stoppelaar wie ek in ûnhandich man "Ik moest de veters van z'n schoenen vastmaken, hem 

netjes scheren en zorgen dat zijn stropdas op de goede plaats zat" seit Strybos fan him doe't hy by 

him ótfanhüze. Doe ek soe hy nei Thysse's Hof yn Bloemendaal, mar hy bleau yn Haarlim hingjen, 

want dér trof hy in âlde skuonmakker en der hat hy de hiele fierdere dei him by del jûn, want it wie 

in skuonmakker mei in "wijsgerige inslag". De Stoppelaar hie gjin pretinsjes, klean seine him neat, 

en men seach yn him soms dan ek net de dominy dy't te preekjen kaam, wat wolris ta misferstannen 

liede. Hy besiet in fiks partsje humor en in preauke dêrfan ta beslût en dan witte we krekt trouwens 

as by de foargeanden dat alle kanten lang net goed beljochte binne. 

Gjin luijer ark as domenys 
Als predikant en kassier van de Boeren/eenbank bleef hem overdag weinig tijd tot schrijven over. Dat 
was dus dikwijls nachtwerk. Toen hij eens na zo'n schrijfnacht, op een vrijdagmorgen vroeg een 

korte wandeling maakte, stapte voor de pastorie een Woudman van zijn fiets voor het nemen van een 

frisse pruim. Dominee maakte een praatje met de fietser. De man dacht met een arbeider te doen te 
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hebben, want De Stoppelaars nochalance op zijn kleding is bekend. 

Dominee maakte de opmerking, dat de fietser al vroeg uit de veren moet zijn gestapt. Het antwoord 

luidde: "Ja, de lytse man moat lange dagen meitsje om de holle boppe wetter to hâlden' 

-- En dan - met een knik naar de pastorie: "Hy sf1 noch wol op 'e bealch lizze' 

-- Repliek De Stoppelaar: Ddr kinst op oan, gun lui/er ark as domenys'7 

Hendrik Jehannes Kooistra (1833-1899) 

Yn 1960 wurdt fan ferskate kanten by de gemeente oantrune om Hindrik Hannes yn in strjitte te 

ferneamen. Syn fertsjinsten steane breed citmetten yn "Erf en Wereld" it belangrike boek dat J.P. 

Wiersma skreau (1959) en dat handelt oer de opkomst en de Ontwikkeling fan de Fryske Lanbou-

koöperaasje. Sawol B.K. v.d. Berg as J.J. de Boer steile Hindrik Hannes ek foar, mar in ambtlik 
stik skreaun foar b. en w. seit .  ........... van oordeel, dat alleen dan bepaalde personen moeten 

worden benoemd, wanneer hun betekenis zich uitstrekt buiten de plaatselijke gemeentschap". B. en 

W. lykwols nimme de suggestie Ot Wergea wol oer en sa komme no de 4 foigjende strjitten oan har 

namme. 

Het beeldhouwwerk Afkes 
Tiental, van Suze 
Boschma-Berkhout, dat 5 
september 1970 te Warga 
werd onthuld. Het 
kinderrijke gezin van 
Sjoerd en Harmke 
Feenstra- Tuinstra, 
wonende in een klein 
huisje achter de Hillebu ren 
te Warga, heeft tegen het 
einde van de vorige eeuw 
model gestaan voor het 
kinderboek Afkes Tiental 
van Nienke van Hichtum 
(pseudoniem voor Sf0 ukje 
Maria Diederika Bokma de 
Boer, eerste vrouw van 
mr. Pieter Jelles Troelstra). 
Het boek verscheen in 
1903, is reeds 26 maal her-
drukt, heeft in vele talen 
vertaald een tocht over de 
wereld gemaakt en is nog 
steeds een der beste 
kinderboeken die in deze 
eeuw zijn verschenen. 
(foto J0 Smit) 

Earst dus Hindrik Hannes, sa't ider him koe en sa't hy ek rûnom beskreaun wurdt, ütsein yn 'e 

strjitnamme (men moat fetsoenlik bliuwe netwier!!). 

Hy is berne op Wiekemastate (no Wigle Vriesinga) en buorke letter op Schroetsma State (no. J.A. 
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van Drooge) op Narderbuorren. Hy wie ien fan de 23 boeren dy't op 14 juny 1886 It hjir oan-

doarsten om meilnoar op te rjochtsjen de feriening Koöperative Suvelfabryk "Warga". Seis jier 

earder krige Feanwâlden de earste bûterfabryk, mar dat wie net it koöperaasje. Sûnt 1883 leveren 6 

Wergeaster en Warstienser boeren har molke oan 't keapfabryk yn 'e Skrâns te Huzum, mar fan 

beide kanten net mei genoegen. Sy binne dan ek fuort te finen foar It idee om sels in febryk te be-

gunnen. We moatte hjir trouwens net te licht oer tinke. "Niet altijd even malsch en vriendelijk waren 

de op- en aanmerkingen over fabrieksboer en -boerin; melkieveren aan een zo ongehoord nieuw-

lichterige instelling als een fabriek was oneerzaam" (Geschiedenis van de Friese Landbouw, 1952). 

Vn 'e neiwinter fan 1885-1886 krigen de seis te hearren dat se harren molke wol hâlde koene. Dizze 

seis moasten dus of sels wer bûter en tsiizje of..........harren oanslute by dy oaren dy't in oare wei 

woene. 

It beskit wurdt nommen, en hjir hat Hindrik Hannes net swak yn meispile. Vnearsten moast alles 

f 27.000,-- kostje, mar doe't opny rekkene waard siet men al op f 35.000,--. In slompe jild en it hat 

gâns ynspanning koste om dy sinten op it kleed te krijen. M.H. Castelein leit dat yn Bolwurk 

(Wergea-nummer) didlik rit: 

"Vn in tiid dat it soberearjen wie organisearren se har. Foarop gong Hindrik Hannes. Syn winskjen 

smeide er om ta wollen. Tsjinakselers drage der ta by dat de opset yn in ferkeard deiljocht komt te 

stean. 't Fabryk, sa sizze se, wurdt in takomstich earmhûs foar de boeren - 

De earste foarsitter, It sprekt hast fansels, wurdt Hindrik Hannes. De findeldragers yn de foarste 

lynje. In man mei fisy en in trochbiter". 

Piter Doekes Wybinga (1848-1932) 

"Soe't noch net de baas wêze, Piter, dat dy hiele bouwerij noch mar oergong? Dizze fraach stelde 

Hindrik Hannes net by tafal oan Piter Doekes, nee just fan him soe It andert komme moatte. En it 

kaam: "Hindrik we -ha A sein, wy sille no ek B sizze moatte". Trochsette dus! Opnij der op (it om 

jild by inoar te krijen. Opnij alle krityk wjerstean. Oan obligaasjes kriget men f 23.800,-- byinoar, 
de twa timmerbazen A.K. Hoekstra en 1. Rosies, oannimmers soene wy no sizze, wurde hypteek-

nimmers foar it net foltekene part, elk foar f 6.400,--. 

Op 14 maart 1887 wurdt de earste molke mienskiplik ferwurke. Piter Doekes holp dy dei yn 'e 

fabryk en levere jûns mar gjin molke, want alles rûn dy earste dei yn 't hûndert. 

Mear as 25 jier lang hat Piter Doekes foarsitter west fan 't fabryk. M.H. Castelein seit fan him: 

Mei oprjochter en liedsman fan 1887-1919. Vnteger en humaani minske; jimmeroan tsjinstree as 

't fabryk oangong. Heechachting waard him fan alle kanten Cit wei tadroegen. Hy waard yn 1919 

earelid. Vn 1911 wurdt "Wergea" nochris yn 't sintsje set en komt der fan alle kanten lof en eare. 

De Kommisaaris fan de Keningin beweart dy dei: ,,Van Warga begint de victorie". Piter Doekes syn 

boarst is goedernoch om de medalje te dragen dy't hy, mar einliks alle pioniers, kriget dy deis. 

Ridder! Dizze ridder fertsjinnet it dat syn namme yn is doarp noch altyd meispilet. 

Marten Kalsbeek (1874-1904) 
Cornelis Kasje (1872-1957) 

Vn augustus 1960 waarden net allinne twa boerefoaroanmannen ferneamd troch de Rie fan 

Idaarderadiel, mar de selde jûns ek twa arbeiders it 'e suvelfabryk. De motivaasje: "Hebben de 

boeren te Warga de spits afgebeten voor het ontstaan der coöperatieve gedachte in de zuivelwereld, 

van de arbeiders van Warga kan met ere worden gezegd, dat zij pionierswerk hebben verricht bij de 

oprichting en uitbouw van hun vakorganisatie: de zuivelbewerkersbond". It wie len en al ellende 

sa om 1900 hinne yn 'e bûterfabriken. Marten Kalsbeek, tige jong noch, hy stoar al doe't hy noch 

mar 30 jier wie, seach de saak net allinne oan mar die mear. Hy die in oprop oan 'e suvelbewurkers 

om op 13 maaie 1900 gear te kommen yn Ljouwert en cit dy gearkomste ûntstie de fakorganisaasje 

foar de suvelbewurkers. Wat wiene no de easken dêr't men foar stride woe: 12 oeren wurkje per 
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dei en 70 oeren yn 'e wike (wie 80). Men fertsjinne doe sa simmers ± f 8,-- en winters f 6,50 yn 'e 

wike. Oan kontribtsje joech men 5 sinten yn 'e wike. Alde Wergeasters fan no sjogge de mannen 

noch foar har; wurch en mei in echte fabryksk leur. 

Mear as ien kear ha bestjoerders fan N.V.V. en no dus F.N.V. krânsen lein op har grêven yn Wergea. 

Op de stien fan Marten Kalsbeek stiet: Ter herinnering aan onze strijdmakker den oprichter van den 

Zuivelbewerkersbond. Op dy fan Kasje: Pionier van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfs-

bond. Kasje kaam yn 1902 yn it haadbestjoer fan de Bond, wêr't men him "de dichter" neamde. 

Hy koe tige treflik dat jinge ûnder wurden bringe dat yn syn hert omgyng. 

Bonne Klaas van den Berg (1877-1964) 

Yn 1965 fersiket de Wenningbouferiening Idaarderadiel (no Midden-Friesland) in strjitte yn Wergea 

te neamen nei in man dy't gâns ût 'e wei set hat yn 'e bouferiening. 

De gemeente giet der fuort en daliks net op yn, want sa stie in it ambtelik rapport oan b. en w. der 

binne sa folie Iju dy't har yn in feriening tige warre en ward hawwe. Soks skept in presedint. Mar 

as der yn 1967 oan Plaatselijk Belang te Wergea frege wurdt om mei in nije strjitnamme te kommen 

om 't der hjir wer in strjitte by kommen is, dan komt ek Plaatselijk Belang mei B.K. v.d. Berg ....... 

dit om zijn grote maatschappelijke verdiensten in het bijzonder voor de woningbouwvereniging 

Id aard erad eel ". 

Dan skikke ek b. en w. yn en üt it riestik nimme we oer: "Ter informatie delen wij u mede, dat de 

heer Van den Berg ongeveer 35 jaren bestuurslid is geweest, in welke periode hij gedurende de 

laatste 21 jaren voorzitter was. 

Voorts is hij in deze gemeente gedurende een 12-tal jaren raadslid en een aantal jaren wethouder 

geweest. In de jaren 1948-1954 was hij voorzitter van de Vereniging "Dorpsgebouw" te Warga, in 

welke functie hij, vooral bij de oprichting, de stuwende kracht was". 

B.K. v.d. Berg wie yn Roardahuzum direkteur fan de bûterfabryk en is ek in tal jierren foarsitter 

fan de Frico west. Yn dy funksje ûntbleate hy yn 1936 de stien, werop fûgel Phoenix (sit no yn 'e 

hal fan it Fricokantoar yn Wergea, earder yn 'e fabryksmuorre), de fûgel dy't Cit 'e jiske opriist, 

symbolysk jout dit wer it momint werop suvelfabryk "Wergea" oergiet yn de Sintrale Molkyn-

rjochting FricoWergea. Fanôf 1942 wennev.d. Berg op 'e Nijewei 6 ynWergea. 

Jelle Wigles de Visser (1890-1957) 

In man dy't tige bliid wie doe't de Kommissaris fan de Keningin op 26 july 1952 de wei Grou-

Warten mei syn twa sydtakken nei Wergea en Idaard iepen en tagonkelik ferklearre, wie wet-

hâlder De Visser. Hy hie jierren lang besocht om It safier te krijen en no wie It dan safier, it 

Leechlân wie ûntsluten. Hy soe der sels ek fan profitearje want Jelle Wigles buorke op it spul 

der't no syn soan Piter wennet en hy wist mar al te goed wat It sizze woe om dêr, fier fan hokker 

wei dan ek buorkje te moatten, mar foaral ek om mei dwaan te kinnen oan ferieningswurk en 

oare maatskiplike bezichheden. 

De Friesche Maatskippij fan Lânbou hat him lykwols jierrenlang as foarsitter hân. Yn 1949 kaam 

hy sels yn It haadbestjoer. Wouter Zwart skriuwt fan him: It wie in berette, aktuele, oarspronke-
like figuer, mei puntige iitspraken. In oertsjûge strider troch syn sûn ferstân en trochlibbe praktyk. 

Net  mijend en dêr koe iderien net oer, mar men hie grut betrouwen yn him. In krêftige persoanlik-

held troch syn fakkundige striid foar de algemiene boerebelangen. 

Gun wûnder dus dat in heal jier nel syn dea in part fan de wei syn namme krige. Fertsjinne. 

Syn pleats "Grut Tjallinga-State" wie dus tige min te berikken, gjin wûnder dat der yn 'e lêste 

oarloch soms in 30 ûnderdûkers plak fûnen en her der feilich tochten. Troch ferrie kaam oan dy 

feiligens in em. De Ditsers sleepten Jelle Wigles mei, mar lokkich kaam hy nei de oarloch wer Cit 

Ditslân werom. 
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GROU-FAN ROEISKOU TA AUTO 

Fan S. Bangma 

Fan de doarpen yn Idaarderadiel hat Grou, hwat de forbining nei bûtenit ta oangiet, ieuwen lang in 

hiel apart plak ynnommen. Wergea, Warten en Readhuzum forkearden yn dizzen yn in bifoarrjochte 

posysje neffens Grou. Hwant neigenôch oan 't mids fan de foarige ieu, hie Grou oer lân oars gun  for-

bining mei de oare doarpen as bylâns in tige biheiplik rinderspaed nel Idaerd en in modderreed nei 

Jirnsum ta. Doe't yn 1842 dit lêste paed in pCindyk waerd en yn 1868 de spoarwei fan Ljouwert nei 

Swol ré kaem, krige it doarp al gâns mear ûntsluting mar oan't in hiel ein yn 1900 op bleau yn Grou 

de roei- of sylskou it bêste middel fan forf ier. 

It gong yn it efterôflizzende Grou, mei syn bulte farwetters yn en rounom it doarp, destiids hiel 

oars om en ta as hjoed de dei. 

dL 

--. - 

Gezicht op Grouw omstreeks 1750. Waarschijnlijk  getekend door F.1. Portier. 

It forkear oer de hurde dyk wie fan gun bitsjutting hwant as skoaljongens wiene we krekt foarby it 

plantsoenwachtershCiske bytiden oan 't knikkerjen. By dit spultsje, dat we "op de lange rige" 

neamden, hiene we dan de heale breedte fan de, frij smelle, wei yn bislach en it barde mar kom-

selden dat we iis spul ns ûnderbrekke moasten, omdat der sa'n forhipte hynder en wein lâns moast. 

Fan fytsers hiene we net folie lêst en oan de seidsume automobiel, dy't nei of cit It doarp ried, hiene 

we as bern wol safolle niget, dat we dérfoar it paed sûnder wrokjen wol rom meitsje woene. 

Lyk as oeral gong it ûnderlinge forkear meast mei de "bilwein". Yn It sa wetterrike Grou wie de 

skou lykwols in hânsum forfiermiddel. Mei in lyts houten roeiskouke koe men oeral hinnefarre en 

wie men soms sa fluch wol to plak as rinnendewei. Woe men aeisykje yn de blommige bûtlânnen en 

blaugerzen of angelfiskje by ien fan de forskate wierpÖllen yn Mar of Ie, dan koe men beslist net 

sûnder sa'n handich fartich. 

Moast men de skou ek foar it wurk brûke en der altomets fracht mei forfiere, dan hie men mear 

geriif fan in greatere izeren roeiskou. De mear as tritich koumelkers yn it doarp koene perfoast net 
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sünder sa'n fartich. Dizze lytse boerkes, mei 6 oan 't 8 kij, hiene ornaris sels gjin Iân, mar hja 

hierden stikjes bûtlân yn de Wyldlânnen of earne oars efter Mar en Ie. Oan 't salang as der gers 

woeks, moasten dizze minsken alle dagen nei dat lân ta roeije om fretten foar harren bisten to 

meanen. Dat waerd dan mei de seine dien. It gers waerd yn 'e skou oploege en sa nei hûs ta roeit. It 

wie in wrotten en wramen foar de koumelkers, hwant hja moasten simmerdei ek noch earne oars 

meane en ûngetiidzje om mei de wintertarring foar it f6 to rieden. 

Greate izeren roeiskouwen waerden ek brûkt troch de molkfarders. Dizze mannen, yn tsjinst by it 

bûterfabryk, hellen moarns en jouns de bussen mei molke by de boeren yn it wetterlân wei. 

Yn it tsjustere jiertiid as it gemaek op 'e pleatsen tige weromroun, omdat de measte kij dan droech 

stiene, waerd deis mar ien kear fearn. Yn it winterskoft, as sniekwalster of tin ijs op it wetter lei, wie 

it altijd in poepetoer om mei de skou by de boeren to kommen. It waerd pas wer better hwannear't 

it iis sa sterk wie, dat de molkfarders mei de greate houten sliden op 'n paed gean koene. Hoe't de 

situaesje op it wetter ek wêze mocht, dat molkeopheljen wie trochstrings dreech wurk. By pûr-

stoarmwaer wie it net to dwaen en ek to nuodlik om oer de wide wetters to farren en dochs barde 

It komselden dat de molke net ophelle waerd. Mei in ommelânske reis, troch tal fan smelle sleatten, 

koe men destijds dochs oeral noch komme. Om bygelyks op Goanjehuzen to kommen, foer men oer 

de Baei it Nijdjip lâns en de Toetsmar it Deel del nei Pean ta. Fan dêrit wei koe men oer de Gréft 

lâns binnesleatten, bisuden de Wide Ie, by it Heechhiem yn 'e Jansleat komme. 

Mear ûntsluting 

Nei de earste wrâldkriich krige it doarp Grou mear ûntsluting. Troch it wetterskip de "Leppedyk" 

waerd in grintwei oanlein fanCit it doarp nei Nes ta. It forkear oer 'e wei foroare yn dy neioarlochske 

jierren ek stadichoan. De fyts kaem mear yn gebrûk, wylst tilbury en gewoane hynder en wein mear 

efter 'e bank rekken troch de komst fan auto's en motorfytsen. De opgong, dy't de motorkrêft yn 

dy snuorje makke, bieau net allinne biheind ta it reau op 'e dyk, mar die ek syn yntré by it forkear 

op It wetter. Lytse kajcitboatsjes mei in binnenboard-benzinemotor kamen al gau yn 'e swang en ek 
foar de ienfâldige roeiskou weard it mooglik om op motorkrêft to farren. Mei in oanhingmotor efter 

de skou koe men jin gâns flugger forpleatse as mei roeijen en silen ........alteast ........as it slagge sa'n 

motor oan 'e gong to krijen, hwant dy earste apparaten wiene net botte bidriuwwis en foaral yn 't 

oanslaan tige sinnige kringen. Faek hie men It swit al goed to pakken fan it draeijen oan it swangrêd 

mei it krukje, foardat men it ding oan 'e gong krige. Roun de motor op 't lêst, dan bleau it altiid 

noch de fraech, hoe lang oft er it folhâlde soe, hwant as der ek mar in bytsje spatwetter op delfoel... 

wie 't meastal daliks wer ho! Do.slim forfelende bernesykten fan dy earste oanhingmotors waerden 

gelokkich gau oerwoun, sadat net allinne de biwenners yn It wetterlân, mar ek de nearingdwaenden 

it it doarp, dy't de boer op gongen om harren keapwaer oan 'e man to bringen, It great geriif fan 

dizze motorkrêft hiene. 
Vn dizze jierren fan bitreklike fleur waerd op de polderdyk bylâns de Mar, tusken de Boerewâl en 

de Groundaem, in betonnen kuijerpaed, de saneamde "Wandelwei", oanlein. Ta geriif fan de op-

kommende wettersport liet V.V.V. it Théhûs sette op it pôltsje oan 'e Mar, dat bikind stie as it 

"Jan Goartershok". 

Dat it forkear op de wetters yn it doarp oan bisjutting forlear, die ek blyken hwant It stik haven 

fanôf Boerewâl oan de bocht fan de Groundaem nei de Baei ta, kaem ticht en waerd strjitte. It 

heechhout oer dizze haven, dat foar de biwenners yn dy buert de koartste forbining nei de buorren 

ta wie, rekke dêrtroch oerboadich. It brechje waerd oerpleatst nel de oare ein fan de Groundaem en 

die dernei tsjinst as forbining tusken de bisteande "Wandelwei" en It nij oanleinde kuijerpaed, dat 

by de Mar lâns alhiel oan de "Leiding" ta roun. 
De draeibrêge yn de Grousterdyk by Sevenhuzen, waerd der weinommen en der kaem in daem foar 

yn 't plak. Foar de molkfarders bitsjutte dit it forlern gean fan de flechtwei nei Goanjehuzen ta. 

In great gemis wie it net, hwant it bûterfabryk skafte in trijetal greate motorpreammen oan, dêr't 

fuortoan ek by stoarmwaer de molke by de boeren efter de wide wetters wei ophelle wurde koe. 
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Ek de wipbrêge oan it bigjin fan de Haedstrjitte, gong der ût. In daem mei in betonnen dûker kaem 

der foar yn 't plak. 

il 

Het laatste hooi ligt op de wagens, de "ûngetiid" is voorbij. Een foto uit omstreeks 1925. Zeven 
volwassen mensen en twee paarden voor twee wagens met hooi. Tegenwoordig doet één man met 
zijn trekker meer dan het dubbele. 

Yn de krisisjierren fan foar de twadde wrâldkriich en dêrnei yn de fiif jier fan Duitske bisetting, for-

oare yn en rounom it doarp net in soad. Nel dizze jierren fan greate earmoede en in bulte ellinde, 

kaem in nij tiidrek fan fornijing en foroaring op gong. Sa wie der al lang tige forlet fan in fluggere 

forbining foar de greate frachtskippen tusken it noarden fan 't lân mei Amsterdam. Fanit Grins-

lân wei wie men foar de oarloch al bigoun om de slimste tûkelteammen (it de bisteande farroute op 

to romjen. Party bochten waerden der üthelle, hwant it moast sa folie mooglik rjochtiit gean. Mei 

dit wurk wie men doe net fierder kaem as krekt foarby "Trije Hûs". Fuort nel de oarloch waerd dit 

greate kerwei op ' en nij oanpakt. 

Faniit de Biggemar wei groef men dwers troch de Haenslânnen nei de Pikmar ta. 

Oer 'e Mar gong it tichte oan It Kaeigat en Duvelseilân foarby op de Twaddemad-seize ta, Westlik 

fan it tis sa bikinde baeijersplak groef men binei rjochtit rjochtoan troch it lân op Ald-Skou ta nei 

de Wjittering. Dizze operaesje hie fan gefolgen, dat it kuijerpaed nei de Leiding en de dyk nei Nes 

ta trochsnien waerden. In pont yn 't kanaei hâldde it lyts forkear nei Nes ta noch in skoft geande 

mar der waerd to min gebrûk fan makke, om dit gerilf langer oan to hâlden. Al gau wie it ek net 

mear sa nedich, hwant in stik dyk fan de autowei Ljouwert-SwoI, tusken Barrehûs en Akkrom, kaem 

ré en nést dizze wei waerd in binnendyk oanlein, dy't tusken de Burstumer- en Bokkumermar oan-

sluting brocht op de bisteande Nesserdyk. 

