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voorwoord Er was eens.... Bekende woorden, die aller-
eerst doen denken aan een sprookje, maar 
die ook een gevoel van weemoed en 
melancholie oproepen. 
Woorden waar een wereld achter ligt. 
Toepasselijke woorden vonden wij, om deze 
korte inleiding bij dit gedenkboek mee te 
beginnen, want.... er was ook eens een 
personeelsvereniging van Halbertsma. 
Een personeelsvereniging met naam, met 
aktie, barstens vol energie door de jaren 
heen, van 1945 tot 1984. 
Bijna 40 jaar aktiviteit schuif je niet 
zomaar onder de tafel. 

Alles goed en wei, zullen de meesten van u 
denken, maar waarom nu zo'n boek. 
Voor degenen, die op de laatste jaar-
vergadering van de personeelsvereniging 
zijn geweest, is het wel duidelijk. Voor 
degenen, die niet aanwezig waren, in het 
kort het volgende. 

In deze laatste jaarvergadering werd 
besloten de personeelsvereniging van Hal-
bertsma op te heffen omdat ook het bedrijf 
Halbertsma in zijn oude vorm zou gaan ver-
dwijnen. 
In de kas van de vereniging zat echter nog 
een aanzienlijk bedrag en daar moest een 
bestemming voor worden gekozen. 
Uit de vergadering kwam o.m. het voorstel 
naar voren om nog éénmaal een "Hal-
bertsma Nijs" uit te geven waarin het reilen 
en zeilen van de personeelsvereniging door 
de jaren heen zou worden beschreven. 
Aldus werd besloten en een aantal vrjwilli-
gers/sters werd bereid gevonden hieraan 
mee te werken. 
Het resultaat van hun spontane toezegging 
ligt thans voor u. 

Dit "afscheidsnummer" bevat uiteraard een 
stuk historie en belicht nog eens de vele 
facetten van de personeelsvereniging 
gedurende haar bestaan. 
Met name de personeelsleden, die er in het 
prille begin al bij waren, zullen zich de vele 
gebeurtenissen nog herinneren. 
Aan de jongeren geeft het een inzicht in het 
vele en gevarieerde werk, dat de personeels-
vereniging van Halbertsma heeft verricht 
ten behoeve van haar leden. 

Er is zoveel uit de geschiedenis van de 
vereniging het vertellen waard, dat het voor 
de-redaktiekommissie niet eenvoudig is 
geweest een goede keuze te maken uit het 
grote aanbod van foto's, oude "Halbertsma 
Nijs-en ", dossiers, noem maar op. 
Wij hopen dat u met ons van mening bent, 
dat wij met deze keuze een goed beeld van 
de personeelsvereniging hebben weerge-
geven. 
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'N GING. 
De- erste cl gerz-. zJn-rr -- .r' Z.r j"scnee].svereniging zal plaats 
hebben or 	l -:- 	1 i. .v :.j- 'liuur inde bovenzaal van Hotel 
va n Stra len. Or. 	ecu 1 i?zzri 	tIntje te ge-n, 
heeft (:o cornr,i'iio 	C1Cbb (21 f:. 1..•l.... uI.(2e.bnei is tijdens de 
personeelsreis in 1q' , te a ton vertoroc. lrcrlat (:e vergadering begint 
zal precies 7uur 0(111 de vrouwen der leden ee1eenheid Worden gegeven, 
deze film te zien. Na afloop van de vergadering zal de film aan de leden 
worden vertoond. 

  

JIGPi2DA.  

 

1. Opening. 
2. Bestuursverkiezing. 
3. Mededelingen. 
4. Bespreking der richtlijnen. 
5. Ponds voor bijzondere noden. 
6. Rondvraag en sluiting. 

ij W wekken ieder lid op aanwezig te zijn. 
De voorlopige commissie. 
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Achter de schermen van de personeelsvereniging 