De farwetters yn it doarp waerden ek mear ynkoarte. It stik Groundaem, efter de skoalle lâns oan de 

ein fan de Lange Jammer ta, waerd ek strjitte. Omdat dêrnei de forbining nei de Baei ta hielendal 

forbrutsen wie, waerd letter ek dat stik ticht smiten. 
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Foroaring foar de boeren 

De nei-oarlochske jierren fan tanimmende wolfeart en modernisearring op alle mad, brocht ek in 
greate foroaring foar de greidebidriuwen. Om mear en tagelyk in bettere frucht fan de bûtlânnen to 

- 

k " 

 

Een plaatje uit 1908. Tien melkschouwen op de Rechte Grou. Zij hebben de zuivelfabriek  verlaten 
en zijn op weg naar de boeren voor het ophalen van de melk. 

winnen, mocht sok lân winterdei net mear Onder wetter strûpe. Foar de oanfier fan kunstdong en 
krêftfoer nei de pleatsen ta, waerd it eins in eask dat dy bidriuwen ek mei frachtauto's to birikken 
wiene. Ynpoldering fan de bûtlânnen en ûntsluting fan efterôflizzende oarden kaem oeral oan 'e 
oarder. De boeren yn It Hôf- en Leechlân hoechden net sa lang op ûntsluting to wachtsjen. De al 
bisteande winsk by it gemeentebistjûr om in koartere forbining mei Wergea. Warten en Idaerd to 
krijen, wie troch it oanlizzen fan It Prinses Margrietkanaal ynienen mooglik wurden. It skipforkear 
fan Grou nei Jirnsurn ta wie fan gjin bitsjutting mear en neat stie doe noch yn 'e wei om in brêge 
oer de Grou to lizzen en dy forbining ta stân to bringen. De Jelle Wiggeles de Visserwel, neamt nei 
de greate foarstrider fan dit plan, kaem ré en alle pleatsen yn dit diel fan de gemeente waerden dêr 
op oansletten. Ek de Galle, dy't syn bitsjutting foar It trochgeande skipforkear forlern hie, waerd by 
de Meer ôfdamme. In dyk nei de pont yn 't kanael, belle de Burd-biwenners yn bytsje ût It isolemint 
wei. 
Fanwegen de geweldige taname fan de wettersport en de dêrcit fuortkommende bihoefte oan plak 
foar tinte, caravan of tydllk Onderdak yn in simmerhiske foar de simmergasten, waerd It hiele 
greidefjild, de Galle- en Haenslânnen as rékréaesjeoarde ynrjochte. It string, in stik bûtlân oan de 
westkant fan de Galle, dêr't de iisklub winterwel mei sterk iis har hurdriderijen meast hâldde, waerd 
alhiel ôtgroeven en fol mei skiphuzen bout. De Blieken, de Spûkesleat en mear smelle farwetters 
waerden ôfdamme, omdat se foar It forkear fan gun bitsjutting mear wiene. 
Mei de oprjochting fan it wetterskip "De Lege Midden", foroare der ek in boel yn It gea bisuden de 
trije Ie-ën. Dizze Wrôld, dy't omtrint hielendal by de gemeente Smellingerlôn heart, mar hwerfan't 
de biwenners en de forsjennings fan de bidriuwen altijd op Grou oanwezen wiene, kin ek net oer-
slein wurde. Troch de ynpoldering fan dit gebiet waerd de Soarremarster Mar, oan it bigjin fan It 
Moarchhoarntsje fan It bûtewetter ôfsletten. In keardoar, foaroan yn 'e Jansleat en oan 'e ein fan 
de Goanjehistersleat, wie nedich om It tuskenlizzende lôn foar ûnderstrûpen to hoedzjen. Troch 
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dizze ienfâldige foarsjenning is de ynmoaije farroute oer Goanjehuzen foar de wettersport biwarre 

bleaun, mar de wide blaugerslânnen rounom de Flearbosk gongen forlern. Alle lân waerd skuort 

en mei heechweardiger gerssoarten op ' en nij ynsiedde. Nij-boude pleatsen ûnderbrutsen de fiere 

kimen fan alear en nei alle wynstreken üt waerden forhurde diken oanlein. 

De, binammen by aeisikers, sa bikinde wetters dêr't men mei de skou trochfarre koe, lyk as fanüt 

de Wide le troch it Tûnlân en efter de binnekrite fan it Heechhiem lâns nei de Soarremarre en 

fierderop de Skeansleat, it Flearboskgat en de Ald-Lears, rekken allegearre tt 'e tiid. In jier -

mannich earder wie de Goarsleat, in forbining tusken de Sitebuorster Ie en de Bôl, al it it forkear 

nommen. 

In part fan do Goanjehiister boeren wenje ek hjoed de dei noch op in eilân. Mei ütsünderingfan de 

Roekepleats, binne de bidriuwen allegearre mei in forhurd paed forboun nei it plak ta, dêr't mei 

skou of pont nei de "fêste" wâl oerstutsen wurde kin. De dyk fan dertit wei nei Aldeboarn ta, hat 

makke dat de boeren harren ek by de mienskip fan dat doarp oansletten ha. 

De Hege Warren, fan âldsher de Wâldlânnen of it Kwartsjeslân, ûndergong inselde foroaring as de 

blaugerzen rounom de Flearbosk. 

It wetterskip "de Burd" bleau net binefter. De al lang bisteande winterpolder waerd (itwreide mei 

de bûtlânsfjilden oan de Ie en de Trijehiistersleat en alle buorkerijen krigen in goede hurdedyk-

forbining nei de motorpont yn 't kanaal. It farwetter de Burd, dat as binnepaed nei Sitebuorren 

ta in boel brûkt waerd, mei de Djipsleat as sydtûke nei de Wide Ie ta, rekken ttde roulaesje. Ek de 

Boarchsleat, fan hwertroch men it de Biggemar wei nei de Lange Lits farre koe, mei de Kobbesleat, 

dy't hegerop yn de Grêft citkaem, forgong it net oars. Lokkich is de Boarchmoune biwarre bleaun! 

Natuergebiet 

Yn in part fan de Labâns-krite en de rom 200 bunder greate Wydlânspolder, foroare net sa'n soad. 

Dizze bûtlânnen en blaugersfjilden waerden oankoft troch it Fryske Gea en hâldden sadwaende de 

bistimming fan natuergebiet. Dizze fjilden, oan beide kanten fan de Folkertsleat, steane winterdei in 

pear moanne ûnder wetter en binne dan net allinne in tige gaedlik frettersplak, mar boppedat in 

feilich taflechtsoarde foar ytlike tûzende yn- en titlânske wetterfûgels. It wie net mooglik om it oan-

sjen en de ynhâld fan dizze terreinen yn harren hiele hear en fear to biwarjen sa't dy eartiids wiene, 

mar de bûnte fegetaesje, dy't dér ek nou noch waekset, sil oan jongere generaesjes mear each jaen 

kinne op it gea, sa as dat der destiids hjir yn it romme wetterlân ütsjoen hat. 

It hawwe net allinne de minsken west, dy't mei harren fornimstigens en technyk it oansjen fan It 

gea foroare ha. Ek de natuer sels hat hjir en der in wiziging oanbrocht. Yn de Alde Feanen bygelyks, 

binne djip itgroeven feangatten stadichoan sa tichtwoeksen mei alderhanne wetterplanten dat it 

sodzepôllen wurden binne, wylst op oare plakken de smelle stripen lân tusken de petgatten yn troch 

de weachslach folslein fuortspielden en der greatere puollen ûntstiene. Mei It oanlizzen fan it Prinses 

Margrytkanael is in great part fan de minderweardige itbaggere groun opslein op 'e Wyldlânnen en it 

lân bisiden de spoarbrêge yn hiele mânske en mei stevige diken omseame forgaerromten. Dizze, hast 

trije meter hege swarte blabber-flakten, binne troch de natuer eigenhandich ta bluisterige tunen fan 

beamt en blomt makke. 

De Lange Lits, eartiids in flinke mar, is yn 'e rin fan jierren foar't greatste part yn in sodzepôlle for-

oare en hwat der noch fan oer is, kin fanwegen de ûndjipte mar amper mear bifearn wurde. De ear-

tiids sa bikinde eilântsjes, de Minke- en Trientsjepôlle yn de Peanster Ie, binne ek troch de weach-

slach alhiel fan 'e kaert fage. 

Neat is as oantinken oan harren earder bistean oerbleaun. 

In pear beamtripen, nei oan 'e rnne fan de Sitebuorster Ie, binne ek al sa bot troch de krêft fan 
wyn en wetter oantaest, dat harren ûndergong net lang mear iitbliuwe sil. 

Ryk forskaet 

Grou is al lang net mear it sa efterôflizzend plakje fan alear. Krektoarsom, It is in great doarp 
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wurden en it leit oan ien fan de drokste forkearsdiken fan Fryslân mei boppedat in treflik goede 

spoar- en busforbining. It doarp is ek bikind as 't ienichste plak yn t.s lân dat gun Sinterklaes fiert, 

mar Sint Piter as goedhillich man en bernefreon yn eare hâldt. Mear namme hat it doarp noch as 

plak fan de wettersport. In protte minsken om utens wei, komme simmerdei nei Grou ta om yn 'e 

omkriten ûntspanning en fortier to sykjen op en oan it wetter. Om mei sylskip of motorboat to 

farren oer de wide en smelle wetters, mei oeral in wikseljend patroan fan griene iggen en eachweid 

op de fiere kym. Om yn dizze wetterwrâld to genietsjen fan de ienfâld, stilte en rêst, mei tagelyk 

sa'n ryk forskaet oan libbene natuer. 

De roeischouw mag dan vervangen zijn door de auto en het roeien door de aanhangmotor, maar de 
zeilschouw, de echte G. W.S. -schouw, is nog altijd present. Een klassiek, heel mooi en handzaam 
scheepje. 

It toerisme bringt bytiden in drok forkear op it wetter. Tusken de boaten fan lyts oan 't great, fan 

tige ienfldich oan t gâns Rks en fan alderhanne model en kleur, is de saneamde G.W.S.-skou as 

aparte klassen by 't hurdsilen gun ûnbekinde. Ek de lytsere roeiskou, mar dan wol forsjoen fan in 

bûtenboardmotor, wurdt noch in boel brûkt, binammen troch de eigen ynwenners foar it angel-

fiskjen en aeisykjen. Komselden sjocht men immen noch yn sa'n ckou roeijen, hwant dat giet lang 

net hurd genôch en is faeks ek noch leabrekkend wurk. 

Soks past aliegearre net yn It ramt fan de tsjintwurdige tiid mei al syn hastigens en hwer't men stoef 

wurkjen as 't heal kin safolle mooglik mijt. Of it moast gean foar eigen wille of sportprestaesjes. 

It drege en tiidrôfjend roeijen mei de skou, lyk as dat eartiids wol moast, omdat der gjin better 

forfier wie, biheart hjoed de dei forgoed ta it forline. It hoecht ek net mear, hwant de efterôf-

lizzende oarden yn it wetterlân, binne nou makliker en folie tiugger mei de auto oer e dyk to bi-

rikken. 

De roeiskou is troch de auto fordreaun! 
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ONTWIKKELING VAN DE INDUSTRIELE BEDRIJVIGHEID 

Door P.H. Starreveld 

Van oudsher is de gemeente Idaarderadeel een agrarische gemeenschap. Nog maar enkele tientallen 

jaren geleden was een aanzienlijk deel der bevolking voor zijn bestaan afhankelijk van de vee-

houderij. De bedrijven waren arbeidsintensief en verschaften velen een bestaan. De boerenarbeider, 

thans een vrijwel overleefd fenomeen, speelde een belangrijke rol in het agrarisch produktieproces. 

Hoe belangrijk hij echter ook was, in de slechte economische omstandigheden van toen was het voor 

hem geen vetpot. In de meeste arbeidersgezinnen was schraalhans keukenmeester. En daar niet 

alleen. Hetzelfde gold ook voor de groep van zo'n dertig vissers, die zich op het water van de ge-

meente een bestaan probeerden te vinden. Het leven en werken in het Idaarderadeel van de vorige 

eeuw was "dreech", een strijd om het bestaan. Toch waren er in de dorpen ook toen al ambachte-

lijke bedrijfjes. Zo telde de gemeente in 1830 zes scheepstimmerwerven, zes grofsmederijen, elf 

broodbakkerijen, acht kuiperijen, drie uurwerkmakerijen, een touwslagerij, een kaasmakerij, een 

gortmakerij, een linnenbiekerij en verder maar liefst veertien huistimmerbazen en twaalf schoen-

makerswinkels. Veelal waren dit eenmansbedrijfjes. Enkelen waren groter en hadden knechts in 

dienst. Gezamenlijk leverden ze in 1830 werk aan zo'n 200 arbeiders, die gemiddeld 70 cent per dag 

verdienden. Dat was meer dan de boerenarbeider, die winter en zomer door elkaar gerekend tot 
ongeveer 60 cent per dag kwam. Vrouwen moesten het doen met 40 cent per dag. In 1858 waren de 

lonen opgelopen tot f 1,-- per dag. Voor de mannen tenminste. De vrouwen bleven 40 cent ver-
dienen. Ook was er kinderarbeid. Jongens verdienden 25 cent per dag of f 1,50 per week. Meisjes 

kwamen niet verder dan 75 cent per week. 
De ambachtelijke bedrijfjes uit de vorige eeuw hadden een verzorgende functie voor de plaatselijke 

gemeenschap. De produkten die werden vervaardigd waren nodig in het eigen dorp en de vraag be-
paalde het aanbod. Zo waren er genoeg bakkers om iedereen in het dorp van brood te voorzien, 

maar er waren er toch weer niet zô veel, dat zij geen bestaan meer konden vinden. De balans van de 

schaarste was precies in evenwicht. 
De bedrijfjes die niet een puur verzorgende taak hadden, zoals schoenmakers, slagers, vleeshouwers 

of kleermakers, behoorden, vrijwel zonder uitzondering tot de toeleverende of verwerkende be-

drijven ten behoeve van de landbouw. 
In die jaren was er veel van de landbouw afgeleide werkgelegenheid, zoals de molenaars, de wagen-
makers, de smederijen, de boter- en kaasmakerijen, de leerlooierijen, de kuiperijen (botervaten) en 

de olieslagerijen. Mede hierdoor waren de dorpen van Idaarderadeel in de vorige eeuw in hoge mate 

zelf verzorgend. De geisoleerde ligging (met name Grouw en Wartena) was oorzaak, dat pas in de 
eerste helft van de twintigste eeuw het beeld veranderde en de blik naar buiten kon worden gericht. 

Een aantal ambachtelijke bedrijfjes, van oorsprong werkende voor de lokale "markt", ging toen zijn 

blik verbreden en voor een groter afzetgebied produceren. De industriële bedrijvigheid van nu is uit 

die bedrijfjes gegroeid; zij gingen hun vleugels uitslaan tot buiten de behoeften van de lokale ge-

meenschap waarin zij waren ontstaan. Maar voor deze ontwikkeling intrad, zag het Idaarderadeelster 

"bedrijfsleven" - een groot woord voor die tijd - er heel anders uit dan tegenwoordig. Het blijkt uit 

onderstaande staat van 24 verschillende soorten bedrijven, die toen in de gemeente voorkwamen. 

STAAT VAN FABRIJKEN, TRAFIJKEN EN BEDRIJVEN IN IDAARDERADEEL 
PER 1 JANUARI 1848 

Bedrijf Aantal Arbeiders 

(volw.) 	(kind.) 

Van deze bedrijfjes waren in 1848 alleen 
Blokmakerij 1 -- 	 -- de 	uurwerkmakerij 	en 	de veenderij van 

Broodbakkerij 11 11 	4 meer dan lokale betekenis, maar zij hadden 
Cichoreifabriek 1 1 	1 geen 	toekomst. 	De vervening bij 	Eerne- 

Grofsmederij 6 7 	-- woude eindigde in 1870 en de vervaardi- 
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Grutterij 2 2 -- ging 	van 	Friese klokken 	raakte 	in verval 

Houtzaagmolen 1 3 1 door de opkomst van de Franse pendule. 

Kleermakerij 8 -. 1 Het aantal en de soort van de bedrijfjes en 

Korenmolen 2 2 2 de 	personeelsbezetting 	ervan, 	geven 	te- 

Koperslagerij 2 -- -- samen 	een 	aardig maatschappelijk beeld 

Kuiperij 14 8 1 van 	Idaarderadeel, 	waarin 	zij 	omstreeks 

Leerlooierij 4 14 -- anderhalve eeuw geleden een functie had- 

Naaiwinkel 9 -- 18 den. Van de 24 verschillende soorten be- 

Olieslagerij 1 3 1 drijven in deze staat, zijn er tussen toen en 
Scheepstimmer- nu 17 verdwenen. 
werf 6 25 9 

Schoenmakerij 19 14 6 

Slagerij 13 -- -- 

Tabakskerverij 1 1 -- 

Timmerwinkel 21 65 7 

Touwslagerij 1 -- 3 

Uurwerkmakerij 4 3 2 

Veenderij 2 25 10 

Ververij 10 7 1 

Wolkammerij 1 -- -. 

Zeilmakerij 3 1 1 

Totaal 143 192 68 

De zuivel 

In 1886 werd te Warga de eerste coöperatieve zuivelfabriek van Friesland (en van Nederland) opge-

richt. Spoedig volgden er meer, ook in Idaarderadeel: Roordahuizum (1890), Grouw (1896) en 

Wartena (1898). 
Welke feiten en gebeurtenissen leidden tot deze plotselinge breuk met de oude methoden van 
zuivelbereiding op de boerderij? Wat dreef de individualistisch ingestelde boeren tot samenwerking? 

De tachtiger jaren van de vorige eeuw waren magere jaren, in het bijzonder voor de boerenstand. 

In plaats van bestendiging van de hoge en Vrij stabiele prijzen, trad een niet te stuiten prijsdaling van 

landbouwprodukten in, die uitmondde in een algemene verarming van het platteland. Er ontstond 
een geest van onrust en verslagenheid, die verlammend werkte. 
In die omstandigheden drong het besef door dat het in grotere hoeveelheden bereiden van zuivel-
produkten de kostprijs zou kunnen verlagen en wellicht de kwaliteit ten goede kon komen. Er 

werden enkele zuivelfabrieken opgericht - particuliere fabrieken toen nog - die bewezen dat dit 

inderdaad voordelig was. De voordelen kwamen echter ten goede aan de eigenaar-directeur van de 

fabriek en niet aan de toeleverende boeren. 
Dit bracht in 1886 23 boeren onder aanvoering van Hendrik Hannes Kooistra van Warga ertoe de 

eerste coöperatieve zuivelfabriek op te richten. Gezamenlijk stond men voor de investering, maar ge-

zamenlijk plukte men de vruchten ervan. Het bleek een doorslaand succes en de "geest van Warga" 

werd vaardig over een groot aantal boeren. In 1913 waren er alleen al in Friesland meer dan honderd 

zuivelfabrieken op coöperatieve grondslag in bedrijf. Voor het eerst in de geschiedenis werd er op 

het platteland van Friesland fabrieksmatig geproduceerd. 

In eerste instantie maakte men vooral boter. Er was veel export, vooral naar Engeland. Later werd 
ook kaas, dat eerst een bijprodukt was, belangrijk. 

Niet iedereen was direct overtuigd, dat de fabrieksmatige verwerking van melk zo veel voordelen 

bood en zeker niet als men door het deelgenootschap in de fabriek ook nog financiële risico's liep. 

De fabriek in Warga vergde een investering van f 35.000,--, een gigantisch bedrag in die tijd. Het is 

dan ook niet verwonderlijk, dat nogal wat boeren eerst de kat eens uit de boom wilden kijken. Toen 
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ze zagen dat het goed ging wilden ze ook wel meedoen. Maar de mannen van het eerste uur die de 
meeste risico's hadden gelopen stelden wel eisen. In 1888 wordt een aanvraag voor een deelgenoot- 
schap in de Wargaaster coöperatie uitvoerig in de ledenvergadering besproken. De toelating geschiedt 

De coöperatieve zuivelfabriek "De Eendracht" te Roordahuizum toen zij in 1950 nog in vol bedrijf 
was. In 1963 werd een groot deel van de meikverwerking in Warga geconcentreerd, toen moest ook 
deze fabriek haar poorten sluiten. Thans is de reparatie- en constructieafdeling van de C.A.F er in 
gevestigd. 

blijkens de notulen alleen, wanneer betrokkene drie obligaties neemt en bovendien een extra inleg-
geld van f 2,50 per koe betaalt "als hebbende hij het vorig jaar de gelegenheid gehad lid te worden, 
maar niet gewild, voordat hij goede resultaten van de vereniging kon zien". 

Om een inzicht te geven in de produktie volgt hieronder een overzicht van de omzet van de zuivel-
fabriek te Grouw. 

Jaar: 	 Boter: 	 Kaas: 	 Honderdduizenden kilo's 
zuivel per fabriek en meer 

1906 	 199.000kg 	 459.000kg 	 dan 100 fabrieken die in 
1910 	 190.000 kg 	 502.000 kg 	 Friesland draaiden! In korte 
1919 	 178.000 kg 	 371.000kg 	 tijd ontwikkelde zich een 
1930 	 196.000 kg 	 565.000 kg 	 complete 	zuivelindustrie 
1947 	 100.000 kg 	 303.000 kg 	 waar bijna alle boeren bij 
1952 	 170.000 kg 	 428.000 kg 	 waren aangesloten. 
1957 	 128.000 kg 	 485.000 k 

Grouw en Wartena kwamen wat achteraan met de oprichting van hun coöperatieve zuivelfabrieken. 
Dit kwam, omdat de aanvoer van melk in dit waterland soms een moeilijk karwei kon zijn. Bij de 
oprichting van de fabriek in Grouw was dit een heel belangrijk punt. Toen eenmaal besloten was 
een zuivelfabriek op te richten, werd vervolgens uitvoerig van gedachten gewisseld hoe men de melk 
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naar de fabriek zou vervoeren. Geaarzeld werd tussen de aanschaf van een stoomboot of van een zes- 

tal melkschouwen. De meerderheid koos tenslotte voor de schouwen en zo heeft het melkvervoer 

per schouw jarenlang het beeld van "it Grouster bûterfabryk" beheerst. 

De zuivelindustrie heeft voor heel wat werkgelegenheid 	in Idaarderadeel gezorgd, het volgende 

staatje toont het aan: 

Jaar 	 Fabrieken Leden Werknemers Omstreeks 	1900 	leverden 

1890 	 2 56 19 bijna alle boeren hun melk 

1895 	 2 78 22 aan de coöperatieve fabrie- 

1900 	 4 249 60 ken. 	De 	melk werd 	toen 

1905 	 4 276 68 verwerkt door 60 â 70 man 

1910 	 4 286 76 personeel. Opmerkelijk is de 

1919 	 4 299 130 toename 	van 	het 	aantal 

1930 	 4 308 135 werknemers gedurende 	de 

1947* 	 4 292 132 periode 1910 - 1919, terwijl 

in dit tijdvak het aantal leden en de verwerkte hoeveelheid melk in veel mindere mate steeg. Werd in 
1910 bijv. 17,8 miljoen kg melk verwerkt, in 1919 bedroeg dit 21,7 miljoen kg. Ongetwijfeld is de 

grotere werkgelegenheid mede een gevolg van de verkorting van de arbeidsduur van het personeel 

van de zuivelfabrieken. 

In de zestiger jaren werd de ene zuivelfabriek na de andere weer gesloten. Dit was een gevolg van de 
centralisatie in de meikverwerkende industrie. Roordahuizum ging dicht in 1962, Wartena in 1964 

en Grouw in 1969. 

Warga bleef, maar dat kwam, omdat de fabriek al in 1936 was overgenomen door de centrale melk-

inrichting van de Frico. Voor deze coöperatieve zuivelfabriek, de eerste in het land, die in 1936 haar 

50-jarig bestaan zou kunnen herdenken, was de opheffing van de vereniging een moeilijke stap, maar 

de continuering onder Frico-vlag bleek het begin te zijn van een stormachtige ontwikkeling. De cen-

trale melkinrichting Frico begon in 1936 met de produktie van melk, yoghurt en chocolademelk. 

Het was in die tijd een unicum, dat alleen melk van t.b.c. vrije koeien werd verwerkt. De verslagen 

maken er dan ook trots melding van en de omzet steeg. 25 jaar later, bij het jubileum in 1961 was de 

produktie toegenomen tot 33 miljoen flessen per jaar. Aan het einde van de jaren zestig werd een 
capaciteit bereikt van 60 miljoen kg melk en 9 miljoen kg boter per jaar. Het grote bedrijf van de 

Frico te Warga biedt thans werk aan meer dan 400 personen en is daarmede op het moment van de 

gemeentelijke herindeling de grootste werkgever in de gemeente. 

* excl. Warga 

Hout 

Idaarderadeel heeft een belangrijke houtverwerkende industrie binnen zijn grenzen. Het is de fabriek 

van Halbertsma die tientallen jaren zijn stempel op de gemeenschap van Grouw heeft gedrukt. 

Grouw was Halbertsma en Halbertsma was Grouw. In de vijftiger jaren verschafte Halbertsma werk 

aan 20 tot 25 % van de beroepsbevolking van Grouw. 500 â 550 man vonden er werk, waarvan 

300 uit Idaarderadeel. 
Halbertsma is ontstaan in 1891 uit een van de vele kuiperijen. Men maakte hoofdzakelijk boter-

vaatjes. In 1890 richtte Pieter Binnertszoon Halbertsma zich tot het gemeentebestuur met het ver-

zoek om een vergunning voor de oprichting van een machinale houtbewerkingsfabriek op stoom-

kracht. De vergunning werd verleend. De fabriek floreerde en werd herhaalde malen uitgebreid. In 

1900 ging men over tot het zelf schillen van populierenhout dat per schip werd aangevoerd. De pro-
duktie werd uitgebreid met ander emballagemateriaal, zoals kisten voor kaas en lijnkoeken en (vanaf 
de Eerste Wereldoorlog) condenskisten, melkpoederkisten en groente- en eierkisten. In de twintiger 
jaren ging men over tot het vervaardigen van houten verpakkingsmateriaal voor de chocolade- en 

su ikerwerki ndu str ie. 
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In 1931 begint men onder druk der tijdsomstandigheden met iets nieuws, de machinale fabricage 
van deuren. Het wordt een succes. Vanaf 1960 wordt het assortiment uitgebreid met pallets, laad-
borden en laadkisten. 
In 1939 wordt 20.000 m 3  hout per jaar verwerkt. In 1958 is dit opgelopen tot 45.000 m 3  per 

jaar. 

Deze helling van Jehannes Siedzes te Wartena, waar sinds 1792 houten schouwen werden gebouwd 
en gerepareerd, werd in 1883 overgenomen door Arend Bijlsma. Op de foto van ongeveer 1910, 
staan op de voorgrond zijn zoon Gerben en diens vrouw Mintsje. Er werden toen al grotere schepen 
gebouwd. Het eerste skûtsje, "De Eersteling van Wartena", van 20 ton, liep in 1906 van stapel. In 
de loop der jaren hebben de Bijlsma's door uitbreiding en modernisering de ontwikkeling van de 
scheepsbouw op de voet gevolgd. 

De fabrieksgebouwen van Halbertsma hebben 80 jaar lang het gezicht van Grouw bepaald. De ge-
stage uitbreiding van het fabriekscomplex zorgde ervoor, dat de oriëntatie van Grouw op het water 
van De Baai en de Rechte Grouw steeds verder terugliep. Die kant van het dorp werd volledig door 
de gebouwencomplexen in beslag genomen en Grouw ging zich oriënteren op het water van het Pik-
meer. Halbertsma nam een zeer aanzienlijk deel van het dorpshart van Grouw in beslag. Deze situatie 
duurde voort tot 1982, toen de bebouwing op de zuidelijke oever van de Grouw door de gemeente 
werd aangekocht en Halbertsma definitief de sprong over het water maakte. Alle loodsen en hallen 
op de zuidelijke oever werden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Alle loodsen op 
één na; want één hal aan het Halbertsmaplein werd gespaard om plaats te bieden aan een deel van de 
nieuwe jeugdherberg. 
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Ontwikkeling werkgelegenheid bij Halbertsma te Grouw 

Jaar 	 Arbeidsplaatsen 	Jaar 	Arbeidsplaatsen 

1890 	 10 	 1930 	214 

1900 	 40 	 1946 	350 

1906 	 48 	 1950 	400 

1911 	 60 	 1960 	550 

1916 	 130 	 1970 	450 

1921 	 108 	 1980 	350 

Metaal 

Ook de metaalsector is voor de werkgelegenheid in Idaarderadeel van belang. In de tijd gezien 
moeten eerst de scheepswerven worden genoemd. Van oudsher kende de gemeente een aantal 
scheepstimmerwerven. In 1858 waren er acht bedrijfjes waar ± 30 mensen werk vonden. Dit aantal 
bleef steeds ongeveer gelijk. In 1926 werkte in de scheepsbouw nog altijd zo'n 30 man. De bedrijfjes 
maakten in de vorige eeuw voornamelijk houten scheepjes, terwijl men na 1900 geleidelijk op ijzeren 

-. 

* 	.. 
- 

	

• 	
-.. )_'••• 	 -. 

	

5% 	 2 

w 
Waar in 1910 nog een heel eenvoudige helling lag, staan nu de moderne bedrijfsgebouwen van de 
scheeps- en jachtwerf van Bijlsma aan het Wartenaster Wiid. In de hoge loods worden segmenten 
voor zeegaande schepen gebouwd, die op de er naast gelegen dwarshelling aan elkaar worden gezet. 
Rechts dein 1978-1979 tot stand gekomen jachtwerf met haven. 

schepen overschakelde. De meeste bedrijfjes konden deze overgang niet aan en gingen ter ziele. De 
werf van Bijlsma te Wartena wist echter tijdig aan te passen en is in de gemeentelijke scheepsbouw 
op dit moment de grootste werkgever. Er werken t60 medewerkers. 
De orderportefeuille bestaat voornamelijk uit binnenvaartschepen, doch ook hier geldt het motto 
van elk goed bedrijf: je maakt wat men vraagt. 
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Een aantal werfjes, waar men boten voor de beroepsvaart maakte, is verdwenen. Daarvoor in de 

plaats zijn gekomen de bedrijven die pleziervaartuigen bouwen. 

Deze ontwikkeling speelde zich vooral af in Grouw. Naast de nieuwbouw is ook het onderhouds-

en reparatiewerk van belang. De nog steeds toenemende waterrecreatie doet een groot aantal be-

drijven in de scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken floreren. 
De harde kern van de werkgelegenheid in de metaalsector wordt gevormd door het bedrijf Stork-

Bepak in Grouw. Hier werken thans t 50 medewerkers. Een aantal jaren geleden nog ongeveer 100. 

Ook deze metaalindustrie vindt zijn oorsprong in de zuivel. Het bedrijf is ontstaan uit de smederij 

van de gebroeders J. en H.W. van der Ploeg uit Grouw. In 1867 begon P. van der Ploeg met de 

fabricage van maaimachines, maar al gauw ging hij over op vervaardiging van brandkasten en brand-

spuiten. Deze produkten waren zo goed, dat Van der Ploeg spoedig landelijke bekendheid kreeg. 

Behalve brandkasten en brandspuiten maakte hij ook machines voor de zuivelindustrie en ook deze 

vonden een goede afzet, vooral ten gevolge van de opkomst van de coöperatieve zuivelfabrieken. 

In 1909 waren ongeveer 30 man in het bedrijf werkzaam. 

In verband met de wat decentrale ligging in Nederland waar het de verkoop van brandkasten en 

brandspuiten betrof werd het bedrijf in 1917 naar Apeldoorn verplaatst. Twee werknemers van Van 
der Ploeg die zich realiseerden dat ook de fabricage van machines voor de zuivelindustrie goed liep 
kwamen enige jaren later (1921) echter terug naar Grouw en stichtten een zelfstandig bedrijf voor 

dit soort apparatuur. Zo ontstond, genoemd naar hun oprichters, de firma Van der Made en De 

Vries. De heren hadden goed gezien, want het bedrijf liep uitstekend. Het aantal werknemers steeg 

van 17 in 1921 via 60 (1930) en 75 (1947) tot 96 in 1959. 
Er werd door Van der Made en De Vries van alles gemaakt, tot zweefmolens toe. In 1951 fuseerde 

het bedrijf met Voltawerk te Gorredijk en ging "Volma" heten. Sinds 1973 is de Grouwster vesti-

ging een onderdeel van het V.M.F.-Stork-concern. 

Grouw presenteert zich onder de naam Stork-Bepak en is een dochteronderneming van Stork-Bepak 

Utrecht. In Grouw worden thans diverse soorten verpakkingsmachines gemaakt. Een belangrijk deel 

van de produktie is op het buitenland gericht. 
Tenslotte moet in de metaalsector de schaatsenindustrie worden genoemd, waardoor vanouds Warga 

bekend is. Aan de opkomst van de schaatsenfabricage in Warga is onverbrekelijk de naam Hoekstra 

verbonden. Daar de afzet van schaatsen steeds zeer onregelmatig is en afhankelijk van winters met 
flinke vorst, werden de Wargaaster bedrijfjes gedwongen hun activiteiten met parallelproduktie uit 

te breiden. Zo waren er twee schaatsenfabriekjes met als nevenactiviteit een landbouwsmederij, een 

schaatsenfabriek annex timmerbedrijf en een schaatsenfabriek annex constructiewerkplaats. 

Het is moeilijk aan te geven aan hoeveel mensen deze bedrijfstak werkgelegenheid verschafte. Grote 

aantallen zijn het echter niet geweest; aangenomen mag worden, dat het sedert 1900 zal hebben ge-

schommeld tussen de 10 en de 20. 
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FAN AAISYKJEN EN AAISIKERSKLUBS TA FUGELWACHT 

Fan S. Pijlman 

Fan âlds hat Idaarderadiel in rike fûgelpopulaasje hân. Benammen it eastlik part fan de gemeente, 

dat diel itmakket fan de lege midden fan Fryslân, hie in rike besetting fan greide- en wetterfûgels. 

Tûzenden ljippen, skriezen, strnljippen, tjirken, hoantzen en wjerlamkes hiene hjir harren bried-

terrein. 

En sa lang der fûgels West ha, sa binne der ek altyd minsken West, dy't de aaikes opfandelen. 

Faaks wurdt der wol ns frege hoe âld de aaisikery is. As sport, d.w.s. net as hiele of heale brea-

winning sil de aaisikeny net sa lang bedreaun Wêze. Fanselssprekkend binne der altyd wol hearen 

west, dy't in stikmannich aaikes opkrigen. It gewoane folk lykwols hie foar de aaisikery ornanis 

gun tijd oer. Wrotte en wrame fan moarns ier oan't jûns let, al sil in boer of in arbeider tusken it 

fjildwurk troch wolris in loopke dien hawwe. En dat moast dan al hast stellendeweis. 

Mar foarhinne hiene wy yn de aaisikershoeken wol mannichien, dy't neist fiskjen, jeien en fûgel-

flappen ek aaisocht om in deih ier, de beropsaaisikers. 

Oer de beropsaaisikery haw ik in petear hân mei Luut van den Berg iit Grou, no 83 jier âld. De 

measte aaisikers sil it my net kwea ôfnimme wannear ik Luut as de ûngekroande kening fan de 

aaisikers yn üs gemeente oantsjut. Luut hat as jongfeint jierren oanien yn 'e maitiid it aaisykjen as 

berop ütoefene. Sa't hy my fertelde hat hy as jonge in protte leard fan de jager, fisker en aaisiker 

Klaas Meester, dy't wenne tusken Nijbeets en de Feanheap. Luut hie alles wat in tûke aaisiker 

nedich hie. In sûn lichem, fûleindich skerpe eagen (it ferhaal gong dat hy dwers troch in tomsplanke 

hinne seach) en in grut opmerkingsfermogen. Hy hat it ns prestearre om yn ien maitiid mear as 

tûzend ljipaaien te finen. Sels wist hy der neat fan, mar syn suster dy't de boekhalding byhâlde, 

fertelde it him nei de slutingstiid. 

En as men dan wit dat de Ijipaaien dy maitiid in skelling opbrochten (se gongen by tûzenden de 

grins oer nei Ingelân) dan wie aaisykjen yn dy tyden - en ik skriuw no oer rûn de tweintiger 

jierren - gâns better as arbeidzjen. 

No hie in beropsaaisiker altyd syn eigen krite, dêr't in kollega net ynkaam. Dat wie in earekoade. 

Makke hy alris in slipperke, dan koe hy der mar op rekkenje dat er besite werom krige. Kwaaien 

lizze wie by de beropsaaisikers de gewoanste saak fan de wrâld. Dat barde meastal mei snipsaaien. 

Se wiene wil wat lytser as in ljipaai mar de measte Ijippen joegen der neat om. Allinnich inkelde 

dwerse Ijippen, faken dy mei de donkerste aaien neffens myn oanbringer, ferpoften it by in snips-

aai te lizzen en dy krigen dan in wat grutter tsjirkaai yn harren nêst. It barde dan wolnis dat 

sneinssikers tsjin Luut seinen: "Wat binne dy Ijipaaien hjir lyts". Se hiene net yn 'e smizen dat se 

mei snipsaaien te dwaan hiene. 

Ek hie myn oanbringer wolris lêst fan skoalbern dy't ûnderweis nei skoalle troch it lân in greppel 

lâns rûnen, dêr't syn aaien of kwaaien leine. Hy ferpleatste dan It nêst in foech meter nei it midden 

fan 'e eker en dan rûnen de bern, dy't allinnich man mei de kant fan de greppel seagen, de nêsten 

meastal foarby. 
De Ijip hie hjir gjin muoite mei. En de beropsaaisiker gong it lang om let dochs om syn stikje brea. 

Betûfte sikers 

Fanselssprekkend wiene der mear betûfte aaisikers yn de gemeente. Ik neam stikmannich: Kees en 

Sierd Eizenga, letter syn soan Piet, Marten en Jan Zijlstra en foaral de soan Geert, Evert Palstra, 

Adam Sytema en Roei v.d. Meulen (beide ek beropsaaisiker West), Jan Beetstra en foaral ek Sikke 

Bangma, noch altyd aktyf en netssjinsteande syn leeftyd noch in tûke fjildman en fan de jongere 

generaasje Roei Wartena. 
Ek Warten hie syn "cracks" yn Sjouke (Winkelman) de Jong en de bruorren Ruurd en Simen 

Elsenga. Wergea hie de Sinnema's. Allegear minsken dy't gave en de "feeling" foar it aaisykjen be-

sieten. 

Nei de ieuwwikseling knie  de berops wat mear konkurrinsje fan de amateurs. De earste aaisikers- 
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klubs - meastal ploechjes fan jongfeinten fan 'e skoalbanken - wurde oprjochte. De âldste yn is 

gemeente wiene grif de klubs "De Jonge Skrii" en "Ald Grou", beide oprjochte yn maart 1904. 

By de jonge Skrii waard aaisocht neffens in reglemint wêrfan ik jim in pear artikeltsjes net ûnthâlde 

wol: 

Art. Vil 

Op elke vergadering wordt het uur van vertrek (deze keer 's morgens 2 uur bij Tjalke Bouma) vastge-
steld en zijn op dit oogenblik niet allen aanwezig zoo wordt als het noodzakelijk is een kwartier of 

half uur op hen gewacht. 

Art. VIII 

Wil iemand de rij in 't land even verlaten, zoo moet hij hiervan melding geven aan een van 't Bestuur, 

die hem dan al of niet permissie verleent. 

Art. IX 

Krijgt iemand een ongeluk, b.v. raakt hij in een sloot, dan wordt op verzoek van hem 2 door het Be-

stuur gekozen die hem aan de Waterleiding brengen vanwaar hij zich zelf moet redden. 

En dit wiene it bestjoer en de leden: 

Liebertus van Stralen, voorz. 

Tjibbe Hiemstra, secr. 	 Het bestuur 

Jisk Sietema, penn. 

Leden: 
Johannes de Visscher, Sjoerd van Stralen, Gerben Bootstma, Teake Kleinhuis, Klaas Tienstra, 

Hendrik Sjoerdsma, Hilke Roodbergen, Johannes v.d. Zwaag, Ate Schaaf, Hidde Halbertsma en 

Douwe Yska. 

De aaisikçrsklub De Ljeap fiert 
har 25-jierrich bestean in 1931. 
Efterste rigele fl.n.r. de leden 
Pieter Tilma, Wieger Otter, twa 
gasten, Reinder de Vries, Syte 
van der Heide, Anne Boukes de 
Jong, Andries Hondema en 
Sipke Leen. 
Foarste rigele f.l.n.r. Klaas 
Berkepas, Sikke Kingma, Sibolt 
Leen, Jetze Biesma, Albert 
Wester, Jan Veenstra, Jan Heide 
en Age Jonker. 

It wiene grif gjin kenners, dizze leden fan "De Jonge skrii". Blykber waard der allinnich op 'e rigele 

socht. In tûke aaisiker hie men fêst net yn 'e rigele krigen. 

Yn 1906 folget dan it oprjochtsjen fan "De Ljeap", letter meastal de grutte klub neamt. Dizze 

ploech brûkte foar harren aaisikersdagen - de lôste snein mei de foarôfgeande sneontemiddei - de 

âlde Grouster steamboat. 

De klub hold jierliks fjirtjin dagen earder har ledengearkomsto yn 'e Bierhalle. Dat wie dan meastal 

in foarproefke. Spitigernôch wie it notulenboek, dêr't alle aktiviteiten en feesten fan de klub yn 
fêstlein binne net te finen. Neffens in tal leden wie it ok not foar publikaasje sa geskikt. In mear ge- 

heim dokum int dus. 

Yn 'e earste jierren fan it bestean wie de fangst wolris twahûndert (measte bûnte) aaien. Yn 'e lêste 

jierren fan it bestean fan de klub wie dat weromrûn ta ien of twa. De geselligens en it kaartspul 

hiene doe al lang de boppetoan. 
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Yn 1931 fierde men op oeribele wize it 25-jierrich bestean, wêrby ek de oare Grouster klubs en 

Moarnsier fan Reduzum ttnoege wiene. 

Fierder wiene der noch de klubs 'Bûten Skot" (Joute Okkema c.s.) de Skriis (boat Sliker) en nei de 

oarloch De Mûzebiters (Jan Sjoerdsma c.s.). Dizze klub libbet noch as in hert. 

Reduzum hie as klub "Moarnsier", in klub fan goede aaisikers, dy't by de tsjinstânders de skrik der 

goed yn hie. Neffens myn sizman hie de kastlein fan Reduzum foarhinne syn tapery meinommen 

yn 'e boat en moasten de leden foar elk slokje gewoan betelje. 

Warten hie neffens "Teltsjes en Printen fan Warten" ek twa klubs nammentlik "Foar stoer in eine 

koer" en "Nocht en Wille" dy't yn 1931 har tsjienjierrich bestean fierde. Al dizze klubs m.u.f. de 

Mûzebiter en Moarnsier binne al lang ta siele. 

"Murk hjirre" 

Foar safier my bekend hie Wergea gjin aaisikersklubs. Wol fêste ploegen fan kameraten dy't if fanôf 

de skoalbanken lang folhâlden hawwe. Fan dy heechty dagen waarden faken ferslagen makke. Ut 
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It 1/ipke bij 	 it broeds/e (foto J. Okkerna) 

en fan dy ferslagen fan 1947 docht bliken wat It aaisykjen foar in grut part fan de Friezen betsjut. 

It giet om in ienfâldich telefoantsje. Harkje mar. 

"It P.E.B. Bistou dér Folkert? Ja. Moai, Murk hjirre. Wy geane 14 en 15 april to aisykjen mei Otze 

syn motor, de middeis 4 ûre starte. Krij nou even papier en potleed dan sil ik dy sizze hwatst 

meinimme moatste. Klear! - Ja -. 

Itensboard, leppel, foarke, mes, kopke, sûker, bûter to smarren, in fleisboutsje en tekkens. Oars 

neat! Oars neat! Né! 
Ik sil soargje dat ik er bin. Ynoarder! Hoe is 't thijs? Bêst, by Jim ek? Ja! 

Nou oant sjens, hé. - Goeije! 
Yn dy stikmannich wurden, dêr leit it yn. Nuver net, ik fiel my jierren jonger! 

Healwize Iju dochs dy Friezen. Hjir1t docht wol bliken hoe emonsioneel se by it aaisykjen be-

lutsen binne. Hy dy't gun aaisiker is, sil him soks nea yntinke kinne. Hy sil nea begripe, werom dy 

mannen, jonges en faak froulju fan moarns ier oant jûns let yn it fjild omdoarmje, waar of gun 

waar. De nochterens fan de Friezen is dan wol fier te siik. 

Oant 1914 koe men oant en mei 30 april aaisykje. Doe kamen der twa dagen ôf en waard it 28 april. 
Troch de altyd fierder geande mechanisaasje op de agraryske bedriuwen en It opf ieren fan de groei 

fan it gers troch middel fan kunstdong en it dertroch earder meanen waard It hast wol needsaaklik 

de aaisikertiid fierder yn te koartsjen. En sa waard dan by de Fûgelwet fan 1936 bepaald dat de 

slutingsdatum 20 april waard. Dat jilde alteast foar Fryslân, foar de oare provinsjes wie It nel de 
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12e april al ferbean. Sûnt 1954 mei ek noch mar allinnich Ijipaaien sochtwurde. De skries foel doe 

ek tit. ........ (wa laket dêr?). 

Letter is de aaisikertiid noch ns mei in wike bekoarte. Foar Fryslân is 12 april no de lôste del. 

Ut boppesteande docht wol bliken dat It mei de fûgelstân hurd eftertt gien is. Benammen kaam dat 

nel de twadde wrâldkriich ta utering. Yn 'e oarlochsjierren waard gun acht slein op 'e slutingstiid fan 

it aaisykjen. Protten ûnderdûkers sochten aaien, soms üt ferfeelsumens, soms as wolkomme oan 

folling op harren deistich miel. Faaks waarden de aaien op 'e swarte merk ferhannele. Kontrole wie 

der dochs net. 

Ek binne wierskynlyk hiel wat greideftgels tiidens harren trek nei waarmer oarden troch It oarlochs-

geweld omkommen. 

De fûgelwachten 

It like nei de befryding yn maaie 1945 dan ek tige min mei de fûgelstân. Der moasten oare aaien yn 

kloppe wurde. En dat barde. Yn 1944 wiene al wachten ûntstien as spontane réaksje op It aaisykjen 

yn 'e ferbeane tiid. Dizze idee wreide him nei de oarloch it en dat wie foaral it wurk fan Jouke 

Dominicus Brada fan 1923-1961, haad fan de R.K. skoalle yn Wergea. Under syn lieding ûntstie in 

provinsiale organisaasje dy't stâl krige yn it Bûn fan Fryske FCigelwachten (B.F.V.W.). 

Ek in de doarpen fan Idaarderadiel wie men nei de oarloch tige aktyf. Op 18 febrewaris 1946 kaam 

in tal prom ininten op It mêd fan de aaisikerij mei de wetterpolysje yn it hûs fan Sikke Bangma by-

elkoar om de wacht Grou op te rjochtsjen. It doel fan de wacht wie om yn de ferbeane tiid de 

wetter- en doarpspolysje te helpen by de ütfiering fan it tasicht ynt it fjild. Reduzum en Wergea/ 

Warten folgen al gau. Men kin réstich steile dat de Fûgelwachten by de oprjochting "eigen belang" 

ferienings wiene. 
Men woe it aaisykjen net graach kwyt. Lokkich hat dit iensidich doel him yn 'e rin fan de jierren (it-

wreide. De Fûgelwachten fan no binne net allinnich mear aaisikerswachten. Ek de lytsere soarten 

fûgels knie no It nediche omtinken troch It utsetten fan nêstkastjes. 

Op 8 maart 1948 slit de Grouster wacht him oan by It Bûn fan Fryske Fûgelwachten. Dat gong net 

sa mar. Foaral de ôfdracht fan f 0,50 It lid lei tige dreech."In moaie boel",mient de foarsitter."Dit 

wurdt It spultsje fan de kont ttliene en sels troch de ribben skite". 

Mar de fergadering miende dochs dat it trochgean moast. 

It Wachtrinnen yn 'e ferbeane tild waard yn 1960 omset yn It ynstellen fan wurkgroepen dy'tder 

foar soargen, dat aaien tsjin it weidzjen fan jongfee beskerme waarden troch It pleatsen fan nêstbe-

skermers. Vn greiden, dy't betiid meand wurde moasten, waarden de nêsten fan de fûgels mei 

stokken murken, sadat de boer de nêsten meije koe. It sprekt fansels dat oan sa'n organisaasje foar 

de wurkgroepen fan in grutte wacht as Grou mei mear as tûzend leden, in protte wurk ferbûn is. 

De Grouster wacht telt op dit stuit al 41 wurkgroepen fan elk twa man, dy't melinoar 2293 ha lân 

bestrike. De gegevens - tal aaien, fan hokker fûgels, briedresultaten - wurde allegear opskreaun en 

ynlevere by Jan Sjoerdsma, dy't sadwaande jierliks oer in skat fan dokumentaasjemateriaal beskikt 

en ütdraacht. 

In pear sifers üt it ferslach fan 1982: 

Ljip 505 nêsten mei 1860 aaien, skries 502 nêsten mei 1879 aaien, strnljip 272 nêsten mei 928 

aaien, tsjirk 90 nésten mei 341 aaien, hoants 2 nsten mei 8 aaien, wjerlamke 26 nêsten mei 94 

aaien. 