Toen in 1945, naar aanleiding van het initia-
tief van een voorlopige kommissie, ten-
slotte op 7 juli op een algemene 
vergadering de oprichting van de perso-
neelsvereniging een feit was, betekende dit 
ook de verkiezing van een bestuur, aan wie 
de zorgen voor het reilen en zeilen van de 
personeelsvereniging werden toevertrouwd. 
De doelstelling van de personeelsvereni-
ging was: "De bevordering van de onder-
linge band tussen de leden van het perso-
neel", hetgeen nog eens in een reglement 
werd vastgelegd. 
Uiteraard werden de aktiviteiten zoals ver-
gaderingen, excursies, lezingen, film-
avonden en jubileavieringen buiten de nor-
male werkuren gehouden en altijd vergde 
dit van het bestuur enige aktiviteiten 
voorafgaande aan het gebeuren in kwestie. 
Hiermee was de kous echter niet af, want vele 
andere zorgen en bezigheden dienen zich 
aan als men als bestuur van een aktieve 
personeelsvereniging betrokken is bij het 
gebeuren in een grote "familie" van Hal-
bertsma medewerkers. 
Hierbij ontstond een hechte band tussen de 
bestuursleden onderling, waardoor de bij-
eenkomsten en vergaderingen ongemerkt 
pas laat hun beslag kregen, doordat men 
elkaar sinds de laatste keer weer veel te 
vertellen had. 
De tijden veranderden, maar de kwaliteit 
van het bestuur eigenlijk niet als we de 
idealistische aanpak bezien waarmee de 
zaken werden geregeld. 
Nooit werd een aktiviteit als plicht ervaren 
terwijl toch veel tijd in de vereniging werd 
geinvesteerd. 
Uiteraard waren er aanpassingen, zowel in 
de bestuurssamenstelling, als in de aanpak 
van zaken waarin men als bestuur een be-
langrijke taak zag. 
Zo werd er in 1947 nog gekorrespondeerd 
over de aanschaf van turf om voor 395 ge-
zinnen de verwarming te waarborgen, maar 
was in 1960 het gezamenlijk inkopen van 
kerstbomen aan de orde. 
Voorafgaand aan de allereerste bijeenkomst 
gaf men om 7 uur de gelegenheid aan de 
vrouwen van leden om de film van de 
personeelsreis van 1937 te bezien. 
Daarna nam de vergadering een aanvang en 
tenslotte konden de leden zelf genoemde 
film bekijken. 
Later is al spoedig geregeld dat de dames 
bij alle aktiviteiten van de partij konden 
zijn. 
Ook financieel veranderde er nogal wat. 
Wanneer we een blik werpen op de begro-
ting voor de personeelsreis van 9 juli 1949, 
zien we dat 2 kopjes koffie op f 0,44 totaal 
begroot werden. 
Ook de aanbieding van restaurant "De Pos-
bank" moet, gezien de genoemde prijzen. 

van de beginjaren van de personeels-
vereniging dateren. 
Ondanks het feit dat de direktie zich qua 
financiële steun niet onbetuigd liet, was het 
nodig de kontributie geleidelijk aan te pas-
sen aan het heersende prijsniveau. 
Omdat dit slechts ongaarne gebeurde was 
het voor het bestuur telkens plussen en 
minnen om toch weer de goede keus te doen. 
Voordat men er erg in had, stond zodoende 
al het 10-jarig bestaan voor de deur, wat op 
9 juli 1955 op grootse wijze in de Harmonie 
gevierd werd. 
Het bestuur regelde zelfs een extra trein 
Grouw-Leeuwarden voor deze gelegenheid. 
De "Busdiensten" die voor de buiten-
lieden waren geregeld, werden later door 
iedereen al normaal gevonden, hetgeen de 
grondige wijze van voorbereiding door het 
bestuur wel kenmerkt. 
De leden lieten deze initiatieven niet onbe-
antwoord en bezochten massaal de vele 
georganiseerde evenementen. 
Zo groot was vaak de animo dat men 
genoodzaakt was de avonden tweemaal te 
houden om een ieder onder dak te kunnen 
brengen. 
Ook dit organiseerde het bestuur en men 
verheugde zich al op avonden in 3 
afleveringen! 

Het fenomeen "personeelsvereniging" 
bloeide in die tijd als nooit tevoren en men 
organiseerde zelfs een studie-weekend te 
Bakkeveen over "Mogelijkheden en be-
zwaren van de personeelsvereniging". 
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koffie,thee of melk in kannen op tafel 
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Aanvang Feestavond 8 uur, deuren open 7.30 uur. 

Wellsomstu'oord van de Voorzitter 

PROGRAMMA 

1. Openingsconference - Alex de Haas 

2. Miss Mary Matonel . Acrobatie girl no. 

3. Joe Andy . Jongleur van topklasse 

4. Frank Rexis . Exentriek Comedian 

5. Soytons - Op de fiets von het oude naar het nieuwe 
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Gerard van Krevelen met zijn solisten 
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GARDEROBE VRIJ 

8. AU SALON DES VARIP,TÉS 

Rondom 1900 

Medewerkenden: 

Truus Verkast 

Mary van den Berg 

Abu de Haas 

Gerard Muller 

aan de vleugel Gerard van Krerelen. 

9. Cruchrt mei zijn Assistenten 

Met loot wonderen en 1001 bloemen 

* 
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J. W. ADELAAR  
, 

BREDA 

Aan Mej. M.Bruinema, 
Molenstraat 2, 

Gr-2!. Pr. 

BREDA. 9 Juni 1955. 

Geachte Mejuffrouw.  

Nog even een berichtje omtrent de herd 
10-jarig bestaan van 	 enking van het

de Personeelevejng. 
 Op 7 

Juni 
j.i Schreef ik U dat wij 

niet aanwezig konden zijnS 
De reden daarvoor ie, dat mijn vrouw Omstreeks 

5 Juli een baby verwacht, 
hetgeen 

het dus onmogelijk zou maken voor ons naat Leeuwarden te komen 

Vanmorgen heeft de dokter evenwel tegen mijn vrouw 

gezegd dat de kleine waarschijnlijk eerder geboren 
zal worden Indien dit 
mijn 	 nu zoveel eerder gebeurtdat 

vrouw alweer hersteld ie zouden wij het zeer 
OP prj5 stellen de herdenking bij te wonen. 

Gezien echter de dokter t.z.t. eventueel nog ge-

raadpleegd moet worden Omtrent de mogelijkheid van 
het maken van zulk een rit voor de baby, zal het van 
zijn uitspraak afhangen of wij 
W 	 al dan niet komen. WIJ kunnen 

de baby bij familie van Ons te Leeuwaruen 
onderbrengen zodat wij dan toch, zij het met een 

onderbreking Voor de voeding de avond kunnen bijwonen. 
 

Wij kunnen 
dus pas eind van de maand beslissen liet 

leek mij passend tJ van e.e.a. in kennis te stellen 
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VOLKSHOGESCHOOL ,,cAt(ardôocg"  BAKKEVEEN (Fr.) 
Nieuw telefoonnummer: 	 TELEFOON BAKKEVEEN51 

Bakkeveen 51. POSTREKENING 183969 

Bakkeveen, 	September 1955. 

HT VOOR EN TEGEN VAN DE 

PERRON E E L S V GREN 10 IN GEN. 

* * * 

Vele bedrijven, ook in de Noordelijke p 
nemen de laatste jaren meer of mint' 
al rijst daarbij onder het person' 
king van de onderlinge band, en 
de directie gesteund. Soms ook 
ginszijde als van werkgeversz 
vereniging te bestaan. 

Om voor en tegen van de per 
stellen en te besprekcn, h 
soneelsverenigingen in sap 
meend er goed aan ,te d' 
onderwerp gewijd zal 

Gaarne nod 

Vakbewegingen, werkgevers en zelfs de 
Nederlandse Federatie van Personeels-
verenigingen hielden zich hiermee bezig. 
Ons bestuur echter ging onverdroten voort 
met het organiseren van het ene evenement 
na het andere. 
Maar ook op andere gebieden werden er ini-
tiatieven genomen, zoals het verzoek aan de 
direktie of er te praten was over de viering 
van het 40-jarig dienstjubileum. 
Trouwens wat deze jubilea betreft viel er 
heel wat te bewaken en te regelen! 
Verjaardagen, huwelijksfeesten, jubilea, 
geboortes en sterfgevallen, alles werd door 
het bestuur gehonoreerd met een felicitatie, 
een eenvoudig geschenk of hun deelneming. 
Dat er ondanks de zorgvuldige behandeling 
wel eens een misser was, werd door de 
leden met begrip geaccepteerd. 
Temeer daar dit wel tot de zeer grote 
uitzonderingen behoorde, mag er best een 
voorbeeld van een dergelijk geval worden 
geïllustreerd. 

De personeelsvereniging vroeg wel eens 
een gunst of dienst, maar was er ook als er 
wat te schenken viel. 
Toen Halbertsma zijn 75-jarig bestaan als 
bedrijf vierde, was er dankzij een inzame-
ling onder het personeel een tegeltableau 
bijeengespaard, wat tijdens de viering in de 
Harmonie werd uitgereikt. 