Ut dit oersjoch docht wol bliken, dat troch de meiwurking fan de fûgelwachten de stân fan Ijip, 

skries en strânljip befredigjend en frij stabyl is. De stân fan de tsjirk is matich. De stân fan hoants 

en wettersnip is spitigernôch skriemen. Hjir kin de aalsikery gun  skuld fan knie.  De feroaring yn 'e 
biotoop sil hjir wol de grutte kweadogger wêze. Greiden dêr't hoants en snip harren thiis fiele 

komme der hieltyd minder. Vn 'e feredele gêrssoarten fiele se harren net thtis. Blykber is it oan-

passingsfermogen fan dizze fûgels sa grut net as fan de oare greidefûgels. Spitich mar neat oan te 

dwaa n. 
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De Iêste jierren binne de aktiviteiten fan de Fûgelwacht ek op care mêden tanommen. Sa as in sit 

yn de tariedingskommisje fan de ruilverkavelingen, it oanlizzen fan in hiemtün yn Grou, in sit yn 'e 

iepenloftrekreaasjekommisje fan de gemeente, kontakten mei Fryske Gea oer behearsplannen 

ensfh. 
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Ieder voorjaar, wanneer voor Friesland de toegestane termijn voor eierenzoeken is geëindigd (12 
april), begint een dag of tien later de "Fûgelwacht"aan haar beschermend en inventariserend werk. 
Voor de de afd. Grouw nemen daar jaarlijks 90 tot 100 personen aan deel. 
Iedere twee leden van de werkgroep van de ongeveer 100 plaatselijke afdelingen van de Bond van 
Friese Vogelbeschermings wachten krijgen daarvoor een bepaald gebied toegewezen. Voorzien van 
een legitimatiebewijs plaatsen zij daarin merkstokken bij de nesten. De boer weet dan precies waar 
een nest ligt en houdt daar bij zijn werkzaamheden rekening mee. In weilanden waar koeien en 
schapen grazen worden nestbeschermers over de nesten geplaatst (zie foto met kievit onder nestbe-
schermer). 
Het inventariserend werk bestaat uit het tellen van de nesten, onderverdeeld in vogelsoort en aantal 
eieren. De gegevens worden ingeleverd bij de leider van de plaatselijke velddienst en door hem op het 
hier afgedrukte verzamelformulier bijeengebracht. Daardoor ontstaat ieder voorjaar een vrij nauw-
keurig inzicht in de stand van de broedvogels en hun eierproduktie. Omdat deze gegevens vergelijk-
baar zijn met die van voorgaande jaren, kunnen daaruit voor Friesland conclusies worden getrokken, 
die het inzicht in de vogelpopulatie verdiepen en de kennis ervan vergroten. 
De afd.  Grouw stelt geen onderzoek meer in naar de broedresultaten, omdat men deze activiteit 
storend vindt voor de broedende vogels en de uitkomst ervan met te veel onzekerheden is omgeven. 

Us Fryske fûgelwachten, ek yn Idaarderadiel, hawwe oantoant dat se besteansrjocht ha. Dat der 

noch altyd yn Fryslân aaisocht wurdt oant 13 april ta is grif foar in grut part mei harren fertsjinste. 
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IDAARDERADEEL, SYN SPORT, SYN KAMPIOENEN 

Fan D. Yntema 

Yn de Gemeente Idaarderadiel waard en wurdt in protte oan sport dien. Dan is it ek gjin wûnder, 

dat yn bepaalde takken fan sport kampioenen nei foaren komme. 

Ik mien twa faktoaren oanwize te kinnen wêrom Idaarderadiel ferhâldingsgewiis safoile sport-

kampioenen oplevert: yn 't foarste plak dat de gemeente yn it wetterlân feit en yn it twadde plak, 

dat it yn it aard fan de minsken hjir feit om te striden foar de heechst mogelike ear. 

Want kampioenen ha in fjochtersnatuer, oars wurde se gjin kampioen. Fansels moatte se talint 

hawwe, mar dat moat troch oefenjen, trochsetten, sûn libjen en ynsjoch wol op peil brocht en 

holden wurde om de bêste te wurden en sa lang mogelik te bliuwen. 

It wetterlân, dat betsjut dat benammen twa sporten der hjir tige citspringe en wol reedriden en silen, 

in wintersport en in simmersport by citstek. It binne ek de âldste sporten yn ûs omkriten. 

Vn de foarige ieu bestiene der gun offisjele kampioenskippen, sa't wy dy no kinne. De nammen fan 

grutte stjerren libben fuort fan âlden op bern, wy sille se fierderop ek wol tsjinkomme. 

Hjoed de dei stean listen fan kampioenskippen fakenfolle yn alle mogelike boeken oer de ferskate 

sporten. 

Troch de sporten wat apart te neamen sil ik besykje in byld te jaan fan suksesfolle Idaarderadielster 

sportiju. 

Reedriden 
Vn de foarige ieu sloegen de Grouster Kingma's foar master op as it sterk ijs wie. Benedictus (1860), 

Merk (1862) en Marten (1871) wylst suster Tryntsje ek wol meikomme koe. It pearriden of trije man 

oari 'e stok waard ek in protte dien. De Kingma's wûnen grouwe prizen, foaral ek om 't sy ek ynter-

nasjonaal rieden, bygelyks Hamar en Hamburch. Dan waard der ek "langebaan" riden. Marten 

Kingma wûn op 17 jan. 1891 te Amsterdam f 300,-- as earste pniis. Hy ried de Ingelske mijl (1609 

mtr.) yn 3 min. 10 1/5 sek. Hy ried al op noaren. 

Vn Warten wiene de Haarsma's stjerren op it iis. Benammen Lykele (1886) wie in matador, dy't in 

soad wOn yn de jierren om 1900. Pearriden lei harren tige goed, se binne wol Otnoege û.o. nei Breda. 

Wergea hat altyd goede riders hân. Theunis Bruchts Epema wOn om 1850 hinne hast alles. De prizen 

wiene fakenfolle 10 en 15 gouden Willems. Ut syn iaachstamme de De Groot's (û.o. Marie de 

Groot). 

Letter is der yn Wergea Marten Castelein (1857-1934), berne en earst wenjend ûnderSuwâld, mar ek 

as Wergeaster leechianner noch folie triomfen heljend. Hy wie lyts, mar ôfgryslik fluch en eksplosyf. 

Lettere Casteleins, Sipke, Corrie, Grytsen en Hedzer. Wergeaster gymnasten winne yn 1908 de 4 x 

250 mtr. estafette op de iisbaan yn Grins. 

Vn 1901 is der foarit earst in offisjeel Nederlânsk langebaan-kampioenskip ferriden. Vn 1925/26 it 

earste Nederlânske kampioenskip koartebaan foar manlju, yn 1932/33 it earst foar froulju. Keunst-

iisbanen wiene der noch net, it waard dus altyd op natueriis ferriden en lang net alle winters fansels. 

Sadwaande binne in Martha Hemminga Grou (1900) en in Janna van der Meulen Grou (1907) nea 

kampioene wurden, mar yn harren gloarjetiid wiene se net te benden. Martha hat fan 191 7-1924 har 

measte suksessen helle, Janna yn de jierren 1923-1929. 

De Grouster Sjoukje Bouma (1911) is de earste Nederlânske kampioene koartebaan. It wie op 26 

jannewaris 1933 te Snits. De 140 mtr. yn 15.1 sek. Tsien kear fuort te riden, tsien kear de earste 

pri is. Fan memmekant it tal int fan pake H ette van der Meer, Terherne, waans oare dochter H ieke de 

beppe wie fan Atsje Keulen-Deelstra. Oer hurdridersbloed sprutseni Trouwens, Sjoukje Stelwagen-

Bouma stiet nch op redens! 
Barend van der Veen, Wergea (1908) waard de twadde Nederl. kampioen fan Idaarderadiel. Op 9 

desimber 1933 wiehy yn Deersum de hurdste. Nr. 2 wie Jaap Slof, nr. 3 Piet Eizenga, nr. 4 Jolle 

de Jong. 
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De hurdste fan Frysiân wie Barend yn 1934, 1939 en 1941 en res. kampioen noch yn febrewaris 

1948 (40 jier âld). Yn 1938 en 1940 wie hy res. kampioen fan Nederlân. 

Barend wie in allround sportman, hy wie in knappe keatser, hat efkes yn it grutte spul sitten, hy die 

ek oan atletyk, wie Frysk kampioen kûgelstjitten yn 1932 mei 12.56 mtr. 

Sa wie Piet Eizenga (1911-1979) te Grou ek in grut sportman, al helle hy krekt gun kampioenskip. 

Mar Barend, Jolle de Jong, de Sloffen ensfh. moasten wolris belies jaan. Hy hat in soad prizen won 

en as atleet koe hy, benammen op hink-stap-sprong, it fierst fan Fryslân. 

Wat letter kaam Anske Adema, Grou, dy't op it iis ek goed sukses hie, hy hie in prachtige styl fan 

riden. 

Twa Wergeaster reedridersgeneraasjes yn folie aksje. Lofts  de 55-jierrige Barend van der Veen, in 
allround sportman, mei efter him Marie van der Duim-de Groot. Tegearre siie sy yn de finale foar 
pearen yn febrewaris 1963 te Jorwert nochris efkes fiamje! 
Rjochts de 20-jierrige Rinske Zeinstra yn folie feart nei it F,ysk kampioenskip foar froulju op 22 
febrewaris 1958 yn it Hearrenfean. 

Yn it seizoen 1945/46 hellet Gerrit Venema Ot Wergea it Frysk kampioenskip jonges en Aaltje 

Nauta Ot Warten itselde by de famkes. 

Yn Warten waard yn 1928 berne Jeen van der Berg, dy't him as in echte langebaan-rider ûntwikkele 

hat; Frysk kampioen waard hy yn it seizoen 1950-51 en 1955-56. Dêrtusken won hy yn 1954 de 

alvestêdentocht. Yn 1973 wurdt hy noch kampioen fan Nederlân op de marathon. Hy wennet op It 

H earrenfean. 

Piet Zwart Wergea (1933) - in allround sportman - waard yn 1954 Nederlânsk militair kampioen 

langebaan. 

Benedictus (Dick) Jellema Grou (1944) hellet yn 1963 it Frysk kampioenskip langebaan Junioaren 

A en yn 1964 nochris. Yn itselde seizoen hellet hy ek de Nederlânske kampioenstitel by de 

Junioaren A. 

No traint Dick mei Bert de Jong de jonges en famkes fan de trainingsgroep Grou. 

Bert de Jong (1955) Grou hellet yn 1972 by de B-junioaren it Nederlânsk kampioenskip langebaan, 

yn 1973 itselde, mar dan it Frysk kampioenskip. 

Vn 1976 wurdt hy Frysk kampioen op de 500 mtr., de 3000 èn de 5000 mtr. As B-sprinter wurdt 

hy yn 1981 Nederlânsk kampioen. 

Syn partner Marte Luitjens (1957) docht net folie foar him Onder, waard yn 1975 Nederlânsk 

kampioene by de B-junioaren. 
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Goed tritich jier nel Sjoukje en Barend kriget Idaarderadiel wer in nasjonaal kampioene op de 

koartebaan. Rinske Zeinstra Lt Wergea skittert. Har suster Anneke hellet der noch mear cit. Soks 

docht in doarp goed en de Zeinstra's gean mei ûndersteande sukseslisten de skiednis yn: 

Rinske Zeinstra, 23.12.1947 Wergea: 

Frysk kampioene famkes o/m 16 jier op op 10.01.63 te Grou 

Idem famkes 	 op 17.01 .64 te Nijehoarne 

Frysk kampioene froulju 	 op 22.02.68 te It Hearrenfean 

Nederlânsk kampioene froulju 	 op 07.03.68 ek It Hearrenfean 

Anneke Zeinstra, 04.06.1953 Wergea: 

Frysk kampioene famkes o/m 16 jier 
Idem junioaren A 

Idem froulju 

Idem froulju 

Nederlânsk kampioene junioaren A 

Idem froulju 

Idem froulju 

Frysk kampioene langebaan froulju 

op 22.01.1970 op 'e Tynje 

op 02.02.1972 te Littens 

op 21.02.1978 te Stiens 

op 07.01.1979 te Oranjewâld 

op 26.02.1972 op It Hearrenfean 

op 02.03.1974 op (t Hearrenfean 

op 06.01 .1979 te Genemuiden 

op 19.01.1980 te Wergea. 

Haitske Pijlman (1954) Grou, wint yn 1972 it Nederlânsk kampioenskip koartebaan Junioaren. Yn 

1976 wurdt se Frysk kampioene koartebaan froulju. Yn 1977 docht se mei oan de wrâldkampioen-

skippen sprint yn Alkmaar en hellet it tredde plak. Yn 1978 wurdt se Nederlânsk kampioene koarte-

baan en yn 1979 itselde yn de sprintklasse. 

Yn juny 1977 troude Haitske mei de sprintkampioen Jos Valentijn, dy't ek in skoft yn Grou ta-

holden hat. Yn dy tiid waard hy Nederlânsk kampioen sprint. Nêst 1977 helle hy dy titel ek al yn 

1973 en 1976. 

Ik skit dit stik ôf mei de allerbêste hurdriidster, dy't Idaarderadiel oplevere hat, Atsje Keulen-

Deelstra, berne yn it Hoflân by Grou op âldjiersdei 1938. As Grouster famke waard se Frysk 

kampioene yn 1955 en 1956. Atsje ferhuze nei Jirnsum, troude mei Jelle Keulen, waard mem fan 

trije bern en doe kamen noch de grutte suksessen. 

1969 Frysk en Nederlânsk koartebaan-kampioene 

1970-1972-1973 en 1974 Nederlânsk kampioene langebaan 

1972-1973 en 1974 Europeesk kampioene 

1970-1972-1973 en 1974 Wrâldkampioene 

1972 Olympiade yn Sapporo-Japan: 2e op 1000 mtr., 3e op 1500 en 3000 mtr. 

Alvestêdentocht 

De Alvestêdentocht hat in aparte klank yn iis lân en de Idaarderadielsters hawwe harren hjir altyd 

goed yn ward. Benammen de Wergeasters ride altyd mei yn de foarein. 

Yn 1909 waard de earste offisjele tocht holden. Der diene mar 23 man oan mei en de Wergeaster 

studint Minne Hoekstra (1884-1941) kaam as earste wer yn Ljouwert oan, tiid 13 oeren 50 min. 

Sipke Castelein (1911) fan Warten wie yn 1933 winner, mei Abe de Vries cit Dronryp. It wie moai 

riderswaar, sy diene der 9.05 oere oer. 

En yn 1940 wie Dirk van der Duim Wergea (1908) ien fan de fiif earstoankommenden, tiid 11.30. 

Yn 1954 is Jeen van den Berg fan Warten (1928) de winner, yn de rekord-tiid fan 7.35 oere (hy wie 

doe al skoalmaster te Nij-Beets). 
En yn 1956 is Jeen Nauta fan Warten (1926) ien fan de filf earstoankommenden, alle fiif de earste 

priis. Syn neef Jeen van den Berg is dan 6e. 
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Dit binne de kampioenen, mar sjoch ek ns nei ûndersteand listke: 

1909 Minne Hoekstra Wergea komt oan as nr. 	1 Vn 13.50 

1917 Hendrik J. Kooistra Wergea nr. 	5 Vn 11.14 

1929 Sikke Kooistra Wergea nr. 	7 Vn 12.47 
Dirk van der Duim Wergea nr. 8 Vn 12.52 

1933 Sipke Castelein Warten nr. 	1 fan 2 Vn 	9.05 
Dirk van der Duim Wergea nr. 	6 Vn 	9.32 
Sikke Kooistra Wergea nr. 9 Vn 	9.34 
Simon Holwerda Grou nr. 11 Vn 	9.47 

Oebele v.d. Duim Wergea nr. 15 Vn 	9.51 

Hendrik de Boer Wergea nr. 16 Vn 	9.54 

Abe de Boer Wergea nr. 17 Vn 	9.59 
1940 Dirk van der Duim Wergea nr. 	1 fan 5 Vn 11.30 

Hendrik de Boer Warten nr. 17 Vn 12.33 

Abe de Boer Wergea nr. 19 Vn 12.40 
Gabe van Essen Grou nr. 40 Vn 13.29 

1941 Hendrik de Boer Wergea nr. 	7 Vn 	9.31 
Dirk van der Duim (doe Aldeboarn) nr. 30 y 	10.27 
Abe de Boer Wergea nr. 42 Vn 10.55 
Pieter de Visser Wergea nr. 43 Vn 10.55 

1947 Jeen Nauta Warten nr. 	3 Vn 10.46 
Dirk van der Duim Aldeboarn nr. 12 (4e pr.) 	Vn 11.16 
Jeen van den Berg Warten nr. 23 Vn 11.51 

1954 Jeen van den Berg (doe Nij-Beets) nr. 	1 Vn 	7.35 
Jeen Nauta Warten nr. 	4 Vn 	7.36 
Piet Zwart Wergea nr. 10 Vn 	8.07 

1956 Jeen Nauta Warten nr. 	1 fan 5 Vn 	8.46 

Jeen van den Berg Nij-Beets nr. 	6 Vn 	8.54 
Jac. van der Meer Roardhuzum nr. 29 Vn 	9.36 
Gerben van Essen doe Marssum nr. 54 Vn 10.01 

1963 Jeen van den Berg l t Hearrenfean nr. 	3 Vn 11.23 
Joh.S. Kooistra Wergea nr. 35 Vn 12.28 

Dirk van der Duim en syn frou Marie de Groot (dy't yn 1956 mei har broers de tocht ried), wenje 

no yn Roardhuzum. 

Jeen Nauta, yntusken boer te Grou, hat al as 15-jierrigeyn1941 de alvestêdentoertocht riden. 

Yn 1940 wie Sjoerdje Faber fan Wergea de earstoankommende frou yn de toertocht, yn 1941 wie 

dat Wopkje Kooistra, ek fan Wergea. 

Om yn de wedstniidtocht klasseard te wurden moat de rider binnen 2 oeren nei de winner oan-

komme. 

Foar de lêste Alvestêdentocht yn 1963 (doe't It waar yn de rin fan de dei sa skriklik oanboaze), wie 

de opjefte 9294 toerriders en 568 wedstriidriders. Der binne oankommen yn Ljouwert 69 toerriders 

en 57 wedstriidriders. 

Yn 1956 wie Jeltje Brouwer-de Jong fan Grou de 2e fan de froulju, sy ried mei har man Jan 

Brouwer. 

H urdsi 1 en 

Grou beropt him sa no en dan op It Sintrum fan de wettersport. Dan is men as doarp ek wol fer-

plichte om mei prestaasjes yn it silen thi.is te kommen. 

No, dat is dan ek wol bard! Der sitte hjir noch al wat Nederlânske kampioenen: 

1954 FokkeJansma yn de 16 m2 klasse, mei fokkenist Pim v.d. Berg; 
1956 Albert Wester yn de Valken-klasse, tokk. Tjeerd Bakker en Jan Jonker; 

1957 Ulbe de Vries yn de Valken-klasse, fokk. Klaas de Vries en Y. v.d. Werf; 

1958 Albert Wester yn de Valken-klasse, fokk. Joop de Visser en mej. W. Mulder (no. W. Prins-

Mulder); 



140 

1970 Roelof E. Wester yn de O.K.-jollen; 

1971 Roelof E. Wester yn de O.K.-jollen; 

1972 Bauke en Meine van der Pal yn de Schakel-klasse; 

1972 Albert Wester yn de Valken-klasse, fokkenist G. van Slooten; 

1980 Ulbe de Vries c.s. seesilen klasse 4; 

1980 Ulbe de Vries c.s. W.K. 3 seesilen 3/4-ton Cup; 

1980 Pieter Prins c.s. silen W.K. 2 jeugd yn de Vauriën-klasse; 

1983 Hans Prins yn de 12-vts Jollen, mei fokkenist soan Wieger Prins. 

1983 Sipke Schuurmans Wrâldkampioenskip Vauriëns 2e plak mei fokkeniste Margreet Duetz. 

Dit is al in hiele list en nèch grutter moat de list wêze fan de N.N.W.B.-kampioenskippen, dy't yn 

Idaarderadiel fallen binne. Mar It blykt net mooglik dêrfan in list te krijen of te meitsjen, dy't oer 

al de jierren fan it bestean fan de N.N.W.B. (plm. 60 jier) folslein wêze soe. Dêrom neam ik dv 

titelhlders net, want dan bin ik wis fan flaters. Ek haadpriiswinners fan bygelyks de Snits-wike 

stean net yn dit ferslach. 

Albert Wester, de Grouw- 
ster botenbouwer en 

•1 zeiler, aan het roer van 
zijn Valk op de Wijde Ee. 
Hij werd driemaal Neder-
lands kampioen in de 
Valkenklasse. 

_ 

Mar de lêzer kin der fan oerstjûge wêze, dat der yn Idaarderadiel hiel wat fakmanskip op it ge-

biet fan silen oanwêzich wie en is. En it Grouster skûtsje mei syn Idaarderadielster bemanning 

docht dêr tige oan mei. 

Gymnastyk 

Der wurdt yn ldaarderadiel in soad oan gymnastyk dien, in protte jeugd uteraard en ek flink 

wat âlderen. Suksessen op nasjonaal nivo hellen de skoansusters Alie (van Essen)-Zondervan en 

Griet (de Boer)-van Essen, no beide üt Roardhuzum. Alie (1937) waard yn 1959 Frysk en yn 

1960 noardelik kampioene, Griet (1938) waard tusken 1957 en 1967 (!) 5 x Frysk en 7 x noarde-

lik kampioene, waard 4 kear tredde op de N.K. en ien kear, yn 1966, twadde. Se die yn dat jier 

ek mei oan de W.K. Beide turnsters wiene lid van Quick Ljouwert. 

Femmy van der Pal Grou (1940) waard yn 1958 èn 1959 noardelik kampioene jeugdturnsters as 

lid fan S.S.S. Grou. 
Nieske Brouwer Grou (1959) rûn der èk wat Lt. As famke fan 11 jier waard sy al tredde op de 

Nederlânske kampioenskippen o/m 11 jier, it jiers derop twadde. Yn 1973 wurdt sy Frysk èn 

Noardelik kampioene yn de klasse 12 o/m 15 jier. 

Sietske Kleef stra Wergea waard yn 1978 as 15-jierrige Frysk kampioene by de C-famkes. 
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Fuotbal 

Fansels wurdt ek yn Idaarderadiel omraak fuotballe. Yn Grou en yn Wergea binne al sûnt 1922 
fuotbalferieningen. Mei in soad ynset en ambysje wurdt de sport bedreaun en de ferieningen fange in 

protte jeugd op. Soks is letter, by in jubileum bygelyks lyk as by beide yn 1982 holden, fan grutte 

wearde. Men sjocht elkoar wer en kin wer prate oer de eigen "jonge" tiid. De jeugdkommisjes 

dogge prachtich wurk. 

Griet de Boer-van Essen 
(no tt Roardhuzum) op de 
evenwichtsbalke yn okto-
ber 1962 op 'e Gerdyk. 
Yn har gloarjetiid hie sy 
hast in abonnemint op de 
Fiyske en Noardelike 
kampioenstitel. By it 
Nederkmnsk kampioenskip 
waard sy fjouwer kear 
tredde en ien kear twadde 
(1966). 

Kuorbal 

 

Benammen yn Roardhuzum is de kuorbalsport tige yn tel. Yn 1947 is dêr de feriening Stânfries op- 

rjochte. Hat in kear as trije haadkiasse spile en waard yn 1961/1962 Nederlânsk kampioen K.N.K.B. 
yn harren klasse, in hiele prestaasje. Eesge Kuipers (1912) sportlearaar, wie yn syn tiid de grutte 

animator, no noch binne de searjedagen tit dy tijd net fergetten. 

Sparta Warten is ek in feriening om rekken mei te hâlden, wylst ek de yn 1958 oprjochte kuorbal-

feriening Marfûgels te Grou mei in flink tal ploegen aktyf is. Gjin nasjonale kampioenskippen, mar 

de ferieningen rinne goed. 
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Keatsen 

Ek yn Idaarderadiel wurdt de âlde keatssport fan jong ta âld beoefene. De echte keatshoeke is is 

gemeente net. Fan eigen kweek binne gjin stjerren kommen. Yn Wergea hat Barend van der Veen 

en letter Piet Zwart efkes earste-klasser west. Roardhuzum levert sa no en dan ek in goede keatser - 

Bauke Hallema, Ane Anema, mar it binne net dy legendaryske nammen, lyk as fan in Sjouke 

Heifrich (1909-1982). Hy kaam tt de echte keatshoeke (Kimswert), wenne as bakker yn St. Japik 

en Winaam en kaam yn 1947 yn Wergea as bakker. Vn de jierren 1934, 1935, 1936 en 1938 wie 

Sjouke Helfrich de heechste yn it puntenklassemint, dus eigenlik kampioen fan de keatsers. Wûn 
4 kear de P.C., 4 kear de "Bond", 2 kear Jong-Nederlén. 

Yn maaie fan 1983 kaam as skoalmaster yn Grou te wenjen Sake Saakstra (1954 Zweins). Op dit 

stuit is hy mei fan de allerbêste keatsers, yn 1978 en 1979 kampioen yn it puntenklassemint en de 

oare jierren - hy keatst no acht jier as earsteklasser - altyd by de earste fiif. Seis kear PC winner, 

trije kear Jong Nederlân , ien kear de Bond. En deein is noch net yn sicht. Nei lichem en geast is 
hy noch op folie krêft. 

Sake Saakstra, de Grouster skoalmaster, is ien fan Frysldn syn bêste keatsers. Trou oan de keats-
tradysje hingje de krdnsen fan syn oerwinnings oan 'e foargevel fan syn wente. Tsjin de ein fan 
simmer 1983 wiene it der 18 meielkoar. Sa sloech Sake Saakstra syn slach! 
(foto G.I. de Vries-van Kooten). 