Doordat er steeds meer mogelijkheden tot 
ontspanning werden geboden en de televisie 
zijn intrede deed, bleek vooruitzien naar 
avonden in "3 afleveringen" een te optimis-
tische verwachting te zijn. 
Maar ondanks het feit dat de bezoekersaan-
tallen wat terugliepen, bleef het bestuur 
door al die jaren heen de pijler waar de 
personeelsvereniging op kon steunen in 
telkens nieuwe initiatieven. 
Een opsomming van evenementen en feiten 
loopt bij deze veelzijdigheid het risico van 
onvolledigheid. 
Het lijkt daarom een korrekt besluit van deze 
overdenking ons gelukkig te prijzen met 
het feit dat er nooit in het bestaan van de 
personeelsvereniging een vergeefs beroep 
gedaan werd op de leden en bestuur als er 
een evenement moest worden georgani-
seerd. 
Hier ligt een van de belangrijkste redenen dat 
de personeelsvereniging slechts door oor-
zaken van buiten af tot opheffing moest 
komen en nooit het risico van "doodbloeden-
heeft gelopen. 

P.v.K. 
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op naö namens ge r.v. 

Het zal de lezers wel eens opgevallen zijn, 
dat als er ergens een vereniging bestaat er 
ook steevast leden zijn. Gelukkig maar. 
Wat natuurlijk niet zo gelukkig is, is het 
feit dat die leden zich af en toe niet al te 
lekker voelen. Dat is zacht uitgedrukt, want 
behoorlijk ziek komt ook vaak voor. 

Nu was de vereniging opgericht met het 
doel, om zowel de geestelijke als de 
lichamelijke welstand van de leden waar 
nodig en mogelijk, te bevorderen. Dit hield 
dus in, dat naast het lol maken bij 
Oostergoo en dergelijke het bestuur ook 
huisbezoeken aflegde. 
Dat gebeurde om diverse redenen. Het kon 
gebeuren dat het geachte lid een 25-jarig, of 
langer huwelijk of dienstverband had te 
vieren, of dat hij net getrouwd was. Nou dan 
was de personeelsvereniging present. Soms 
bij het feestvarken thuis, soms ergens in 
een zaal of zaaltje. 
In het eerste geval ging het dus wat 
gemoedelijk. Op zo'n avond leerde je het lid 
pas echt goed kennen. 
Als je ongelukkigerwijs op een receptie in 
een openbaar etablissement was uitge-
nodigd, dan werd het moeilijker. 
Dan was het: bloemetje afgeven, plaatsje 
zoeken tussen in de regel totaal onbe-
kenden, de hele avond verplicht luisteren 
naar een gehuurde beroepslolmaker en 
oorverdovende muziek en natuurlijk op 
gezette tijden inhaken met buurman of 
buurvrouw en dan meedeinen en meezingen 
met de beroemde "krakers". 
Daar moest je zo'n avond dan maar net zin 
in hebben. Ondergetekende dacht dan wel-
eens: "een flink honorarium voor deze 
akties zou niet misstaan". Maar ja het stond 
in het reglement, dus jongens er op af. Er 
waren trouwens genoeg leuke avonden bij, 
zo slecht was het dus ook weer niet. 

Dit was dan het aspekt van het wat direk-
tere kontakt met de leden. Het andere en 
tegenovergestelde aspekt van direkt 
kontakt was het ziekenbezoek. 
Een zeer belangrijke tak van dienst. 
Hoe belangrijk, bleek vaak op de 
jaarvergaderingen, waar het financieel 
beleid werd bekeken. 
Mocht tegen bepaalde posten nog weleens 
een waarschuwend vingertje worden 
geheven, de post ziekenbezoek was nooit ter 
discussie. 
Integendeel, als je rekent dat vooral de 
laatste jaren het aantal bezoeken, zeg dus 
maar fruitmanden, 110 tot 125 per jaar 
beliep, kun je konkluderen dat er een flink 
bedrag mee was gemoeid. Nooit 
aanmerkingen hierop, wel opmerkingen in 
de trant van: "Jammer dat er weer zoveel 
zieken waren, fijn dat de personeels- 

vereniging ook dit jaar weer veel tijd en 
geld kon spenderen om de zieke medemens 
een hart onder de riem te steken". 
Dat het bezoeken van zieken een zeer dank-
bare taak was, behoeft geen betoog. Vanaf 
de oprichting hebben G. Bakker, W. 
Spoeistra en mej. M. Bruinsma zich 
hiervoor vele jaren ingezet, waarbij ze er 
niet tegenop zagen om er zelfs op le 
kerstdag nog even bijlangs te gaan. 
Deze bezoeken waren een kolfje naar de 
hand van Gauke, Willem en Martha, sociaal 
bewogen als ze waren. 
Nou moet er wel gezegd worden dat die 
sociale bewogenheid van Gauke z'n grenzen 
had. 
Luister maar: Op zekere middag, op pad 
voor diverse zakelijke aangelegenheden, 
vond hij dat hij mooi dicht in de buurt 
kwam van een nogal achteraf in de 
provincie wonende zieke. Mooie fruitmand 
achter in de auto, onderweg reeds 
een passende speech ingestudeerd ter 
leniging van de geestelijke nood van de 
patiënt. 
Na lang zoeken de woonplaats gevonden. 
Aldaar aangekomen bleek de "stakker" op 
het dak te zitten om enkele weggewaaide 
dakpannen te vervangen. 
Hij floot hierbij een vrolijk deuntje. 
"It liket der al wer aardich op jonkje", zei 
Gauke. "Nou, vergis je niet", was het ant-
woord. 
We vermoeden dat Gauke deze werknemer 
achter z'n weggemaaide dakpannen aan 
heeft gewenst. 
Dat vermoeden we dus. Zeker weten we dat 
de fruitmand in de auto is gebleven. Daar 
zullen we eens iemand blij mee maken die 
echt ziek is, was het kommentaar. 
Toen kwam op een bepaald moment een 
zekere H. Brandsma in het bestuur, 
voornamelijk omdat hij kon autorijden, wat 
de meesten niet konden in die tijd. En er is 
niets gemakkelijker dan een bestuurslid dat 
kan autorijden. 
Dit was ook het moment waarop het bestuur 
vond dat deze nieuwkomer mooi "achter de 
zieken aan kon", in samenwerking met ene 
S. Braeksma, u allen welbekend, al zou 
het alleen maar zijn om z'n grote kennis en 
vlotte uitspraak van de Friese taal. 
Een pluspunt, waar het tweetal dan ook 
jarenlang plezier aan heeft beleefd tijdens 
de talloze bezoeken. 
De samenwerking van dit tweetal ging eerst 
wat op z'n Jan Boerefluitjes. Meestal 
moesten ze zelf uitmaken wie er ziek waren, 
maar toen S. Broeksma op personeelszaken 
terechtkwam, werd dit allemaal beter. 
Als er dan wat te bezoeken was, belde hij naar 
Brandsma in de garage als volgt: 
"Luister, er zijn wat zieken waar we van-
avond even achter aan moeten. Zorg jij voor 
een auto, dan zorg ik voor de fruitkoertjes". 
Tja, we zeiden het al, het Fries spreken ging 
hem goed af. Dat zal wel komen omdat hij 
uit Enkhuizen, West-Friesland dus, kwam. 
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En dan weer een avondje op stap. 
"We maken het niet al te laat hoor", was het 
vaste thema waarop ze aan de slag gingen. 
Maar na de laatste patiënt was het dus toch 
weer laat geworden en op weg naar huis 
verwijten over en weer van "Wat kan jij 
toch ouwehoeren". 
"Nou jij weet er anders ook wei weg mee". 
Maar de vaste konklusie was steeds weer: 
"Wat was het toch weer mooi hè". 
Zelfs als er een bezoekje had tussen gezeten 
wat ongeveer als volgt verliep: 
Op de stoep met een fruitkoertje (SBr) in de 
handen en aanbellen. Vrouw van de patiënt 
opende de deur. Broeksma en Brandsma: 
"Goeienavond mevrouw". Antwoord: 
"Sjonge, zo laat de groenteboer nog aan de 
deur?" "Nou nee, wij zijn Broeksma en 
Brandsma van de personeelsvereniging van 
Halbertsma". 
"Oh, hebben die zo'n klub". "Ja en daar zijn 
jullie lid van en daarom zijn we hier met fruit 
voor uw zieke echtgenoot. Hoe gaat het met 
hem?" "Nou al aardig beter hoor, de heren 
hebben zeker al drinken gehad?" "O'ja bij de 
vorige patiënt hebben we koffie gedronken". 
Mevrouw: "Da's prachtig, dan ga ik 
maar weer naar binnen, want we hebben 
visite, bedankt hoor". Broeksma: "Nou 
beterschap". Brandsma: "De groeten". 
Volgende patiënt: "Ha mannen zijn jullie 
daar, koud hè, eerst koffie of direkt maar 
een BB-tje?" 
Het kan ook anders verkeren zoals u ziet. 
Avonturen te over. 
Zo kon het gebeuren dat voornoemde 
sociale werkers de avond voor kerstmis, 
met nog enkele patiënten te gaan, met de 
auto in de slip geraakten ergens in de 
binnenlanden. Het was dus nogal glad. 
Via een hele dikke boom kwam het duo in 
een diepe droge sloot terecht. 
Gevolgen: Alles total loss: auto, fruit-
manden en kerstpakketten, maar de zieken-
broeders waren nog heel en na een fikse 
klimpartij stonden ze even later bibberend 
weer op het spiegelgladde wegdek, waarbij 
het opviel dat Broeksma een banaan in de 
kraag van z'n overjas had en Brandsma 
opmerkte: 
"Bi.... m, Siep, bijna een paar patiënten 
erbij". 