Yn de meastbekende jonges-ôfdielings keatswedstriid, de Freulepartij te Wommels, hat Idaardera-

diel dochs ek noch wolris skittere. Yn 1948 wonen Uilke Tolsma, Folkert de Jong en Germ 

Jonker fan Roardhuzum de felbegearde gouden klokjes en yn 1982 herheilen Uilke syn soannen 

André en Peter mei Germ Zijlstra dizze prestaasje. Ek wie Roardhuzum yn 1982 de ôfdieling mei 
It heechste tal punten yn de jonges-klasse. 
In jongespartoer fan Grou mei Jaap Wapstra, Wim Wapstra en Sjoerd van der Ley wonen yn 1970 

it sulver. Vn 1977 rikte Wergea mei Klaas van der Vlugt, Jan en Henk Bles nei de tredde prijs en 

yn 1978 waard Wergea twadde mei deselde Klaas van der Viugt, Simon Wiersma en Anton Sinnema. 
Vn Warten is ek keatst, de lêste jierren net folie mear. De kuorbal is mear yn tel. 



143 

Fierijeppen 

Yn Idaarderadiel wurdt it fierljeppen net yn ferieningsferbân dien, it is hjir in mear persoanlike 

sport. Aukje Spykstra waard yn 1 .959 de earste Fryske fierijep-kampioene. De meiwurker oan de 

jeugdherberch te Grou, Klaas Leystra (1956 Froubuorren) is noch in aktyf fierijepper, wie Frysk 

kampioen yn 1977 en 1981, beide kearen mei 17.17 mtr. Folie springers hat Idaarderadiel nea 

hân, al binne der yn de rin fan de jierren altyd wol inkelen, dy't oan dizze spektakulêre sport mei-

dogge. Sa hat Piet Zwart Wergea yn syn tijd krekt in pear streep te koart sprongen foar it kampioen-

sk ip. 

Atletyk 

Vn Grou wurdt al moai wat jierren oan atletyk dien en ek wol mei nasjonaal sukses. It earste 

kaam yn 1946, doe't de Grouster jonges Wiepke van der Schaaf, Homme de Boer, Doeke Dorhout 

en Homme Wester reservekampioen fan Nederlân waarden yn de 4 x 100 mtr. estafette. Antje de 

Jong wie in suksesfol heechspringster mar helle krekt net in nasjonale titel. Dat die Anneke 

Leenstra wol. Sy waard yn 1963 Nederlânsk kampioene heechspringen jeugd. 

Ronnie Hoekstra helle yn 1979 it Nederlânsk kampioenskip 1500 mtr. hurddraven famkes A. 

Rekkenje mar, dat foar sokke prestaasjes in bulte traind wurde moast. 

De skriuwer fan "Athleta" Grou, Harry de Wal (1931) waard yn 1956 Nederlânsk kampioen manlju 

op de 200 mtr. Frysk kampioen ferskate kearen. Foar sa'n lytse atletykferiening dochs meielkoar in 

knap risseltaat! 

Ilshockey 
Grou herberget in fûieindich lid fan de iishockeyploech Feenstra Flyers tt It Hearrenfean, ntl. 

Andries Andringa (1963), dy't yn 1974 mei dizze feriening it Nederlânsk kampioenskip D-Junioaren 

behelle. Hy spilet no yn de "grutte" ploech, se waarden yn 1982 en 1983 wer Nederiânsk kampioen. 

Ek ynternasjonaal hat Andries sukses hân. Vn 1981 waard hy mei it nasjonale B-team junioaren 

Europeesk kampioen yn groep C. 

Roeien 

Vn harren studintetiid ha de Grouster bruorren Herman (1943) en Henk (1946) Rouwé tige sukses-

fol west yn de roeisport. Mei de pioech fan Triton-Utert waard Herman yn: 

1964 Nederlânsk kampioen yn de twa mei stjoerman 

1964 3e plak Olympysk yn Tokyo en 4e op de E. K. 

1966 Nederlânsk kampioen yn de fjouwer mei stjoerman, 5e op de W. K. 

1968 Nederlânsk kampioen yn de fjouwer mei stjoerman en dielnimmen oan de O.S. te Mexico. 

Henk Rouwé studearre yn Grins en waard mei de ploech fan Aegir yn 

1969 Nederlânsk kampioen yn de Acht en 4e op de E.K. 

1970 NederIânsk kampioen yn de 4 sûnder stjoerman+ 4e op de W.K. 

1972 Nederiânsk kampioen yn de Acht en dielnimmen O.S. München. 

Ik sjoch it byld fan de huldiging fan Herman yn oktober 1964 yn Grou noch foar my. Herman siet 

nêst boargemaster Vrijling yn in sjeas en hold de ieie fan in twaspan Fryske hynders. Fan efteren wie 

oan de rêchbreedte düd lik te sjen wa't de roeier wie! 

Dammen 

Ek in sport, mar dan wol in tinksport, is dammen. Dochs wol it it yn dit oersjoch meinimme, want 

op dit mêd kin Idaarderadiel flink meidwaan. De bruorren Roei (1917) en Pieter Bergsma (1926) üt 

Warten binne beide fûleindige dammers. Sy wenje net mear yn Warten. 

Roei Bergsma wie yn 1961 kampioen fan Fryslân en yn 1974 waard hy mei it tsientai fan de 

Huzumer damklub kampioen fan Nederin. Pieter is al 13 kear Frysk kampioen West en yn 1968 

Nederlânsk kampioen. Op damgebiet meitsje de Bergsma's harren tige fertsjinstlik. 
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Wergea hat yn Andries Bakker (1967) in dammer mei takomst. Vn 1981 wurdt er al Frysk 
kampioen sneldammen adspiranten, yn '82 sawol yn gewoan dammen en sneldammen, yn 1983 
Frysk kampioen sneldammen junioaren. 
Henk A. Hosper (1959) Grou wurdt Frysk kampioen dammen yn 1974, ek as adspirant, yn 1975 de 
Fryske titel yn it sneldammen èn it Nederlânsk kampioenskip dammen adspiranten. Vn 1978 wurdt 
hy nochris Frysk kampioen junioaren. 
Thymen Stobbe Grou (1962) wurdt yn 1977 Frysk kampioen adspiranten en yn 1978 Frysk 
kampioen sneldammen junioaren. Vn 1981 hâldt hy yn Beilen ta en wurdt ek noch Drents 
kampioen. 
Jelle Stobbe (1966) hellet de Fryske kampioenstitel yn 1982 by it sneldammen junioaren. 
Yn 1979 wurdt in adspiranten-fiiftal fan de Grouster damklub reserve-kampioen fan Nederlân. 

Oare sporten 

In tal sporten wurdt hjir net apart neamd, mar fansels binne se yn har wêzen like wichtich as de 
wol neamde sporten. Allinnich komme der faaks net sokke kamp ioensstjerren yn foar. Dat kin, ek 
om 't it faak teamsporten binne. Dochs wurdt de lytse Mirjam Vellinga fan Grou (1973) al Frysk 
kampioene tafeltennis by de welpen yn it dûbelspul yn seizoen '82/'83 en hellet se de noardelike 
titel yn 1981/1982. 

- ----- 

- 	 - 	 -. -- ---- ------ 

- -- - -- -. , ,-- - -. 	 .------- ---- 

-. 	-'*,- 	- ---. 

It kampioensskild, dat troch de Stichting Sportcentrum Grou makke is en dêr't de nammen op 
komme fan de Grouster sportiju dy 't in nasjonaal kampioenskip of heger helje. Yn de ôfrûne fyftich 
jier hawwe dat al hiel wat west, sa docht bliken. 
It hinget yn 'e kantine fan it sportjjild (foto  G.I. de Vries-van Kooten). 

En Trynke Brouwer (1963) Grou wurdt Frysk kampioene yn de Z-dressuer pony's yn 1980 en 
1981, en yn 1983 Frysk kampioene rydhynder. 
Ploegen fuotballers, volleyballers, gymnasten ensfh. wurde yn in wedstrijd of ôfdjeljng kampioen. 
Dat binne suksessen! Tink jim ns yn, kampioen wurde! 
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It hâldt de sport libben en wa sil sizze wat langer yn it ûnthâld fan de kampioen bliuwe sil: It 

safolste kampioenskip by in topsporter of it kampioenskip, dat mei de ploech yn in ôfdieling be-

helle is troch in jonkje, dat krekt foar tiid de winnende goal makke hat? 

Organ isaasjes 

Yn Grou, Roardhuzum, Wergea en Warten binne nei 1945 Sportstichtingen oprjochte, dy't as in oer-

koepeljende organisaasje fan de ferskate sportferieningen yn it doarp de algemiene belangen fan de 

sporten tsjinnet. 

De sportstichtingen dogge goed wurk, sy binne ek de hierders fan de gemeentelike sportfjilden. Sy 

hawwe ek soarge, dat der- mei eigen krêften faak - kantines op de fjilden set binne. Oerlis mei de 

oerheid giet ek fia de sportstichtingen. 

De sportstichtingen ha yn 1979 mei de realisearring fan sporthal/swimbad "De Twine" ek in 

wichtige rol spile. De aksje "Ton op Tafel" wie in grut sukses. Der waard f155.000,-- byelkoar 

brocht yn de hiele gemeente. It swimbad wurdt tige brûkt, de sporthal is altyd wat yn te rêden en 

yn It winterskoft folbeset. In tal nije sportferieningen is der al cït fuortkommen. 

De Stichting Sportcentrum Grou hat troch in skinking fan fam. W. Leenstra in kampioensskild 

oanmeitsje litten. Dêr komme de nammen op fan Grousters, dy't in Nederlânsk kampioenskip 

behelle ha, of in eareplak yn in Europeesk-, olympysk-, of wrâldkampioenskip. Sa bliuwe dy 

prestaasjes bewarre, it skild hinget yn ien fan de kantines op it sportfjild. 

Sportferieningen yn Idaarderadiel 

Grou R'huzum Wergea 	Warten 

lisklub ** * ** 	 * 
Trainingsgroep * - 
Sylferiening *** * 	* 
Skûtsjekommisje * 
Gymnastyk * * * 
Atletyk * 
Fuotbal * * 
Kuorbal * * 
Keatsen * * * 	* 
Tennis * * * 
Volleybal * * * 	* 
Hânbal * 
Badminton * 
Tafeltennis * * 
Judo * 
Ruters * 
Dammen * * 

Sporters Cit Friens, Idaard, Eagum en Warstiens binne lid yn ien fan de oare doarpen. 

Ferantwurding 

Ik ha besocht om yn dit artikel de sport yn Idaarderadiel te beljochtsjen en dêrby syn kampioenen 

te neamen enhjir en dêr ek de sporters, dy't der tsjinoan sieten of sitte. Mar yn it beheinde tiids- 
bestek en binnen de romte fan dit boek koe net alles titdjippe wurde om der in histoarysk ferant- 

wurde opset fan te meitsjen. Der sille fést noch mear suksesfolle sporters West ha en wêze yn 

ldaarderadiel, dy't net neamd binne yn dit stik. Vn it foar myn ûntskuldiging hjirfoar. 

Myn tank oan harren, dy't my mei sportboeken en mûnlinge ynformaasje holpen ha en pleatse-

lik oan it sneupen west ha. 
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De conciërge zorgde voor tabak en pijpen en voldoende eten 

In de loop der jaren kan de inhoud van een functie aanzienlijk veranderen. Dat blijkt bijv. wanneer 

de tegenwoordige werkzaamheden van de conciërge van het gemeentehuis van Idaarderadeel verge-
leken worden met die van 75 jaar geleden. Dan blijkt tevens, dat ook de opvattingen van het ge-

meentebestuur nogal gewijzigd zijn. Het is nu niet meer denkbaar, dat op het gemeentehuis tegen 

betaling sterke drank zou worden geschonken of warme maaltijden voor de burgemeester en de 

wethouders zouden worden geserveerd. Maar vroeger, in die goede oude tijd, kon dat allemaal. Het 

blijkt uit de instructie voor de conciërge en de daarbij behorende lijst van tarieven van 75 jaar ge-

leden. In die instructie staan o.a. de volgende bepalingen: 

-- "Hij zal zorg moeten dragen voor goede koffie en thee met suiker of klontjes en room, sigaren, 

tabak en pijpen en wat dies meer zij, welke goederen echter door de gemeente worden betaald; 

het noodige koffie- en theegoed, de tabakspotten enz. worden door de gemeente voor eigen 

rekening gehouden." 

"Hij zal bij gelegenheid, dat er moet worden gegeten tegen vergoeding, volgens een te maken 

tarief, moeten zorgen voor voldoende eten. Het daartoe benoodigde tafelgereedschap, wat be-

treft lakens, servetten, messen, vorken en lepels wordt door de gemeente gehouden." 
-- "Hij zal voormiddags van iederen werkdag ter Secretarie moeten leveren van eigen koffie, melk 

enz., de koffie voor twee klerken, waarvoor hij een vergoeding van vijfentwintig gulden in het 

jaar zal genieten; ingeval er eventueel drie klerken mochten zijn, zal hij onder dezelfde voor -

waarden op tien gulden verhooging recht hebben. Aan de gemeenteveldwachters, die van buiten 
komen, zal hij op hun verzoek een kop koffie moeten verstrekken volgens tarief." 

-- "Hij is verplicht, wanneer de Burgemeester zulks mocht verlangen, zich de benoeming tot buiten-
gewoon veldwachter of dienaar van politie te laten welgevallen, om alsdan in buitengewone ge-
vallen dienst te doen, zonder daarvoor eenige beloning te kunnen vorderen." 

-- "Hij mag geen kostgangers houden zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders." 

Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Idaarderadeel in Zijne openbare vergadering van 

7 september 1909. 

In aansluiting op deze instructie werd door het college van burgemeester en wethouders een lijst met 

tarieven vastgesteld "waarvoor door den conciërge in het gemeentehuis te Grouw het navolgende 

moet worden geleverd": 

Eten per persoon 150 cent Thee met suiker 5 cent per kop 

waarvoor soep, vleesch, Jenever 15 cent per glas 

2 groenten, aardappelen Berenburg 15 cent per glas 

saus, boter, pudding of Madeira 15 cent per glas 

vruchten. Wijn 125 cent per flesch 

Koffie met suiker of Bier (Pilsener) 15 cent per flesch 

klontjes en krakelingen 25 cent per persoon Bier (Lager) 10 cent per flesch 

Broodje met vleesch 25 cent per persoon Spuitwater met 

Broodje met kaas 10 cent per persoon suiker 10 cent per flesch 

Koffie met suiker 5 cent per kop 
Het wasschen van tafelgoed, servetten, handdoeken-secretarie komt ten laste der gemeente. 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders der gemeente Idaarderadeel in de vergadering 

van 22 september 1909. 

Bij deze prijslijst hoorde ook nog een inventarislijst van serviesgoed en bestek, van in totaal 135 

stuks. Hieronder bevonden zich: 
17 wijnglazen, 18 madeiraglazen, 3 wijnkaraffen, 12 grote en 9 kleinere berlijn zilveren vorken en 11 

berlijn zilveren lepels, 1 voorsnijder met vork, 2 soepterrines en 1 vischschotel met doorslag, 14 
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platte en 14 diepe borden, 2 fruitbakjes, 2 houten fleschschenkbakjes, 2 tinnen kandelaars, 2 

koperen aansteekcomfoortjes, 1 vleeschschotel en 3 dekschalen, 1 bruin en 1 Wit glazen bakje, 

1 theestoof met koperen ketel en steenen comfoor, 2 porceleinen kwispeldoors, 2 mahoniehouten 

tabakspotten, 1 tabakspot (hondekop), 2 waterkaraffen enz. enz. 

De conciërge moest "bij de aanvaarding zijner betrekking" verklaren en er voor tekenen "al die voor-

werpen in bewaring van de gemeente te hebben overgenomen". 

In zijn "Instructie" was nog de bepaling opgenomen, dat hij voor de inventaris persoonlijk aan-

sprakelijk was "en gehouden ze ten genoege van Burgemeester en Wethouders te onderhouden en bij 

vertrek weder in goeden staat terug te geven." 
*** 

Het inkomen van de conciërge bestond uit: "Tweehonderd vijftig gulden belooning in het jaar. Vrije 

woning. Vrij vuur en licht en vrijdom van de Rijks personeele belasting, wat de vier eerste grond-

slagen betreft". 

K.J.V. 

l  hynder fan Warten 

de hoek van de Langesloot en Nauwe Saiter, waar de grote steipboerderij staat, die door de 
familie Brennikmeijer tot recreatieverblijf is ingericht, stond vroeger een oud boerenhuis, met een 
veestalling en een hooiberg. Het werd bewoond door Lûtsen Johannes Jager, die er zich in 1807,  
toen hij trouwde met Zuster Wytses Brouwer, gevestigd had. Li2tsen was een wilde man, hij kon 
beter viool spelen dan koeien melken. De Saiter, eenzaam gelegen in het wijde waterland, was voor 
hem een paradijs. Hij was meer met zijn geweer in het veld en op het water, dan met de hooivork in 
de stal. 
Maar de altijd weer terugkerende wateroverlast maakte hem het bestaan op den duur onmogelijk. 
Toen in 1825 de grote overstroming kwam, verliet hij voorgoed de Saiter. 
Het lot beschikte echter, dat zijn zoon Wytse zich 25 jaar later weer op de Saiter kwam vestigen. Dat 
moet dus omstreeks 1850 zijn geweest. Evenals zijn vader, was ook Wytse een heel apart mens. Zijn 
grote liefhebberij  was het dresseren van paarden. Hij had er drie, waarvan Jonker de beste was. 
In 1851 kwam het Duitse circus Wohlschlâger in Leeuwarden. De boer van de Saiter had daar lang 
naar uitgezien. Wytse er heen en na veel moeite slaagde hij er in de directeur zover te krijgen, dat 
hij met zijn paard Jonker wat dressuurkunsten mocht laten zien: doodliggen, touwspringen, een 
levende vis uit het water pakken, apporteren enz. De directeur was zo onder de indruk, dat hij de 
Saiterboer en zijn paard inhuurde om op te treden in zijn circus. 
In een ommezien was het door heel Friesland bekend, dat een paard uit het Wartenaster waterland 
in circus Wohlschlager was en "alles kon -  Iedereen die zich een beetje paardenliefhebber  voelde, 
ging naar het circus om "it hynder fan Warten ", het wonder van eigen bodem, te zien. 
Het optreden van Wytse en Jonker in Leeuwarden werd een succes. Wytse Jager sloot met de 
directeur een contract, dat hij het hele seizoen met Jonker in het circus zou optrede,t Overal waar 
zij kwamen was de tent te klein. Jonker sprong hoger dan de andere circuspaarden en onder het 
springen pakte hij ook nog een doek die hoog was opgehangen. 
Tijdens het derde seizoen met circus Wohlschlâger, is Jonker in Haarlem ziek geworden. Wytse 
Jager is met hem teruggereisd naar de Saiter, waar het dier al spoedig overleed. 
Jonker, intelligent en gehoorzaam, was van het echte Friese ras, waaruit circus Strasburger tussen 
150-1960 paarden aankocht, die een groot succes werden Van Jonker is in _zijn gloriejaren een 

lithografie gemaakt, zijn Friese raskenmerken zijn daarop duidelijk te zien. De lithografie heeft  vele 
jaren in hotel De Wildeman te Lemmer gehangen, dat door familie van Wytse Jager werd beheerd. 
Vervolgens is het door een boedelscheiding bijfamilie in Amerika terecht gekomen. 

D. St. 
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GROUW WAS VROEG BIJ HET SKUTSJESILEN BETROKKEN 
Door S. de Jong 

Het skûtsjesilen is niet in Grouw uitgevonden. Het bestond al .......,ja, hoe lang bestaat het al!? Dat 

is niet gemakkelijk aan te geven. In de analen - voor zover die er althans zijn - is moeilijk na te gaan 

wanneer de skûtsjewedstrijden precies zijn begonnen. Algemeen wordt aangenomen, dat het om-

streeks 1820 moet zijn geweest toen de eerste wedstrijden werden georganiseerd. 

De eerste zaterdag van de bouwvakvakantie; het skûtsjesilen begint. De skûts/es worden naar de start 
van de eerste wedstrijd gesleept, die gehouden wordt op het Pikmeer en de Wijde Ee te Grouw. 

Maar al is Grouw dan niet de bakermat van het skûtsjesilen geweest, het is er al zeer vroeg bij be-

trokken geraakt, vermoedelijk al rondom 1830, of betrekkelijk kort in de jaren daarna. In elk geval 

heeft het skûtsjesilen altijd op de medewerking en initiatieven van Grouw kunnen rekenen. Het is 

een gelukkig verschijnsel in de laatste zeven levensjaren van Idaarderadeel geweest, dat het niet meer 

uitsluitend een Grouwster aangelegenheid is gebleven. Ook Warga "spilet net swak bij"; de 

schipper en een deel van de bemanning zijn uit het dorp van Afkes Tiental afkomstig. 

Misschien is het wedstrijdzeilen met skûtsjes wel door de schippers zelf "uitgevonden", in elk geval 

is het met hun medewerking ontstaan. Vast staat, dat de plaatselijke kasteleins tot de kraamheren 

ervan mogen worden gerekend. Zij immers waren het, die omstreeks 1820 begonnen met het organi-

seren van de eerste wedstrijden; toen ook wel "kasteleinswedstrijden" genoemd. 

Het waren ook de kasteleins die prijzen beschikbaar stelden, meestal luxe voorwerpen zoals zilveren 

tabaksdozen, gouden snuifdoosjes e.d. Zij hadden, dat is duidelijk, ook wel zakelijke belangen bij de 

wedstrijden. Aan het bezoek immers van de schippers, hun bemanningen en de belangstellenden 

tijdens de aangifte vôér en prijsuitreiking na de wedstrijd - die in het café van de organiserende 
kastelein plaatsvonden - was wat te verdienen. 

Overigens, in die jaren was de benaming "skûtsjesilen" nog niet in gebruik, men sprak van wed-

strijden voor veerschepen en snikken. In latere jaren werd het wedstrijden voor beurt- en vracht-

schepen. Pas omstreeks 1929 is men (althans in Grouw) over skûtsjesilen gaan spreken. 
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In de tweede helft van de vorige eeuw kwam de Organisatie van de wedstrijden in handen van de 

plaatselijke zeilverenigingen. Voor Grouw waren dat de K.Z.V. Frisia en de K.Z.V. Oostergoo. In de 
notulen van Frisia is te lezen, dat de Organisatie van wedstrijden voor beurt- en vrachtschepen tot 

1913 door deze vereniging werd behartigd. 

In 1914 werden tengevolge van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geen zeilwedstrijden ge-

gehouden. Op de ledenvergadering van 1915 werd op voorstel van het bestuur met 8 tegen 

6 stemmen besloten geen wedstrijden voor beurt- en vrachtschepen te houden tijdens het jaarlijks 

zeilevenement van Frisia, zulks in verband met het grote gevaar, dat zou ontstaan, wanneer de grote 

en kleine schepen (schouwen, vissersboten, jachten, boeiers en middenzwaardjachten) op het wed-

strijdwater dooreen krioelden. 

Broederschap van notarissen 

Wij maken nu een sprong naar 1926. In dat jaar werd het kongres van de Broederschap van 

Notarissen in Grouw gehouden. Op initiatief van de heer R. Buisman uit Leeuwarden werd besloten, 

om het kongres van de Notarissen een beetje op te luisteren, door een wedstrijd voor beurt- en 

vrachtschepen te laten plaatsvinden. 
Enige mannen uit Grouw, de heren F. Smit, H. Hoeneveld en J. Taconis, namen de Organisatie van 
dit zeilevenement op zich. De wedstrijd beantwoordde niet geheel aan de verwachtingen, omdat het 

op die snikhete julidag nagenoeg bladstil was. Niettemin had deze wedstrijd tot gevolg, dat in Grouw 
in 1929 de kommisje Skûtsjesilen werd opgericht. Deze kommisje zorgde ervoor, dat in het vervolg 

elke eerste zaterdag in augustus een wedstrijd voor Beurt- en Vrachtschepen werd georganiseerd. 

Deze eerste Kommisje bestond uit de heren Smit, Adema en Klaren, later aangevuld met Van Huizen 
en Duiker. De nodige financiën werden met intekenlijsten verkregen van de inwoners van Grouw, 

later aangevuld met bijdragen van bewoners van zomerhuisjes, woonboten en kampeerders rondom 

Grouw. 
In de dertiger jaren werd in Grouw althans minstens één wedstrijd gehouden. Vele schippers uit de 

zuidwesthoek van Friesland namen daaraan deel. Ik noem enkele namen: Lucas Kool, Dirk Blom, de 

Zwaga's, de Vissers, K. v.d. Meulen, Salverda, De Vreeze, de Foekema's. 
Uit het oostelijk deel van de provincie kwamen 	S. Sietema, de Brouwers, de Meeters, de 

Pietersma's, de Bergsma's, Tj. v.d. Veen e.a. De deelname was soms zo groot, dat de Kommisje zich 
genoodzaakt zag in twee klassen van 20 en meer schepen te laten zeilen. Allengs verminderde het 

grote aantal. De oorzaak was de toeslaande economische crisis in de jaren 1930-1940. De schippers 
hadden geen werk meer en waren aangewezen op de schippersbeurzen in Harlingen en Makkum. Ze 

kregen dan per toerbeurt een vrachtje toegewezen. Een schipper vertelde mij eens, dat hij na een 
wachttijd van 6 weken op de beurs in Makkum een vrachtje macadam (steenslag) kreeg â raison van 

50 cent per ton, dat hij naar Ureterp moest brengen. 36 ton tegen de kapitale prijs van f 18,--!(Brug-

en sluizen gelden voor eigen rekening). Toch kwam men nog graag naar de wedstrijden in Grouw, 
omdat daar aantrekkelijke prijzen beschikbaar waren. Bijvoorbeeld zes gouden tientjes voor de 

iste prijs, vier voor de 2de prijs en twee voor de 3de prijs. Sietze Sietema (b.g.n. de Poep) heeft in 

die jaren menig gouden tientje in de wacht gesleept. Zijn schip was toen het snelste van de vloot. 

Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 werd, mede op initiatief van architect Gerben van Manen, de 

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (S.K.S.) opgericht. De S.K.S. stelde zich ten doel als coördinerend 

lichaam op te treden met als voornaamste doel het skûtsjesilen als een stuk Friese volkscultuur te 

behouden. Denk niet dat dit een gemakkelijke taak was! Door de economische vooruitgang werden 

de zeilende schippers genoodzaakt grotere en gemotoriseerde schepen aan te schaffen. Deze ont-

wikkeling betekende het einde van het zeilend bedrijfsvaartuig. Dit had tot gevolg, dat steeds minder 
skûtsjes aan de start verschenen. 
Het dieptepunt werd bereikt in 1953, toen slechts vier deelnemers zich aanmelden voor de wedstrijd 

in Grouw. 
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Keerpunt 

Maar dan komt er een keerpunt. Lodewijk Meeter koopt een skûtsje, gevolgd door A. v.d. Veen uit 

Drachten. Eernewoude schaft zich een schip aan evenals Grouw en Sneek. In feite is hiermee het 

skûtsjesilen gered. Steeds meer schepen worden als wedstrijdschepen klaargemaakt. En sinds om-
streeks 1960 worden een reeks van 11 wedstrijden afgewerkt in de bouwvakvakantie. De plaatsen 

waar de wedstrijden gehouden worden zijn: Grouw, Drachten-Veenhoop, Eernewoude, Terhorne, 

Langweer, Stavoren, Woudsend, Elahuizen, Lemmer (2x) en Sneek. 

( 

Zr' 
De slçûtsjes van Grouw en Heerenveen in volle aktie. 

Door de Kommisje Grou werd eerst het skûtsje "Hoop op Welvaart" aangekocht van B. de Vries, in 

1958 gevolgd door het tegenwoordige schip "Doarp Grou". Dit laatste bleek een goede keus te zijn, 

want in de jaren '58, '59, '60, '61, '62 en in '67 en '72 werd met dit schip het kampioenschap be-

haald door Ulbe Zwaga en zijn bemanningsleden. Een buitenstaander zal zich afvragen hoe het 

skûtsjesilen financieel mogelijk is, want het kost behoorlijk wat geld. Wel, de centen kwamen steeds 

op tafel doordat de bevolking van Grouw altijd bereid was en nog steeds is een flinke geldelijke bij-

drage te leveren voor het skûtsje. Maar ook zijn er de talloze naamlozen, die zich steeds weer be-

langeloos beschikbaar stelden om werk te verrichten aan en voor het Grouwster skûtsje!. Ook op 

de medewerking van de gemeentelijke bestuurders en personeel en de plaatselijke politie kan altijd 

worden gerekend bij een evenement als het skûtsjesilen. 

Voor het laatst Idaarderacleel 

Per 1 januari 1984 gaat Idaarderadeel verdwijnen; het wordt opgenomen in het grotere geheel van 

de nieuwe gemeente Boarnsterhim. In 1983 heeft de bemanning van het Grouwster skûtsje dus haar 
laatste wedstrijden gezeild als ingezetenen van Idaarderadeel. Zo'n historisch gegeven kan als recht- 
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vaardiging dienen om dit artikel te besluiten met een beknopte vermelding van de elf wedstrijd-

resultaten, die het Grouwster skûtsje in 1983 onder schipper Joop Mink behaalde. 

1. Grouw: Het Doarp Grou zegeviert op eigen water en Lemmer wordt tweede. Commentaar van 

een toeschouwer op de wal: "De chauffeur en de timmerman laten de beroepsschippers achter 

ZPCfl. 

2. Veenhoop: Joop Mink en zijn mannen pakkende eerste plaats. 

3. Eernewoude: Vanaf de veertiende plaats gestart, opgeklommen naar de vierde positie. Een voor-

treffelijke prestatie. 

4. Terhorne: Een schitterende wedstrijd. Het Doarp Grou is voor de concurrentie niet te bezeilen. 

5. Langweer: Grouw eindigt als vierde, maar staat met grote voorsprong op de eerste plaats van het 

klassement. 

6. Stavoren: Een zwarte dag. Schipper Mink maakt een verkeerde slag ten opzichte van het Lang-

weerder skûtsje. Langweer trekt de protestvlag, Mink erkent zijn fout en verlaat de wedstrijd. 

Daarmee 14 strafpunten aanvaardend, die echter als "slechtste" wedstrijd aftrekbaar kunnen 

zijn. 

7. Woudsend: Geen wind; wedstrijd afgelast. 

8. Elahuizen: Na in de laatste route een prachtig gevecht te hebben geleverd met de Sneker Pan, 

eindigt het Grouwster skûtsje op de derde plaats. 

9. Lemmer, de eerste dag: Op de zevende plaats. 

10. Lemmer, de tweede dag: Als de wedstrijd begint heeft het Doarp Grou in het klassement een 

voorsprong van zeven punten op het Eernewoudster skûtsje, dat op de tweede plaats staat. De 

wedstrijd heeft echter een zeer teleurstellend verloop voor Mink en zijn mannen. Ook nu, even-

als in Stavoren, is het de "Swan" van Langweer die het Doarp Grou in moeilijkheden brengt. 

Een woedende Grouwster bemanning ziet op Langweer de protestvlag tegen zich hijsen. Ook 

Grouw zet de rode vlag in het want. Grouw verliest het protest en krijgt 14 onaftrekbare straf-

punten. De schipper van Langweer had nog met zijn Grouwster collega willen-praten over intrek-

ken van hun beider protesten. Maar een verontwaardigde Mink weigerde dit met de woorden: 

"Ik wol earlik troch de tiid. Do kinst om ts barste!" Dat vriend en vijand het standpunt van 

Mink begreep, illustreerde een groepje onpartijdige toeschouwers met hun mening: "It wie wol 

d(idlik, no, Langwar fart yn tsjinst fan Earnewâld." 

11. Sneek: De laatste wedstrijd en waarschijnlijk de mooiste van de hele reeks. De spanning was 

hoog gestegen. Als Grouw nog kampioen wilde worden moest het deze wedstrijd winnen en 

Eernewoude zou dan niet verder mogen reiken dan hoogstens de zesde plaats. 

Met grote overmacht zeilden Joop Mink en zijn bemanning naar de koppositie van de wedstrijd 

en bleven daar voor iedereen onbereikbaar. Maar Eernewoude, aanvankelijk in de achterhoede 

verzeild geraakt, werkte zich geleidelijk aan met bekwame stuurmanskunst naar voren en wist 

beslag te leggen op de vijfde plaats. Precies voldoende om kampioen van 1983 te worden met 

30,7 punten. Grouw werd tweede met 31,6 punten. 

Een prachtig resultaat voor het Doarp Grou en de Kommisje Grou. Voor Joop Mink en zijn mannen 

zal het geen zier uitmaken, dat zij met ingang van 1984 het Doarp Grou als Boarnsterhimsters door 

de "weagen" moeten sturen. "As It oan ts leit", zullen ze denken, "sil de bûter yn 1984 wer jild 

jilde". 
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PIKMEER DROOGLEGGEN EN INPOLDEREN 

Het lijkt nu onbestaanbaar en volstrekt ongeloofwaardig, dat in de gemeenteraad serieus zou worden 
gesproken over een voorstel tot het droogleggen en inpolderen van het Pikmeer. En toch is het ge-
beurd! Het mag dan 123 jaar geleden zijn, maar goed, alleen al de gedachte dat zoiets aan de orde 
zou kunnen komen, lijkt nu op een absurde en overtrokken aprilgrap waar niemand intrapt. En toch 
is het kantje-boord geweest of er hadden nu koeien op de bodem van het Pikmeer gegraasd. 

-• 	
*, 

- 

---- 

Het Pikmeer waarvoor eens plannen zijn gemaakt om het droog te leggen! 

De zaak heeft zich alsvolgt afgespeeld: Inde raadsvergadering van 24januari 1861 "wordt ter tafel 
gebragt en gelezen een rapport van de commissie, bestaande uit de heeren Boltjes, van der Meulen en 
van der Velde om te onderzoeken hoe en op welke wijze het beste zou kunnen worden aangelegd 
eenen weg van Grouw naar Dragten, waarbij aan deze vergadering in overweging wordt gegeven, dat 
zij besluite tot de droogmaking van de Pikmeer, het graven van een kanaal langs dezelve, en het 
daarstellen van eenen kunstweg door de meer, vanaf Grouw tot aan de grens van Smallingerland bij 
Syteburen, onder voorwaarde dat de Raad van Smallingerland voor zijn rekening neme, het aan-
leggen van eenen weg aansluitende aan die in deze gemeente, over de Veenhoop naar Dragten....... 
De notulen van de vergadering delen dan verder mee: "na gehouden deliberatien, verklaren twee 
leden zich tegen de uitvoering der voorgeschreven werken, 3 leden om deze werken uit te voeren 
voor rekening van het dorp Grouw met toekenning eener subsidie uit de gemeentekas ten bedrage 
van 20 % der kosten, en 2 leden om zulks te doen plaatshebben voor rekening van de gemeente, ter-
wijl de leden der commissie hunne stem afhankelijk hebben gemaakt omtrent den aanleg van eenen 
weg van Warga door Wartena naar de grens van Tietjerksteradeel." 
De raad praat dan geruime tijd over deze laatste weg, waarvan de aanleg met inbegrip van de 

bruggen, maar zonder grondkosten, begroot is op f 37.563,--. Ook de aanleg van een weg van Warg? 
over Aegum naar Idaard komt ter tafel. Over de argumenten voor en tegen wordt in de notulen 
nauwelijks of geen aantekening gemaakt. Wel blijkt tussen de regels door: als er voor het ene dorp 
iets bijzonders wordt ondernomen, zullen ook de andere dorpen een flinke kluif moeten krijgen. De 
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besluitvorming wordt echter wel nauwkeurig aangetekend. Daarover delen de notulen het volgende 

mee: 

"Na breedvoerige discussien werd eindelijk voorgesteld het nemen van het navolgende besluit: De 

Raad der gemeente Idaarderadeel besluit: er zullen voor rekening van de Gemeente worden aange-

legd de navolgende wegen. 

le. eenen kunstweg van Grouw naar de grenzen van Smallingerland bij Syteburen; 

2e. eenen kunstweg van Warga door het dorp Wartena naar de grenzen van Tietjerksteradeel, beide 

wegen evenwel onder voorwaarde, dat de Gemeente Besturen van Smallingerland en Tietjerk-

steradeel deze wegen respectievelijk in hunne gemeenten doortrekken naar Dragten en Garijp, 

en 

3e. eenen kunstweg van Warga over Aegum naar Idaard. 

tot den aanleg van den weg van Grouw naar de grenzen van Smallingerland, vereischt wordende, 

de droogmaking van de Pikmeer onder Grouw, zal deze meer mede voor rekening van de Ge-

meente worden ingepolderd en droog gemaakt en bijlangs deze een kanaal worden gegraven ten 

dienste der Scheepvaart, en zulks behoudens de daartoe vereischt wordende concessie." 

Bij de stemming over dit voorstel staakten echter de stemmen, 5 vôôr en 5 tegen, zodat in de 
volgende raadsvergadering opnieuw over het voorstel moest worden gestemd. 

De notulen van de vergadering van 27 februari 1861 vermelden dat het voorstel "na eenige beraad-

slaging opnieuw in stemming gebragt, met vijf tegen drie stemmen wordt afgestemd." 

Vôôr stemden de heeren C. Bergsma (de burgemeester, - K.J.V.), B. van der Meulen en A.P. van der 

Velden, tegen hebben gestemd Uiltje Reinders Boonstra, T. Sikkema, Herre A. Wartena, D.J. Fokma 

en Sjoerd D. de Jong. Afwezig waren H.A. Kroodsma, P. Boltjes en Ruurd W. Wartena. 
Met de wijsheid waarover we nu, achteraf, beschikken mag gezegd worden, dat Idaarderadeel en met 

name Grouw voor een rampzalige beslissing gespaard zijn gebleven. De -kunstwegen-  naar Tietjerk-

steradeel en Idaard zijn later wél aangelegd. 

K.J.V. 
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DE WATERSNOOD VAN 1825 

In 1825 werden grote delen van Friesland getroffen  door een watersnood. Ook Idaarderadeel werd 
bijna geheel overstroomd. In enkele bijdragen aan dit boek wordt de watersnood genoemd. De griet-
mannen van de getroffen grietenijen kregen van de Gouverneur van de Provincie (nu Commissaris 
der Koningin) opdracht verslag aan hem uit te brengen over de gebeurtenissen. Hieronder volgt het 
bijna volledige verslag van de grietman van Idaarderadeel, Maurits Pico Diederik baron van Sytzama. 

Verslag van de overstroming in de Grietenij Idaarderadeel veroorzaakt door de Water-
vloeden van den 3e en 4e February 1825. 

In den nagt tusschen Zaterdag en Zondag den 5 en 6 February 1825 ontdekte men aan de Zuid- en 

Zuidwest zijde der Grietenij, dat het water van het Zuiden kwam opzetten en aanmerkelijk begon te 

wassen. Aan de Zuid Zuidwest zijde en dus buiten de Leppedyk, die langs de Grenzen dezer 

Grietenij en vervolgens door Utingeradeel tot aan de Hoge gronden van Opsterland loopt, stond het 

water Zondagsmorgens Zeven Uren, Z e s t i g Nederlandsche duimen hoger dan binnen deze Dijk in 

Idaarderadeel. Langzamerhand en eerst op den 7 wierd deze gehele Grietenij geihundeerd, hetgeen 
voor veelen de gelegenheid daar stelde om naar hogere oorden te vlugten of zich in hunne huizen 

zoo veel mogelijk te beveiligen. Tot Dingsdag den 8 February 's morgens Elf uren bleef het water, 

ofschoon met minderen aandrang dan de voorge dagen, klimmende, op welk tijdstip hetzelve is 
blijven staan en gelijk naderhand bleek de hoogste stand bereikt had, staande toen 74 Nederlandsche 
duimen boven het hoogst bekende Winterpeil, zoodat men met schepen 2 voeten diep gaande over 
alle landen vrijelijk heen en weder voer, van de grote postweg bij de Drie Romers onder Roorda-

huizum regt over naar de Dorpen Friens, Idaard, Grouw etc., terwijl de Wargaster Grote Meer met 

nog Tien Bunders aan de noordelijke grenzen dezer Grietenij het enige land is, dat alhier niet is 

onder water gezet. 
Van de Zuidelijke Grenzen dezer Grietenij en wel bepaaldelijk onder het Dorp Grouw, Friens, een 

gedeelte van Roordahuizum, Idaard en Aegum, is het water van het begin der overstroming af, aan-
merkelijk zout geweest. Eerst later is hetzelve in de meer noordelijke gedeelten ziltig geworden, het-

welk verminderde of vermeerderde naarmate de wind het af- of toevoerde. 

Naa dat het water de Hoogste stand had bereikt is het dadelijk weder begonnen te zakken, weeke-

lijks ongeveer 7 è 8 Nederl. duimen, tot half April, van welk tijdstip tot op den 8 Mey hetzelve niet 

merkbaar is verminderd, waardoor honderden van Bunders lands aan de oostelijke kant dezer 

Grietenij en bepaaldelijk onder de dorpen Grouw en Wartena nog met meer dan dertig Nederl. 

duimen water blijven bedekt. En zelfs is de Kleine Wargastermeer dat anders eene winterpolder is, 

nog niet geheel van het water ontdaan. 

Elf Boeren hebben in deze Grietenij hunne woningen met al hun vee moeten verlaten en wierden bij 

anderen gehuisvest of hebben met hun vee in Koeschuiten gewoond. Bij één derzelve, Tjerk Hannes 

van der Meer te Warga, stond het water t w e e Ellen 1 Palm in huis, waardoor ook een gedeelte van 

deszelfs huis en eene daar digt bij staande kleine schuur geheel wierd vernield. 

Te G r o u w op de zoogenaamde Kleine Buren stond het water in alle huizen ter hoogte van ongveer 

Zeven en dertig Nederi. duimen, waardoor een aantal van 41 huisgezinnen hebben moeten worden 

geborgen. 

In het Dorp W a r g a bleven maar zeer weinige huizen van het water.verschoond zodat men aldaar 

18 huisgezinnen heeft moeten huisvesten. 

In het Dorp W a r t e n a waren slegts 13 huizen zonder water en een aantal van 25 huisgezinnen zijn 

in dit Dorp van woning voorzien, terwijl anderen zich nog op zolders en door het opstalten der 
vloeren hebben gered. Het kerkhof dat nog halverwege het steenen pad onder water stond, was het 
enigst plekje gronds dat te Wartena is boven water gebleven. 
Te F r i e n $ en R o o r d a h u 1 z u m zijn slegts 2 huisgezinnen verhuisd, terwijl de andere 
Dorpen wat de verhuizing aangaat zijn verschoond gebleven. 
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De reeds op den 6 ingevallen vorst had reeds veele inconveniënten doen ontstaan door de belemme-

ring der communicatie, vooral noodlottig in de eerste ogenblikken van verwarring, dan op den Bste 

February klom de algemeene nood nog hoger door eene sterke ijskruying die alles met vernieling 

dreigde, in een ogenblik wierd hier eene wooning, daar een watermolen, elders grote hopen turf die 

door het water nog gespaard waren, vernield of beschadigd. 

De verhuizing der ingezetenen bleef op deze dag nog al voortduren en tien uren des morgens wierd 

het laatste huisgezin, bestaande uit 6 personen, uit de Veenen onder Wartena, in de Kerk aldaar ge-

borgen. Op den 9 waren allen die niet in hunne huizen hadden kunnen blijven geplaatst, uitge-

zondert eenige Boeren, welke nog door middel van bedijking zich in hunne huizen dagten te kunnen 

redden en wier men ter hunner geruststelling en blijvende hulp menschen en schepen had toege-

zonden; dan hun pogen vermogt niets tegen het geweld des waters en ook deezen heeft men nog op 

den lOde moeten huisvesten. 

Toen nu menschen en vee alzoo geplaatst waren en daar waar de nood zulks vorderde reeds vroeger, 

wierd door den Grietman zooveel mogelijk in het onderhoud der behoeftige Volksklasse, welke door 

de overstroming buiten werk en dus zonder de geringste verdienste geraakt waren, voorzien, en de 

nodige orders uitgevaardigd om in het vervolg waar de nood zulks eischte in het onderhoud te 
blijven voorzien, ter bevordering waarvan in drie Dorpen commissiën door hem wierden aangesteld, 

als te Grouw Bokke Klases Bokma, armbezorger en Gabe van Asperen, assessor; te Warga Wijger 

Dijkstra, assessor en Pieter Feenstra, rijksontvanger; en te Wartena Ulbe Visker, kerkvoogd en Klaas 

Bleeker, welke zich onder toezigt van den Grietman zich met de Personele uitdeling van levensbe-
hoeften hebben willen belasten. 

Door deze commissiën is van den 10 February tot den 20 April in het geheel of gedeeltelijk onder-

houd voorzien van 192 personen als 44 te Grouw, 50 te Warga en 98 te Wartena, waartoe men in de 

eerste plaats de voorhanden zijnde gelden bij sommige armbesturen heeft gebezigd, zijnde men ver-

volgens door den agtingswaardigen en Edelen A. van der Hoop te Amsterdam in staat gesteld niet 
alleen deze gelden grotendeels aan de armenkassen weder te restitueren, wordende het nog 

resterende door den Heere Verstolk gerestitueerd, maar ook om deze personen vervolgens van het 

volstrekt onontbeerlijke te voorzien. 

Vier maal honderdenzestig duizend Nederl. ponden hooi zijn er bedorven of verloren gegaan, zoodat 

er bij sommige veehouders gebrek is ontstaan, waarin door 's Konings Commissaris speciaal, naar 
vereischt is voorzien. 

De algemene schade in deze Grietenij bedraagt ongeveer Twintig duizend guldens, waarbij de Veen-

bazen het meest verloren hebben, zoo aan turf als aan het vernielen van een aantal veenwoningen en 
molens. 

Hieronder is niet begrepen de schade aan de landerijen, door het water toegebragt, wordende er 

duizenden van bunders gevonden, welke of in het geheel dit jaar geene oogst of slechts een geringe 

oogst zullen opleveren, de landen egter welke het eerst zijn boven water gekomen en speciaal die 
welke in de plaats gehad hebbende vorst in de maand Maart van het water zijn ontdaan, hebben 
zeker nimmer overvloediger oogst den landman doen vooruitzien. 

De Leppedyk, niettegenstaande dezelver slegte staat als zijnde geheel vervallen keerde nog thans 
gelijk ik boven heb aangetoond 60 Nederl. duimen water. En was er behoorlijke gevolg aan mijn 

voorstel van den 16 Juny 1823 omtrent deze belangrijke waterkering gegeven, dan zoude in de 

gegeven omstandigheden het water niet verder zijn doorgedrongen als in een gedeelte van Utingera-

deel en alle de Grietenijen van Oostergo zouden voor deze verschrikkelijke ramp zijn bewaard ge-

bleven. De binnen landsche waterkeringen, ofschoon speciaal daargesteld om het opstuwend binnen-

water in engere kringen te bepalen, hebben bij deze rampvollege gebeurtenis dezelver grote nuttig-
held ook in dezen kragtig bewezen. 

In en om de Rooms Katholyke Kerk te Warga stond het water ten halfwege de Ramen zoodat die 

gemeente in de onmogelijkheid verkeerde in dit gebouw de Godsdienst uit te oefenen, waarom ik 

bedagt was om met overleg van den Hervormden Leeraar hun de Hervormde Kerk te Warga ter 

Godsdienstoefening aan te bieden, waarnaar de Aarts Priester te Sneek, aan wie de Pastoor, anders 
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een weldenkend mensch, zich geroepen gevoelde hiertoe vrijheid te vragen, mij en den Predikant 
onder toebidding van Gods beste zegeningen, beleefdelijk liet bedanken, als meer geraden vindende 
den volke in een Kaaspakhuis de mis te lezen dan in het Hervormde bedehuis op te gaan. 
Uitstekende daden zijn hier nog ten goeden nog ten kwaden betoond, maar algemeen was ieder zeer 
bereidvaardig om anderen te helpen en ter inwooning bij zich te nemen. 
Menschen nog vee zijn bij deze gelegenheid omgekomen. 

* 

Aventûr yn 't "kwartsjeslân" 

't Jan en Abe de moams bitiid mei de roeiskou yn 'e Geau oan it Wâldldn oanleine om to aei-
syk/en, wie 't in byts/e riperich en dértroch woe It tige fine. Nei in pear ûre moasten hja al nei de 
skou werom om de petten to leeg!en. Mei de twadde loop setten hja de kant tt nei de Headammen 
ta. 
Nei't de mannen in set yn dy kontreijen omslein hiene, kaem immen fanôf de Headamsbrêge r/ocht 
op harren tasetten. Oan It bistek to s/en, wie 't de fflld  wachter fan Aldegea, dy 't hast alle dagen hjir 
kaem om de aeisikers to kon trolearjen. Men moast nainmentlik in sknftlike  forgunning ha, as men 
yn 't Wâldldn (offisieel  h/itte it "de Hege Warren ") aeisyk/e woe. Sa 'n forgunning koste in kwarts/e, 
dêrfandinne waerd dit f/ild ek gauris it "kwartsjesldn" neamd. 
De beide bitûfte  aeisikers bleaune efkes stean om de man better to skôg/en. Ja, it koe net misse, it 
wie 'm en hja bisletten om ns in fyt mei him rt to hel/en. Hastich rounen se foar de man it en 
joegen sarlwaende alhiel each, dat hja foar him rtnaeiden. De plysjeman hie dat troch. Rinnende de 
Kromme Ie byldns bisocht hy de mannen foarby to stekken. It like him ek to slagjen, hwant de 
twa seagen anderweis in aventûrke en dat hdldde harren hwat op. Foardat de plysje sa nei kaem dat 
hy harren oanroppe koe, setten Jan en Abe lykwols wer 6f en rounen doe oan ien tried wei nei de 
uterste ein fan de polder ta. Dêr setten hja de pols yn 'e sleat om nei de Sitebuorster krite oer to 
stekken, mar foar it each fan de plysjeman diene h/a krekt of doarsten hja net oer dit brede gat to 
ijeppen. 
Mei de réch net de plys/eman takeard, dy 't wakker skrepte om by harren to kommen, forknûkelen 
hja harren al oer de oansteande oanhdlding en skrokken sebeare ek tige, doe 't de f/ildwachter yn-
ienen flak efter harren "goemoarn" sei en frege oft hwat fine  woe. Nou, dat koene hja nei wierheit 
biandeile mei 'ûrbêst", hwant h/a hiene al 27 aeijen foun. "Tsjong, dat liket der op ", sei de man, 
"mar soe ik jimme forgunning ef7cesynsjen meije?" 
Omdat de man g/in uniform  oan hie andere Jan gdns kfizzich: "Hwat bilang hawwe /0 dêr by?"De 
iverige amtner helle eptich syn penning ta de bûse it en hdldde it ding de mannen foar. In telman-
nich bleau it stil en doe sei Abe, mei in i2ndertoan fan spyt: "Fordoarje man, as we dat witten 
hiene, dat /o plysje wiene dan hiene we jo dy kilometers-lange reis wol bispar/e kinnen. Mar we 
tochten, dat /0 ek in aeisiker wiene en war diene om tis foar to kommen en earlik sein, wy ha der 
gfin nocht oan dat immen rs foar de poaten tint. "Hja lieten de man harren forgunning s/en, dêr't 
hwat langer as oars op bistudearre waerd. "Yn oarder 'Ç sei de man, doe 't hy harren de pompieren 
wer oerlange. Mei in noartsk "goendei" draeide hy him om en sette wer de kant ût net de Hea-
dammen ta. 
Jan en Abe moasten alle war dwaen om net lûdop to laeitsjen. Op wei nei de skou ta founen hja net 
in aei mear, hwant hja waerden sa bot troch de eigen wille ôflaet,  dat it omtinken oan de fûgels der 
byynskeat. 