Eerste Kerstdag met nieuwe pakketten en 
fruitmandjes de rest afgewerkt, waarbij een 
patiënt opmerkte, dat hij al ongerust was 
geweest. 
"Ze zullen me toch niet vergeten? Er is 
zeker wat gebeurd". Nou en dat was er dus. 

Vanwege grote drukte bij een andere kerst-
mis, was Brandsma op ziekenbezoek met 
Sjouke van der Wijk. 

Zij belandden bij een patiënt die, naar hij 
zei, getrouwd was met een Russische 
vrouw, en dat zeer gelukkig. Desondanks 
was hij toch ziek. 

Dat had dus kennelijk andere oorzaken. 
In de hoek van de kamer een mysterieus 
geel koperen geval. Volgens Sjouke een 
oude stoomcarrousel. 
"Nee jongen een echte samovar". Wat een 
fabriek om thee te zetten hè, oerrussisch 
dus. Nou en of, wodka is er ook, proeven? 
Dat leek Sjouke een uitstekend idee. 
Henk hoeft niet, die rijdt vandaag. De 
patiënt was er gelukkig niet ernstig aan toe 
en zo werd het nog leuk ook. 
Volgende patiënt. Eveneens geen ernstig 
geval. 
Toevallig ook nog een man van de hout-
werf. Goeie vriend van Sjouke dus. 
Beide heren fiks op de praatstoel, kruik er 
bij. Vooruit, 't is morgen ook kerstmis. 
Andermaal gezellig dus. 
Bij de daarop volgende patiënt was het min-
der gezellig. Patiënt voelde zich ook niet 
goed en had daar bepaald onvrede 
mee. 
Tot grote schrik van de bezoekers bleek dat hij 
die onvrede nogal eens hardhandig op zijn 
echtgenote verhaalde. 
Na het bezoek aan de samovar en de werf-
collega, kon Sjouke al helemaal geen on-
recht meer verdragen en nam het prompt op 
niet mis te verstane wijze op voor het 
zwakke geslacht. Je weet nooit hoe zoiets 
uitpakt natuurlijk, maar bij het nog harte-
lijke afscheid beloofde de patiënt aan de 
deur, dat het niet weer zou gebeuren. 
Vrede op aarde dus. Maar de volgende dag 
was het dan ook kerstmis. 

Zo beleefde je hier dit en daar dat en zo ver-
ging het ook de beide bestuurders 0. Woud-
stra en J. Krikken die op een gegeven 
moment de afdeling ziekenboeg kregen te 
beheren, en hoé! 
Onder het bewind van deze twee knapen 
groeide het aantal zieken. Maar ja, dat 
konden Jan en Oebele ook niet helpen. 
Hoe het zij, ze hebben er met z'n tweeën 
bergen vrije tijd tegen aan gegooid en met 
liefde, daarover bestaat geen enkele twijfel. 
Vooral Jan vond het fijn zo. Hij was gewend 
om zich privé langs de Friese dreven voort 
te bewegen in een eend of een daaraan ver-
want voertuig. Op ziekenbezoek echter 
kreeg hij een auto mee. 
Met die echte auto had hij trouwens nogal 
eens moeite zich te oriënteren en het was 
altijd weer een verrassing dat hij 's avonds 
weer op het veilige nest neerstreek. 
Met z'n eend op vakantie tot in het diepe 
zuiden van Frankrijk had hij echter geen 
eentje pijn en belandde hij altijd feilloos in 
de Kanaalstraat. 
't Zal wel door de eend gekomen zijn. 
Maar hoe dan ook, de zieken voeren er wel 
bij, ze werden beter als Jan en Oebele ooit 
geweest waren. Het was met name Jan waar 
een genezende werking van uit ging. Het 
kon niet anders of je moest wel beter 
worden als je hem een uurtje aan je bed had 
gehad. 
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Als je trouwens niet ziek was en je had een 
gesprekje met hem over de politiek, dan zou 
je gek van hem worden, want "dwars-
bongelen dat ie kon!" 
Maar als er zo'n heilzame werking van je 
bezoeken uitgaat, mag je ook wel eens uit 
de band springen. 