S. B. 
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KOARTE BIBLIOGRAFY FAN DE IDAARDERADEELSTERS 
FAN + 1400 OANT SEPT. 1983 
Fan Teake Hoekema 
At it allinne om Fryske literatuer gean soe doar ik réstich üt te hâlden dat Idaardereel de gritenij is 

dy't navenant de measte skriuw(st)ers binnen syn grinzen hân hat, ûnder harren sawol dy't der berne 

binne as dy't der letter komd binne te wenjen. Ik haw miend dat it foar it doel dêr't It hjir om giet: 

It ôfskie fan dy gritenij - de muoite wurdich wie om fierder te sjen en in list te meitsjen fan a II e 

Idaarderadeelsters dy't, op hokker mêd dan ek, publisearre hawwe, foar, yn of nei de tiid dat se yn 

ien fan de acht doarpen ferkeard hawwe. Ik bin my goed bewust dat de dêrby bestribbe folsleinens 

net berikt is. Dat ik dêrmei op in 125 nammen komme soe, hie ik net ferwachte en dat binne dan 

allinne mar de nammen fan dy't ferstoarn binne, want de krap bemetten romte en tijd lieten net ta 

dat ik fierder gong, sa graach at ik dichteressen as Tsjits Peanstra (Niauta), Baukje Wytsma, in 

mearkestaller as Piter Waistra en syn kollega's, in ferteller as Jan Zetzema (De Friese palingaken) der 

yn behelje wollen hie. 

It giet hjir oer in greut tiidsbestek. De earste is de Roardhister geastlike Bernardus, in 15de-ieuwer, 

de lêste de Wergeaster Wouter Theunis' Zwart, op 31-8-198392 jier âld ferstoarn. Dêr lizze ieuwen, 

dêr leit in wrâld tusken dy beiden, en dochs, se kamen tt ditselde hoekje fan Fryslân, dat nei sân 

ieuwen syn namme ferlieze moat wêrom, freget men jin ôf. It hâldt ek yn dat de skala fan publi-

kaasjes in greut ferskaat opsmyt: fan hege wittenskip of dichtkeunst dy't ek fier yn It bûtenlân,al 

of net oerset, folge is, ta berneferskes dy't it net fierder brocht hawwe as ta pleatslike bekendens. 

Mar allegearre binne se is dierber, want se binne fan is eigen minsken. Kwantiteit hat by üs opset 

gjin rol spile en wy ferbyldzje üs net dat wy oer de kwaliteit in oardiel jaan kinne, no't der sa folie 

by is dat bûten tis eigen fak leit. 

It seit himsels dat in list gjin gesellige lektuer is, mar foar de belangstellende lêzer dy't wat neisjen 

of fierder sneupe wol jout dizze beheinde dokumentaasje nei't ik hoopje dochs wat oanwizing. De 

yndieling is neffens plak; wol hawwe guon persoanen soms op mear plakken yn de gritenij wenne, 

mar se binne mar ûnder ien te finen. Ik rûn dêr fêst mei de iennige op stien fêsthoden tekst dy't 

neamd wurde moat, dy op 'e Grouster toer (Doen men sestijn Euwen sach - 1673), want grytman 

Laas van Burmania en syn oarehelte Jeltsje ("Juliana") van Aijlva ha by myn witten nea yn de 

gritenij wenne: dat koe doe noch! 

Ik wol beslute mei tige tank te bringen oan Gerrit J. Boorsma, Freark Dam (F.L.M.D.) en Sipke 

Pylman foar harren help. 

De ôfkoartingen sprekke foar harsels: G. = Grou, Id. = Idaard, Rh. = Roardhuzum, Wg. = Wergea, 

Wt.= Wartne, ensfh. 

EAGUM: 

F r e a r k s Pieter, skoalmaster.- Fr. fers op 'e bruiloft (14-1-1649) fan Frans en Aeltiefen Eysinga. 

FR lENS: 

H o r n st r a Jan J. Gsn (Wg 1856 - Lj 1932), master (ek to Rh.). Proaza: 1882: Sibe en Tet; Hans 

Mûs syn titein; It is in boer net wiis to meitsje ho't in soldaet oan de kost komt; It dopen fen it 

earste bern.1888: Dokter's Nynke. (Mei oaren:) Blide bernkes (1898); (mei C. Wielsma:)Ut 'e âlde 

doaze (1912). Skiednis: De tsjerke to Friens (1919). 

S y t z a m a Eyso de Wendt baron van (1816 - Lj - 1843), grytman. De jure suffragandi in Frisia 

(Diss. inaug. Traj. ad Rh. 1841). 

GROU: 

A n d r i e ss e Gauke C. (G 1835 - Huzum 1897), bleker. Puntdichten, mearkes, ferhalen ferspraat 

yn tydskriften en blom lêzingen lykas ek fersen as Jurjen en Syts; (1855:) De sike feint, Sangkje for't 

jongfolk; (1864:) Skriemen. 
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B e r k e p a s Klaas (1888 - G - 1967), printer. De gymnastiekforiening S.S.S. (...) 50 jier forlyn 

(yn: Frisia 27-1-1956). 
B o It j e s Siebren (G 1862 - Baarn 1945), notaris. De bewijskracht van oorkonden naar het Oud-
Friesche recht (diss. 1885). 
B o o n e m m e r (Jan Tsjerk) Auke (Boarnamer) (G 1823 Hurdegaryp 1894), ferver. Syn liet 
Breidzje is n?ch bekend! Proaza: De jounpraters (1886). Toniel: Baes Flip ketellapper (1860); It 
oarde boask (1865); Hciskrcis (1869). Poësije: De swarte spegel (1856). Rym en ûnrym: ltdoarpke 
oan 't spoar (1876). Skiednis: De schoolmeester in 't laatst der vorige en 't begin dezer eeuw (1884). 
B o t t e m a Meint Hylkes (Marten Baersma) (1890 - Eastermar - 1918), boukundige (1911 te 
Grou). De jonge fen de Marsheide (1916). 1925: Jelmers jonge libben; De jongste; De Ijochte kimen. 
Deiboeken (yn tydskrift Frisia 1927-1932, De Nije Mienskip V-VI). 
B o u ma Arend Tsj. (1840- G - 1926), dranksliter. Toniel: Hwa scil it winne (1910). 
B o u m a Durk L. (1882 - G - 1973), grienteman. 100- en rymkes yn Frisia. Ljepperssankje en 
Silerssankje (musyk: J.A. v. Stralen) op 45t-plaat De Grouster Famkes (1959) (Philips AA 422381). 

B o u m a Jntsje B. (G 1870 - ±1 900 nei U.S.A.) bakkersfeint, segarehandler., Wirklist bûtengew. 

geark. seiskip Nij Fryslân to Brighton (U.S.A.) (1906); Id. 1907. 
B o w r 1 n g John (1792 - Claremont - 1872), Ingelsk politikus en sakeman. Skreau reisferslaggen en 
literér wurk. Wie okt. 1828 te Grou. Foar üs fan belang: syn (oersette) Brieven, geschreven op eene 
reize door Holland, Friesland en Groningen (1830). 
B r o 1 s m a Lieuwe (Lichtaard 1912 - G 1976), antikr, printer-ttjouwer. Proaza: Om ós hinne 
(1940);Tjitte Winia (1941); Dy twa fen Warten (1943);Stoarm oer Fryslân (1944); De tocht fan de 
Sallemander (1948); (tekenteltsje:) Kopkewoartel. Skiednis: To skûtsjesilen mei it Grouster fear-

skip (1966). 
B r u i n s m a Pyter Ages, studint rjochten te Frjentsjer. Skreau 1723 (It promoasjefers) Op het 
dokter mejtsen fen Pyter Wjerdsma. Pyter syn heit wie siktaris Age (Agaeus) B., dy't 1746 prose-
dearre oer it tsjerkfôdijskip (G.A. Wumkes, Stads- en dorpskroniek). 
B u u r ma David (Hegesn 1865 -ws. Hilversum, nei 1931), herf. domenje. Grouw en 't water, en: 
Grouw's verleden en heden (yn: Gids voor Grouw e.o. 1918). 
D a v i d s Sem (A'dam 1897 - Castricum 1969), kranteman. Te Grou 12-3-1943 - 13-6-1945. 
Moarns- en jûnsbulletin (oplage: 1 eks., spitigernôch ferneatige), redigearre nei 15-4-1945 it (Frisia-) 
bulletin. Alleen maar gelovigen (1962), 1964: Clemenceau; Een reisgidsje voor Sardinië. (oer Grou:) 
Redactiebureau Schuilkast (yn: De Gids 1965). 
D o r s s e n Hendrika A. van (Rixt) (G 1887 - Colmschate 1979), sikteryamtneresse. Fersen: De 
Gouden Rider (1952,2 x werprinte, hjirfoar 1953 Gysbert Japiks Priis), Proaza: Rixt fortelt (1979). 
D o r s s e n Sybren van (G 1882 - Wageningen ± 1956), dosint. Bijdrage tot de kennis der nitro- en 
amidosulfobenzoëzuren (diss. 1909). Oud-Grouw (yn: Frisia 1926-1927). 
E 19 e r s m a Franciscus (1627 - G 1712), herf. domenje. Sondekraam ter bekeerde saligheyt van 
D. van Baerd bezongen; Rechtzinnige leer van het Sacrament des H. Doops tegen Mennisten (1685). 
Een bondelke van heilige meditatiën (1696). 
G r a v i u s ( = Grouster) Sydse, 	lânmjitter-kaartmakker (1655) (wenne ek te Id.). 't Nieuw 
Grouster Almanach Voor 't Jaer onses Heeren 1657. (net te betizen mei de Gr. pastoar Idsardus 
G r a v i u s, reizger nei Rome ± 1512, skriuwer fan Chronicon Frisiae 763-1514, yn ôfskrift be-
warre te Grins: fan syn hân in stik fan 1506 (yn: Oudfr. oorkonden IV). 
G r e e b e Huibert J.G. (Schoonrewoerd 1835 - G 1909), herf. domenje. Eene profetes in de 
achterbuurt (1868). Het testament van Anna Maria van Schurman (in: Stemmen voor Waarheid 
en Vrede (1878). - Gedenkscnrift der vestiging v.d. Hervormde godsdienst in Friesland 31 maart 
1580 (1880). 
G r o e n e v e l d Hein Gerrits (Wier 1920- Braedstrup DK 1968), herf. domenje. Toniel: Boarrel-
parade yn oarlochstiid (s.j.) Nij libben (± 1947). Om de wierheit (1955). Moart yn pension Erica 

(1957). It mystearje fan Bottinga's pleats (1958). De greate dei fan Rienik Post (1959). De Graef 
fan 't Grouster Hoflân (1963). (Mei A. Wadman:) De spoekpastorij (1956). (Mei P. Terpstra:) 
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Kûgels yn de snie-orkaen (1958). 
H a a n Hinne de (Goaiengea 1895 - Stienwyk 1982) (1897 nei G ) kaslein, lapkekeapman, his-
bewarder, behearder. Genealogyen: W.H. v.d. Hoek (1952); S.M. de Boer (1953); Douwe Freerks 
(1954); F.H. Pasma (1956); Salomon Levy (1961); Joh. Johannes (1961). Hist. schetsen over 
Twente (Almelo's Dbl. 1966). Yn 't Fr. Landbouwbl.: Minne, in boerejonge tit de Lege Midden 
(1952-1960); Detrijekaert iit in Wâlddoarp (1960-1965); Lân, folk en pleats (1953-1968; oer in 
350 pleatsen). 
H a i t e s Teake B. (1861 - G - 1943), skuonmakker-reizger-kantoarman. C. Wielsma as skoal-
master (yn: It Heitelan 1922). 
H a t b e r t $ m a : fan ûnderskate H. 's binne brieven publisearre yn de H.-Stifting-itjeften 
(sj. dér). 
H a 1 b è r t s m a Eeltsje Jr. (G 1857 - Apeldoorn 1935), gen.-majoar, ynspekteur genêsk. 
tsjinst lân- en seemacht. Hypopion-keratitis door enting van aspergillus flavescens (med. diss. 1888). 
H a 1 b e r t s m a Eeltsje H. Sr. (1797 - G - 1858), dokter. Dissertatio medico-physiologica in-
auguralis de vario pondere corporis humani in diverso ejus statu sano (1818). Het dorp Grouw (in: 
Fr. Volksalm. 1837). (Syn Frysktalich wurk yn:) Rimen md Teltsjes (1871; sont 8 x werpr.). 
H a 1 b e r t s m a Joast H. (G 1789- Dimter 1869), mennistdomenje. Syn Frysk wurk yn: Rimen 
md Teltsjes (1871; sont 8 x werpr.). Wurdt hoden foar de skr. fan de Aldfr. mystifikaasje That 
Uura Linda Bôk. Sj. foar syn hast ûnôfsjenbere rige oare pubi. P.A. Jongsma syn diss. (1933) oer 
him en (It biografyske) Joast H. Halbertsma brekker en bouwer (1969). 
H a 1 b erts m a Klaas Tsj. (G 1815 - Snits 1879), dokter. De phlebitide (diss. 1837). 
H a 1 b e r t s m a Tsjalling E. (G 1848 - Ternaard 1912), skoalmaster. Ut it álde laech (1912). 
Sangen: Keninginnedei (1898); Nije Fr. sangen 1-111 (1902-1906); Leed- en lofsangen (? 1905); 
Miedeblommen (1909). Toniel: It boerke of printsjes cit it dokterslibben (1905); Japik Bûterblom 
(1905). T.E.H. komponearre ek, û.o. J.J. Hof syn Flaggeliet. 
H a 1 b e r t s m a Tsjalling H. (1792 - G - 1852), bûterkeaper. De wiersizzerij fen Maayke Jakkeles 
(1836). Planeetjes it de wiersizzerij fen Maayke Jakkeles (s.j.). Syn oar Frysktalich wurk yn Rimen 
md Teltsjes (1871; sont 8 xwerpr.). 
H o e k e m a- H a i  e s Gjetsje (1886 - G - 1950), hCisfrou. Feestliet Naeiskoalle Grouw (1927). 
Oan ts N.V. leden (twa rymkes) (1938). SSS-liet (1946). (liet) Pers.-For. N.V. Halbertsma (1947). 
H o e k $ t r a Pier A. (G 1849 - Breda 1928), gymnasiumrektor. Quaestiones De Aristophanis 
Vespis (diss. 1878). Romeinsche antiquiteiten (meardere printingen). Besoarge de blijspullen fan de 
romeinske skr. Publius Terentius. 

H o e n e v e 1 d Hindrik M. (1877 - G - 1945), lapkekeapman. 't Gild 1776-1926 (yn: Frisia febr. 
-apr. 1926). 
H o e n e v e t d Marten (G. 1868 - 12.11.1889 nei De Jouwer),sj. Jm. W. Nieuwenhuis. 
H o 1 1 a n d e r - H a i t e S Boukje (G 1865 - Lj. 1940), hCisfrou. Ferfryske It ton ielstik Dr. Klaus 
fan A. l'Arronge via J.H. Rössing syn Holt. oers. ta Dokter Blom (1909). 
H y 1 k e m a Bonne Sj. (Akkrum 1862 - G 1935), skoalmaster, fersekeringsman, propagandist Fr. 
beweging. Earnst en koartswyl (1889). Toniel: Ienfld en Ijeafde (1886); Yn de manljue fortiisd 
(1887); 0 dy studinten! (1888); Snapt (1890);Yn 'e sniderswinkel fan Hinne skroar (1912);Simen 
de profeet (1916); It komplot (1917); Wylde hierren (1919); De hirde wierheit (1919); de fiskers-

dochter (1922); Ljocht en skaed (1926); Sibbel (1928); Merkegasten (1929); De âld-boer fen 'e 
Koaipleats (1930). 

t d z e r d a Bartie Hendriks, skoalmaster te Easterein (tinkelik soan fan 'e Gr. skoalmaster H.B. 
Idzerda). Hett' boere frijske rijggels op 't boosk van lan Idses van lorwert & Riemke Abels te 
Eesterlittens (1778; publ. yn: Estrikken XXII 1961). 

J o n g Wopke J. de (G 1799 - St. Japik 1852) skoalmaster. De domenys hifke, mar follen te ligt 
achte (1840). De kening te Ljouwert (1852). Yn Fr. Volksalm.: De kluchtige fryery, en: Reitse en 
Sibbel (1850); Oeble Gluwper (1854). W. de J. sette ek oer fan de Latynske dichters Horatius en 
Ovidius. 
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K e r k h 0 f Alle J. (G 1898 - Hilversum 1969), Lânbouk. ynzjeneur. Studintenocht en -plicht (yn 
ts. Frisia 1920). Op It mêd fan syn fak: Dongleare (1948). Tonieloers.: H. Ibsen, In poppehûs 
(1956); id., Peer Gynt (fragm. yn: De Tule, Hilversum 1961-1962);T. Skagestad, De bile leit Onder 

de beam. 
K e r k h o f Lokke F. (G 1893 - Wytmarsum 1976), kantoarjuffer, boekhandlerske. Plichten as 

Mienskipsstrider (yn: ts. Frisia 1920). 
K 1 a a s z. van Grouw Jan (=Jan Claesen Backer), mennist preker. De leer der Doopsgezinden ver-
dedigd (1702). Under him kaam 1696 de skieding yn Flamingen en Wetterlanners. 
K o 1 d y k Sikke S. (G. 1861 - Lj. 1927), boumaster. For 't Fryske hert, sangen (1893). Lof sang 
(1936). Proaza: In djûre grap (yn: Forjit my net 1909). (Artikels oer monuminten:) Schierstins, 
Oldehove (yn: LC resp. 8-10 en 5-11-1906); fierders yn: De Bouwwereld 1903, 1906, 1907; de rige 
Oud Friesland (yn: LC 1924-1926; "Grouw" yn dy fan 1-10-1924). 
K o o p m a n s Rinse Kl. (G 1770 - Koudum 1826), domenje, prof. theology. Redenvoering over 
Gijsbert Jacobs (1801. 2. pr. 1820). Kamphuizen als mensch en als dichter (1805). Vergelijking der 
zoenofferhande van Christus met de zoenofferhanden des Ouden Verbonds (1805). Lijkrede op 
G. Hesselink (1812). Oratio pro tuenda doctrinae revelatae auctoritate divina (1814). Redevoeringen 

en verhandelingen (1819-1820). 
L e i s t r a Aafke (G 1902 - Poarmerein 1967), mennist domenje. Goed Freed (yn: J.E. Tuininga, 
Beakens, 1939). 
L y k 1 e s Lykle G. (1858 - G - 1926), nôtkeapman. Nog iets over het oude Grouw (yn: Frisia 
1925). (oer It Grouster) "wapenhuis" (yn: Frisia 19-3-1926). 
M o 1 e n a a r Simke Tsj. (1874 - G - 1965), seilmakker, foardrager. (Mei C. Wielsma en M. 
Rozenga:) Fryske winterjounenocht, foardrachten en sangen (1897). In spantsje, foardracht 
(1912). Gr. famyljes yn 1811 (yn: Frisia 1959-1960). 
N i e uw e n h u i s Jogchem W. (1867 - G - 1944), kantoarman, ferslachjouwer, koar-en korps-
ieder, oargelist, meiwurker oan it Gr. wykbled Frisia. Minnesang (1889), By memme dea (1922) 

(musyk fan beide ek fan Jm. N.); sankjes yn hurdsylprogr. fan Frisia (1890. 1935), Notariskongres 
(1926). len en oar oer Master Wielsma (yn: It Heitelân 1922). In praetsje oer priisûtdielingen fan It 
hurdsilen (yn: Frisia sept.-okt. 1934). Grou yn 'e pronk (VVV) (1938). (Mei M.G. Hoeneveld en Jan 
Justus Zuidema) Sprekwizen ót it skipperslibben (yn: Forjit my net 1889). (Mei C. Wielsma e.o.:) 
Fr. foardrachten en sangkjes (1895). (Mei T.E. Halbertsma e.o.:) Fr. lieteboekje (1902; 10 x wer -

printe). (Mei Si. de Zee:) Nije foardrachten (1903). (Mei oaren:) Fr. lieteboek (3. pr. 1914, 4. pr. 

1930). 
O e r a L 1 n d a B o k. len fan de grutste Jeropeeske mystifikaasjes: der binne in 700 boeken en 
artikels oer skreaun. Mr. G.J. v.d. Meij wiist yn syn Kanttekeningen Joast H. Halbertsma oan as de 
skr. fan dat yn It Aldfrysk opstelde wurk. 
O o s t e r h o u t Meinte G. (G 1920 - Grins 1970), master yn 'e rjochten, wittensk. haadamtner, 
dosint steatsynrjochting. Besoarge: Snitser recesboeken (1960) (mei) Nammeregister (1964). Ta It 
forstean fan de âldfr. oarkonden (yn: Us Wurk 1961-1967). Si. fierders de ynhâldsopj. Us Wurk 1-
XXV, dy fan Lyts Frisia, en Bydr. wijd oan de neitins fen mr. M.G.O. (= Us Wurk 1972-1973). 
P a s m a Frans H. (Westermar 1886- Haarlem 1970), mennist domenje. Onze vermaning (Damwâld 
1917). Uilke Reitzes (yn: Doopsgez. Jb. 1930). De Doopsgez. te Grouw (1930; 2. pr. 1968). En zij 

herstelden het huis Gods (rede inwijding kerk Irnsum 1941). De Fr. Doopsgez. gemeenten in de 
laatste halve eeuw (1947). Doopsgez. handboek (1954). De laatste rector v.d. Lat. school te 
Dokkum en A.S. Carpentier Alting (1961). ADS-voorzitter in oorlogstijd (1963). (autobiografy:) Zo 
heb ik het ervaren. Yn Frisa: Grouw in den patriottentijd (24-2-1928), Een herinnering (dea T. 
Dokter & T. Zijlstra 1926) (24-2-1 956), Oud-sportleraar Van der Griendt verongelukt (2-10-1959), 

Het geslacht Greben (mrt. 1967). 
P o s t m a Wytse (1878 - G - 1973), seilmakkersfeint, marineman, fabryksarbeider. Yn Frisia: St. 
Pieterfeest (26-2-1954). Wandeling door Oud-Grouw (1954-1957). De O.L.-school (apr.-maaie 

1956), Het Nut (1956), Alear en nou (1959), It korps Apollo (july-sept. 1960, 24-6-1964). 
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P r i n s Arend H. (1897 - G -1982), fise-presidintgerjochtshôf. Yn Vogels in Fri. 1(1976): Veen-

patrijs, Fazant; yn 11(1977): Vogels en vogeljacht. 
P r i n s - S c h e p e r s Alida (G 1873 - Wolvegea 1967), hûsfrou. Het oude Grouw en het nieuwe! 
(Herinneringen) (yn: Frisia 1961). 
R a d s m a Janneke (van Wyngaarden-) (G 1896 - Enskede 1976), skoaljuffer. Frysk mearkesboek 
(1924). Printsjes en rymkes en boarterij (1969). 
R i e s e n Wouter R. van (G 1885 - Grins 1960), kantoarman, skriuwer. Angenietje Speerstra 
(1939). Een liefdeshistorie uit het Oude Frl. (1939). Dokterom (1952). Albarta ten Oever (s.j.). 

Een rococo-huwelijk (s.j.). 
R 6 m e r Johan A. (G 1815 - Bolsert 1839), dokter. De effectibus tumorum uteri fibrosorum et 
symptomatibus quae iidem provocant (diss. 1837). Oan myn swaeger L.W. van der Weide (pro-
moasjefers yn dy syn diss. De hysteride 1838). 
S c h e p e r s Johan B. (It H'fean 1865 - Haarlem 1935), (groeide op te G.), dosint. Groningen als 
Hanzestad (diss. 1891). Gedichten (1897). Eeltje Halbertsma (yn: De Tijdspiegel 1897). Chrono-
logie werken Eeltje Halbertsma (yn: De Vrije Fries 1898). Toemar (klucht) (1901). Grouw (yn: 
Buiten 1914). It wetter (kantate) (1914). Troelstra als Fries dichter (1925). Pier Panders kinst ta 
eare (1925). Lieten: Simmerjounsbyld (1897), Fryske wielridersbounsliet (1898), Vrij Nederland 
(1915), Foarjierssang (+1926). HoIl. epysk-dramatysk wurk: Bragi; Alwin; Radbout. Skreau oer it 
Frysk yn Fr. Volksalm., Levende Talen, Vragen v.d. Dag. Sj. ek Catal. Prov. BibI. 1941. 
S c h o u s t r a Simen A. (G. 1898 - Harns 1978), dokter. Alde nammen om G. hinne 1-111 (yn: 
Frisia okt. 1973). De Grousters ûnder dokters hannen (yn: Grouster Alm. 1974). De Krite yn 'e 
krânse (1975). It Gild (1976). Trije Grouster stûdzjes (1981). 
S c h u i t m a k e r Yme Chr. (Frjentsjer 1877 - Lj. 1961) (wenne simmers yn syn arke De griene 
kikkert by de Burd), jirpelkeapman. Foar en efter de skermen (anneks: C. Wielsma oer Thalia) 
(1931). Skreau goed 40 tonielstikken en revü's, û.o.: Maerteblom (1904), Op wylde weagen (1906), 
Neist elkoar (1908), Frij (1909), Skyn (1910), Ropping (1917), De sang fen de tiid (1917). 
S y b e n g a (?), master. Gezelschapslied voor schoolonderwijzers (rjochte tsjin Eeltsje Halbertsma) 
(± 1837) (neffens G.A. Wumkes, Paden II, 166, dêr't it liet ôfprinte is). 
T 1 e m er s ma Gerrit H. (G 1835- Wildervank 1923), skoalmaster,dosint. De saed fen Willebrord 
(yn: Fr. Hûsfrjeon 1851). Wulmienend wird oan it Frîska fults (1855). Sj. G.A. Wumkes, Paden II 
456. 
U i  k e m a Klaas (G 1873 - Grins 1944), skoalmaster. Het Friesche boerenhuis 2 dln (1916). Sj. 
Jb. Mij Ned. letterkunde 1948. 
V e e n Herre G. van der (G 1816 - Moarmw(ild 1887), skoalmaster. Skreau de earste Fr. roman: De 
kaertlizzer (1. pr. 1856). Bekend om it liet It Swealtsje yn syn Frijsce fjouerstim (1844). Twaalftal 
zangstukjes voor jonge kinderen (1837). Rymkes foâr Friesen (1844). Clipsrymkes (1846). De 
schoall'forsjongery (toniel) (1847). Iets van Jezus (?1855). De wîlde lantearne (1855). Nije mear-
stimmige sangen (1856). Spreuken en rijmen voor de lagere volksschool (1857). Oars is 't nou! 
(1859). Curaters, weits! (1861). Oan de Friezen (1861). Het jonge Holland in Oud Friesland (1863). 
Geast end pung (1868). Frymitslery (1871). Op 'e earste tramrit yri (is FrI. (1881). Sj. ek A. 
Wadman, In skoalmaster yn 'e Dokkumer Wâlden (diss. 1955). 
V o c k e s t a a r t T.,master yn 'e rjochten, wie as studint yn aug.-sept. 1814 te G. Skreau it fers 
Grouw (Fr. Volksalm. 1837 135-136). 
V r i e s Dirk de (Hidaard 1886 - G 1967), notaris. Ingezonden (giet tsjin de namme Mr. Troelstra-
wei) (yn: Frisia 1-7-1960). 
V r i e s Gerben R. de (1884 - G - 1976), timmerman. Yn Frisia: Uit mijn kinderjaren (3-4-1964), 
Aldheden (23-7-1964), It äide Grou (4-11-19155), fierders in pear bernemearkes. Yn GROU: Grouster 
bernespultsjes (juny 1966), Timmermansgebrûken (aug. 1966). 

V r i es Reinder de (Wurdum 1892 -G 1981), ferver, It GiId(yn: Frisia 18-4-1974). 
W a r t e n a Bartele Sj. (G 1857 - 1884) medysk ofsier 2. kl. Ned. Eastynjesk leger. Het leven van 
Hendrik van Deventer en zijn verdiensten als verloskundige (diss. 1882). 
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W a r t e n a Jentsje Si. (G 1864 - 1933), dokter. De z.g. Morvansche ziekte (diss. 1894). 
W a r t e n a Johannes Ae. (G 1869- ws. Wynskoat, 1943), mennist domenje, meiwurker oan 't Fr. 
Woordenboek, gymnasiumrektor. De geminatione figura rhetorica omnibus exemplis iflustrata, quae 

e fabu Ijs Plautinis et Terentianis afferri possunt (Spec. litt. inaug. 1915). 
W a r t e n a Ruerd Si. (G 1845 - ws. Snits, 1911), dokter. Een geval van Echinococcus hepatis (diss. 

1874). 
W a r t e n a Sjoerd Si. (G 1843- Lochem 1917), mennist domenje. Fryske tael en godstsjinst (Vn: 
Forjit my net 1910). Waling Dykstra (Vn: Lochems Nws. en Adv. blad 6-8 en 29-11-1911). It is mei 
sizzen net to dwaen ( = 1. Fr. preek bûten FrI.) (1914). De skiednis fen Klaes Seachstra (Vn 

Swanneblommen 1914). 
W e s t e r Jan (Nes by Akkrum 1913-ws. Poppenwier, 1973), aaihandler. Bihâlden honk (1969). 
W i e t s m a Corn. (Kees) (De Jouwer 1845 - Brummen 1922), skoalmaster. LC-korrespondint foar 
G. Titele syn Sinteklaessankje ((it: Iduna 1870) sûnder tekstwiziging (!) om ta Sint Piterssankje ('k 
Wit ien dei Vn 't jier). En 3-tal rîmkes for de bern (1872); For de bern (1886); 1887: 6 brullofts-
sankjes; Martsen (wize: Suzanna). Marswier ( = Grou; hjiryn it aprilsfeest 1872) (Vn: For hûs en 
hiem 1889). Tofreden of net? (wize: Marianneliet). Ald en nij (foarcirachten (1902). Nijjierskaerten 
(berymd) (1906). Om yen hinne (rubryk LC 1906-1914). Toniel: (de rige) Op 'e planken l-X (1904-
1925); Ha jimme 't al heard? (1908); In lilke pûster (1908). For sjongende bern (1929). Sankjes Vn 
programma's hurdriden (± 1885, 1899), hurdsilen Frisia (1887, 1894, 1935). (Mei oaren:) Fr. foar-
drachten (1895), Fr. winterjounenocht (1897). Si. ek ûnder Y.C. Schuitmaker. 
Z a n d b e r g e n Ybe van (G 1898-It Hearrenfean 1976) nêstwinkelman (segaren ensfh.), foto-
graaf ensfh. foaral gûcheler en bûksprekker (prof. Bergini). Herinneringen (Vn: Oostergoo 1952). 
(Fraachpetearen Vn:) Heerenv. Koerier 8-1-1951, LC nov. 1963 en 13-10-1973. 
Z u i d e m a Jan Justus (G 1852 - wrsk. Lj. 1930). hearefeint. Si. ûnder Jm. Nieuwenhuis. 
Z w a t Fsn. Sipke W. (1879 - G - 1936), bakkersfeint, fersekeringsman. (Mei oaren:) Sankjes priis-
Citdieling hirdsilen for Broederschap Notarissen (1926). 
Z w a t Sybren S. (1859 - G - 1942), skoalmaster, ûntfanger. Us Grouster skoalle (Vn: Progr. skoal-
feest 1934). Yn it ts. Fryslân: For O.H. Sytstra (1939), Ljeppe (1941). 

IDAARD 

C o u p e r u s Petrus Theod. (Id. 1657 - Wg. 1735), herf. domenje. len Frysk lof in vreugd gedicht 
(1733), Heyl-, eer- en zege-krans (1734) (beide op It trouwen fan Willem en prinsesse Anna). 
C o u p e r u s Theodorus (= Dirk Janssen) (± 1630 - Wg. 1684), herf. domenje (earst te Id.), Een 
lelye der dalen (36 preken)(1662). Samson Leeuwenaes vervult met honing etc. (43 preken) (1671). 
De kostelijke schat ende de soetste delicatessen voor de zielen der Heiligen (1671). 
G e e s t d o r p Pieter Corn. (±1608 - Id. 1646), herf. domenje. Fersen: Op de doodt van Henric 
Casimir, Klachte van de prinses Hedwig, Op 't huwelijck van Benedictus van Velsen en Sophia van 
Roorda (Vn: Klioos Kraam, 1657). 
T u i n s t r a Geart Tsjerks (Id. 1874 - Lj. 1955), dosint ambachtskoalle. Foardrachten: Nei de 
Congo! (1908), Hobbe en Sjut mei de kykkast (1908). Proaza: Yet ienkear, Foarhinne en nou (Vn: 
Forjit my net, resp. 1908, 1911). Fr. teksten Vn: Sta op voor de grijsheid (Bond Staatspensionn. 

1929). 
S y t e m a Jentsje S. (Grou 1824 - Haulerwyk 1885) (jong nei Id.), boer, winkelman, gernier, 
kabaretman. Poësije: 1862: It berch-feest to Appelskea; Hinne en Hinke, of it fordielde houlik 
foriene. It krantlêzen fen boer Pibe, bilistere thruch srn ittsfeint (1865). Katechismus fen de leare 
der wierheid (1878). (Mei H. de Jong:) De ierdappelkoer, opfold mei álde en nije Wldjes (1862). 

ROARDHUZUM: 

B e r n a r d u s (Ah. ± 1400 - ?), geastlike (letter te Hildesheim). Syn Aldfryske houlikstaspraken 
binne Itjûn troch prof. dr. W. J. Buma (1957). 
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B 1 e e k s m a Piter G. (Rh. 1821 - St. Nyk 1897), boppemaster. Proaza: Ut der bistewrâld (yn: 
Swanneblommen 1853); Marten Clant, ef de swerveling fen Boxum (1871); Lytsgûd (yn: Forjit my 
net 1889-1890). Poësije: 1874: Al to .............. Op reis; 1886: Rymkes. Fierders: Rym en Onrym 
(foardrachten) (1886). (Mei oaren:) Blier en kwier (foardrachten) (1890). Toniel: Snip snapt 
(1877). Is it liet Elske myn famke (nei: Aennchen von Tharau) (yn: It Lieteboek 1876) fan P.G. 
(Bleeksma?) en A.J. (Smeding?), beide Roardhiisters, hast like âld? 
B o e r s Benjamin (Nvv Amsterdam 1871 - Heemstede 1952), herf. domenje. Uit den strijd (1906). 
Eigendomsrecht (1914). Smaad over de kerk van Christus? (1936). Roekeloze voorbereiding der 
revolutie? (1936). Wie bedreigen de vrijheid van godsdienst? (1937). De kansel in deze maatschappij 
(1937). Weer terug uit de Sovjet Unie (1939). 

E p 0 	B o ë t i u s 	(Bote Ypes) (Rh. 1529 - Douai 1599), prof. yn 'e rjochten.Sententiae, 
Homericae (1555). Antiquitatum ecclesiasticarum syntagmata (1578). De jure sacro etc. (1578). 
Oratio saturnalis, sive quodlibeta de gente Frisica, habita Duaci anno 1587 (1588). 
G r o e n e n d a 1 Anna, pasifiste, feministe, kaam neffens G.A. Wumkes (Paden II 215) "mei wird 
en pinne" foar har idealen op. 
G r o e n e w o u d Jacobus Corn. Swijghuisen (Rh. 1784 - Utert 1859), prof. Easterske talen. 
Oratio de sanguinis quae vocatur vindicta Arabibus maxime propria (1822). Oratio de adhibenda ad 
docendas litteras oriéntales popularitate Socratica (1827). De aetate nostra ad provehenda litte-
rarum orientalium studia quam maxime apta (1831). Institutio ad grammaticam Hebraicam (1834). 
De Corano (1843). Specimina e versione Syriaca Peschito selecta (1846). 
G r oe n e WOU d Johannes Jac. (Dokkum 1754- Frjentsjer 1825),domenje, prof. Easterske talen. 
Besoarge: E. Scheidius, Lexicon Hebraicum et Chaldaicum manuale (1810). 
H o f s t r a Gerrit (Rh. 1880 - ws. Snits nei 1956), skoalmaster. Is hy de skr. fan: Fryske rymkes 
(1901) en in bydrage yn Roggeblommen (1912)? 
J e p k e m a Georgius (Rh. 1869 - Lj. 1929), tabaksfabrikant, kaslein.Toniel: In Sneontojoun yn in 
doarpsskearwinkel (1898); Hjar twade mem (1904); Forjit my net! (1905). 
K 1 e e f s t r a Geertje (Rh. 1874; 24-2-1897 nei Belgje; foar wrâldkriich II te Parys ferstoarn as 
frou Badeuil-Kleefstra), pasifiste, feministe, kaam neffens G.A. Wumkes (Paden 11 215) lykas Anna 
Groenendal (sj. boppe) "mei wird en pinne" op foar har idealen. 
K u p e r u s Jan R. (Rh. 1868 - Akkrum 1904), bûterdirekteur, suvelsaakkundige. Geschiedenis van 
het Friesche rundveeslag (1897). 
K u p e r u s Tsjisse (Rh. 1866 - Arnhem 1938), bûterdirekteur, suvelsaakkundige. De boekhouding 
aan coöp. zuivelfabrieken (1896). De ontw. der bonden van coöp. zuivelfabrieken en hunne toe-
komst (1903). De taak der besturen van de coöp. zuivelfabrieken (1915). 
L 0 0 t s m a Sipke (Rh. 1888-Zaandam 1940), historicus. len en oar oer âld mienskipsbisit yn FrI. 
(yn: Forslach ........ 5. fekânsjekursus 1932). Yn en om it perk (yn: Forbânskamp Koartehimmen 
S.D.F.F. 1933). Bijdr. tot de gesch. der Ned. walvischvaart (1937). Friesch-Doopsgez. gem. West-
Zaandam 1687-1937 (1937). Hist. studiën over de Zaanstreek (1939 ff.) Oer Grouster hellingen en 
it Gild skreau er yn Frisia 5-4-1940. De zeevaart van Hindeloopen in de 17e en 18e eeuw (yn: Econ. 
Hist. Jb. 1941). (mei E. den Dooren de Jong:) De zeeverzekering der Ned. walvischvangst 1612-
1803. 

R o u c o m a Hoyte Stoffels (Rh. 1661 . Dronryp 1719), skoalmaster. Syn Dronriper kronyk is 
foar in part LtjUn troch W. Dolk (yn: Geneal. Jb. 1963). 

S me d i n g Alle J. (1820 - Rh. - 1902), smid. Poësije: Aldjiersjoun (yn: Swanneblommen 1881); 
Sémans-ôfskie ("Bolle sudewyntsjes" ensfh.) (1930). Wurk yn Iduna 1856-1873, Forjit my net 
1874-1901, Swanneblommen 1851-1899, De Bijekoer 1865-1867. Sj. boppe ûnder P.G. Bleeksma; 
fierders: Catal. Prov. BibI. 1941. 

S me d i n g SietseS. (Rh. 1830 -Skearnegoutum 1892),boppemaster, redakteur Friso (Warkum). 

Syn fers Fryslân Vn: Fr. Hisfrjeon 1851 (ek wurk yn jgg. 1852-1853; fierders yn: De bijekoer 1852-
1853, Swanneblommen 1856). 
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W y t s m a Jacob L. (Goaiengea 1857 - Rh. 1911), boer. Na den strijd, de kerkelijke troebelen te 

Roordahuizum, wederwoord aan ds. B. Boers (1906). 

WARST lENS: 

K o o i s t r a JanS. (Warstiens 1871 - 10.6-1901 nel Swichum), boer. De fleanmasine (foardracht) 

(1.pr. 1912;2.pr. 1919). 

WARTNE 

C a s t e 1 e i n Marten Hedzers (Wt. 1894 - Lj. 1981), boer, dêrnei wurksum by koöp. ynstellingen. 
(Mei broer Jan, Wt. 1879 - 7.5.1908 nei Huzum :) Op iiz'ren wjukken (1936). Tuolleprakkesaesjes 
(1964). Doe't Hitler hjir baes wie (1974). 
J a a r s m a Hermina (Wt. 1879 - Lj. 1970). Toniel: As de dochters oan 'e man moatte (1926); De 
boer yn 'e sted! (1927); (foar de Bond v. staatspensionneering) Alde Sijke (1925; Hou. oers. 1928) 

en De âlde dei (1925; Hou. oers. 1926). 
W y b 1 n g a Albert J. (Wt. 1887 - Wolvegea 1954), amtner gem.wurken. Poësije: Maitiidsgrien 
(1911). Proaza: De striid om Keulen (1956). 
Z w a r t Elize (Wg. 1857 - Eekst 1952), boppemaster. Toniel: Twa houliksoanfragen (1906);ln 
moarntiid nei in priisiitdieling (lêste pr. 1917); Mâlle Thys (1921); Fjouwer for ien (1922). 
Poësije: Keatsen, en: De jildpong en 't gewisse (beide yn: Swanneblommen 1888). Bernelêsboekjes: 
Us doarp (1907); Ut de âldetiid (1919). (Mei oaren:) Blide bernkes (1898). 

WE RG EA 

B o e r Harmen de (Wg. 1887 - Lj. 1941), skoalmaster, politikus (S.D.A.P.). De S.D.A.P. en It Frysk 
(1932). 
C o u p e r u s J(oh)an(nes) (Kouper) (Wg. doopt 1694 - Stynsgea 1781), herf. domenje. Oan dy 
leape en trogleerde Gysbert Nauta (promoasjefers 1715). 
H o e k s t r a Minne A. (Wg. 1884 - Skerpenseel 1941), herf. domenje. De historische elfsteden-
tocht van 2-1-1909 (1909). 
K a 1 s b e e k Marten (1874- Wg. 1904), suvelarbeider. Redakteur fan: De Zuivelbewerker. 
K a s j e Corn. (Wg. 1872 - Lj. 1957), suvelarbeider. Bondslied (Bond v. zuivelarbeiders). Gâns 
dichtwurk en krantestikken yn de Hepkema, Lw. Nwsbl. en LC. 
K o o p m a n s Sytse (Penjum 1851 - Wg. 1890), notaris. Het notariaat in Fr]. v66r 1811 (1883). 
Frl. gedurende het eerste jaar der Bataafsche vrijheid (s.j.). Iets uit het verleden der Leeuw. Crt (yn: 
Fr. Volksalm. 1886-1888). De Middelzee, in verbinding met den Fliestroom langs Bolsward (yn: 
Fr. Volksalm. 1890). 
N 1 e u w o 1 d Johannes H. (Gerkesklooster 1737 - Wg. 1812), domenje, skoalopsjenner. De gesch. 
v.d. godsdienst (2. pr. 1815). Het leven van Jezus (û.o. 1822). Nagelaten verhandelingen (1822). Het 
voorjaar of de lente (2. pr. 1829). Iets voor een kind over zijn vader en moeder (20. pr. 1841). Het is 
toch goed dat er vele menschen in de wereld zijn (21. pr. 1852). Voor een kind om zich zelven te 
leeren kennen (12. pr. 1855). Spelend onderwijs (27. pr. 1860). Over alles een weinig of kleine 
wereldkunde (16. pr. 1861). Handi. om ... lezen en schrijven te leeren enz. Iets van God voor een 
kind van 5 tot 6 jaar. Iets voor een jong schoolmeester. 
S t o p p e 1 a a r Reinder Jac. de (Urterp 1873 - Enskede 1948), mennist domenje. Waar de greiden 
groenen en de wateren klotsen (1921). Glinsteringen v.h. jaar (1922). Wind en water, klank en kleur 
(1923). Door zon en wind (1924). Vreugden v.h. zwerven (1926). Zon op de golven (1926). 
Glanzende dagen (1928). Uit ons waterland; schetsen van dieren en hun omgeving (1928). Sprake 
en sproke v.h. jaar (1929). Blinkende verten (1930). Als het voorjaar komt (1932). Op Frl's wijde 
wateren (1932). Wuivende wieken (1933). Waar de natuur wenkt (1938). (Mei J.P. Strijbos en A.B. 
Wigman) Een jaar natuurleven 1-4 (1934-1935). 



165 

V e en Barend van der (Wg. 1890 - Boarnburgum 1968), skroar, skearbaas, tonielman. Tsjûgenis 
(lêzing)(1919). Toniel: Lykas wy ek forjowe (1917); Der ût! (1918); De direkteur (1920); Oarlochs-

liet (1920); Eigen wegen (1926); Takomst-treast (1926); De nar (1928); Dining (1933); Kenings-
prommen (1933; Hou. oers. 1935); Bern (1935); De foradelike sniders (1935); By de boer (1936); 
De rike skoaijer (1936); Hja hat byt (1938); Dêr't de stoarm swijt (1939); In heidepyk (1963); (mei 
Y. Poortinga:) Rispa (1961). Proaza: Masinist (1944); In oerkommeling (1947). Fersen: 
Winterakonyt (1970); Hjerstasters (s.j.). 
Z w a r t Pieter Th. (Bears 1892 - Li - 1974), notaris. Joech (It: Het protocol van N.J. Cleuting, 
nots. te Lw. van 1554-1585 (1970). De overgang van vrij beroep tot openbaar ambt bij het notariaat 
in FrI. van omstreeks 1811 en de ontw. van dat ambt tot 16 okt. 1842 (1972). Twa notariële proto-
kollen (Itde 17de ieu (1973). 
Z w a r t Wouter Th. (Wg. 1891 - Li. 1983), boer, stamboekynspekteur, feekommisjonêr. Tachtig 
jaar; een speurtocht door het Fr. Rundvee - Stamboek en aanverwante organisaties (1960). Hwat 
bart der mei it Fryske fé? (1964). Reis troch Wergea's 75-j. keatsforiening Het Oosten (1977.) Hie 

lânbourubryk yn de LC. Meiwurker oan It Fr. Landbouwblad. (Oer him:) W.Z., volksman en fokvee-
minnaar (yn: LC 19-2-1966). 
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LAATSTE GEMEENTEBESTUUR VAN IDAARDERADEEL 

D. Aukes-Huizinga 

wethoudster (V.V.D.) 

Portefeuille: 

Onderwijs 

Welzijn 

Sociale zaken 

Maatschappelijk werk en 

gezinsverzorging 

Gemeentelijke herindeling 

Volksgezondheid en milieu-

zaken 

Gasbedrijf 

(P.v.d.A.) A. van Schaik, Grouw 

(P.v.d.A.) K. Schermer, Grouw 

(P.v.d.A.) Th. Terpstra, Grouw 

(F.N.P.) P.J. de Visser, Wartena 
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D. van Gorkum 
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(excl. onderwijs) 
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(V.V.D) 
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De raad der gemeente Idaarderadeel ; 
Overwegende dat het gewenst is om terug te komen op zijn besluit van 3 september jl. 
no. 5, tot vaststelling van een gemeentevlag; 
Gelet op het desbetreffende voorstel van burgemeester en wethouders dd. 8 november 
jl. no. 2877; 

besluit: 

a. in te trekken zijn besluit van 3 september jl., no. 5 tot vaststelling van een gemeentevlag; 
b. te bepalen, dat de gemeente een vlag zal voeren, waarvan de omschrijving luidt als volgt : 

„een vlag, waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte als 3 : 2, wit van kleur, 
beladen met een rood lijnkruis in dier voege, dat de verticale as van het kruis is aange-
bracht op een derde van de lengte der vlag, gemeten vanaf de broekzijde, dat de rode 
lijnen beide dezelfde breedte hebben als de witte ruimte, die hen scheidt, terwijl het 
geheel (lijnen met witte tussenruimte) het drie zestiende deel beloopt van de hoogte 
der vlag. Op het snijpunt v.an het kruis is aangebracht het wapen der gemeente zonder 
kroon, zijnde een blauw veld, beladen met twee paalsgewijs en ruggelings boven 
elkaar geplaatste gele wassenaars, geplaatst op een in een punt uitlopend schild 
(Gotische stijl)". 

Grouw, 14 november 1963. 

De raad voornoemd: 

K. J. Vrijling, voorzitter. 

D. Smits, secretaris. 