Oebele en Jan hier in Grouw op bezoek. Bij 
de patiënt: "Tja jongens er is Interland 
voetbal op de buis". "Dan gaan we maar 
weer", zeiden de beide mannen. 
"Welnee je kunt het hier ook wel zien, 
gezellig en nog in kleur ook en bij elke goal 
een slokje". 
Daar het een zeer produktieve wedstrijd 
was met veel doelpunten, leek het er meer 

op dat beide heren van een bruiloft kwamen, 
dan van een ziekenbezoek. 

We zullen het hierbij maar laten. Met opzet 
hebben we de wat luchtiger voorvallen be-
schreven. Gelukkig kon dat ook, want zo 
was ook in veel gevallen het ziektebeeld. 

Zij, die zich met al die bezoeken in de loop van 
die vele jaren hebben beziggehouden, zijn van 
mening dat zij namens de vereniging veel 
goed werk hebben gedaan en gelukkig is het 
zo dat heel veel ex-zieken daar vandaag de 
dag nog van kunnen getuigen. 

H.B. 

Naam Aantal leeftijd woonplaats 43. A. Dijkstra 32 47 Grouw 

dienst- 44. W. de Leeuw 28 43 Gersloot 
jaren 45. K. Meijerhof 31 63 Grouw 

1. A. Postma 39 59 Grouw 46. H. Boorsma 39 57 Grouw 

2. S.H. Krist 43 57 Grouw 47. H.G. v.d. Schaaf 32 48 Grouw 

3. J.v.d. Pal 35 52 Grouw 48. W. Jonker 32 46 Grouw 

4. P. Riemersma 28 43 Grouw 49. K. Feenstra 32 49 Grouw 

5. W.v.d. Berg Sr. 41 58 Grouw 50. J. Rottiné 32 51 Grouw 

6. Hette de Jong 42 57 Leeuwarden 51. W.J. Spoelstra 43 63 Grouw 

7. J.J.v. Gelderen 28 58 Leeuwarden 52. Tj. Sijtema 26 59 Grouw 

8. E. Tasma 41 58 Grouw 53. K.v.d. Meer 44 58 Grouw 

9. G. Jellema 27 41 Grouw 54. S. Pietersma 34 49 Irnsum 

10. J. de Roos 37 53 Oldeboorn 55. H.J. v.d. Schaaf 26 55 Grouw 

11. H. Witteveen 37 54 Grouw 56. G.M. Bakker 43 60 Grouw 

12. M. de Leeuw 37 51 Grouw 57. B. Frankema 28 42 Akkrum 

13. A. Adema 26 50 Grouw 58. A. Postma 38 53 Emmeloord 

14. R. Rorije 27 41 Akkrum 59. J. Niemarkt 41 57 Irnsum 

15. D. Bijlsma 27 48 Irnsum 60. K. Gorter 29 63 Grouw 

16. G. Jonker 29 44 Grouw 61. Jan Brouwer 41 55 Grouw 

17. Jac. v.d. Veen 27 42 Akkrum 62. A. Hondema 44 64 Grouw 
18. M. Berkenpas 29 44 Grouw 63. A. Wagenmakers 32 57 Grouw 
19. Jac. Krist 27 45 Grouw 64. G.de Wrede 28 55 Grouw 
20. J.Sj. de Vries 32 49 Grouw 65. J.Sj. Sjoerdsma 30 56 Grouw 
21. J. Pijl 44 57 Grouw 66. Tj. de Jong 39 62 Leeuwarden 
22. A.G. v. Lom 32 56 Amstelveen 67. W.G. Spoeistra 49 64 Grouw 
23. G. Krist 32 51 Akkrum 68. W. Otter 44 63 Grouw 
24. Jetse Brouwer 26 43 Grouw 69. R. Rozema 32 64 Grouw 
25. Hendr. Wedman 27 41 Grouw 70. K.L. de Jong 37 53 Grouw 
26. A. Steneker 25 45 Grouw 71. P. Pietersma 30 46 Grouw 
27. Jac. Postma 39 54 Grouw 72. Y. de Boer 29 44 Leeuwarden 
28. S. Broeksma 25 46 Grouw 73. J.J.S. Sjoerdsma 45 61 Grouw 
29. P.v. Dijk 27 45 Grouw 74. Jeen Zwerver 44 64 Grouw 
30. L. Bloemsma 35 63 Grouw 75. S. Dorhout 44 61 Grouw 
31. R.D. Wijbenga 39 53 Grouw 76. J.Y. de Jong 39 61 Grouw 
32. K. Kerkhof 31 47 Grouw 77. S.v.d. Kamp 42 57 Leeuwarden 
33. R.A. Wijbenga 40 56 Grouw 78. Harm de Jong 43 59 Grouw 
34. J. Elderhuis 30 45 Twijzelerheide 79. P.v.d. Bij 42 56 Grouw 
35. S. Tuinstra 25 46 Leeuwarden 80. P. Hoen 34 52 Grouw 
36. S. Leistra 38 55 Grouw 81. H. Hoeksma 30 61 Grouw 
37. M. Tromp 31 46 Grouw 82. Homme de Jong 38 52 Grouw 
38. G. Palstra 32 47 Grouw 83. P.G. Mulder 25 44 Grouw 
39. J.H. Brandsma 26 47 Grouw 84. Mej. M. Bruinsma 27 45 Grouw 
40. M. de Ruiter 26 63 Grouw 85. Mej. J. Visser 27 52 Wirdum 
41. J. Broekstra 39 61 Grouw 86. Mej. G. Stellingwerf 29 50 Grouw 
42. Sj.v.d. Wijk 31 45 Grouw 
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Groepsfoto ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum van de heer P.G. Mulder 

op 1 december 1966 
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Omtrint 40 oer toaniel ensth. 

Doe't Brandsma my frege om wat oer de 
toanieijûnen ensfh. te skriuwen haw ik dat 
fiot tasein, mar no't ik der foar sitten gean 
tink ik: 
"Wat wurdt der eins fan ferwachte? It sil 
dochs net de bedoeling wêze om de titels fan 
alle stikken, dy't fanôf 1945 oer de fuot-
ljochten brocht binne, op te neamen". 

Hawar, ik sil hjir en dêr in hap en in snap 
fan dwaan. 
It earste stik dat wy opfierden wie op 19 en 
22 des. 1945 mei as titel "Hoe nou?" en foel 
der tige yn. 
It publyk wie doe ek noch net sa folie wend 
sa fiak nei de oarioch. Doe't de tiiievyzje 
opgong makke waard dat al oars en wie it 
de earste jierren sa dat wy de minsken yn 
twa jûnen hast net bergje koene, letter wie 
ien jûn genôch en wie men biiid as der in 80 
wiene. 
Ja, tiden hawwe nou ienris tiden. 
Yn 1946 hie it bûterfabryk te Grou 50 jier 
bestien en waard der in feest hâlden yn'e 
doarreioads dy't dêrfoar ieech makke wie. 
It like üs prachtich ta om ek ns al its leden 
op ien jûn by mekoar te hawwen en dat wie, 
doe't de ioads doch rom wie, de gelegenheid. 
Master Bosga fan'e Gerdyk hie in sjongspul 
skreaun mei as titel "Reizger.... wêr hinne?" 
Der stie in tige goede resinsje yn'e krante. 
Dat wie moai fanseis, mar de iju woene der 
net mei om utens! 
Wy ha de dryste skuon oanlutsen en binne 
der dochs mar op ôf gien. 

Suikerfreule (1946). Van links naar rechts: W. Spoeistra, D.v.d. Bijl, M.v.d. Bijl-Visser en Tj. Feenstra. 
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It hat hiel wat fuotten yn'e ierde hn en wy 
ha ek hiel wat ôfprate moatten om de 
ploech hjir te krijen, mar it is al klear 
kommen en ek tige slagge. 
Stikken dy't der ek goed yn foelen wiene: 
des. 1946 "De ebbenhouten olifant". 
Ten fan 'e bûtemannen dy't net mei de 
doarre-sitewaaSje yn'e taap by "Oostergoo" 
op'e hichte wie, gie troch de doar nei it 
"terras" en rekke by de wâl del. 
Oan'e hals ta der yn. Lokkich waard it op-
murken en koe er gau op it droege holpen 
wurde. Kletstrochwiet fansels en dan dat 
iiskâlde wetter! 
Hy waard daliks nei "de tsjettel" brocht dêr 
't it lekker waarm wie en krige in pak klean 
oan fan menear Halbertsma, dat paste it 
bêst, want Palma, sa hjitte de ûnfertünlike, 
wie fan deselde grutte as de baas. 
Dan "Suikerfreule". It stik spilet yn Indië 
en dêr moast dus it toaniel ek op rjochte 
wêze. 
Neat te rêden. By mefrou Mulder waard de 
serre leech helle. Dy tafel en stuollen wiene 
krekt wat wy ha moasten en mefrou wie 
altyd poer geskikt. 
Se ha by har thüs wol ns 14 dagen sûnder 
oergerdinen sitten," omdat wy se brûke 
moasten." 
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Utsjitters wiene ek "Om 10.000 dollar", 
"Tropenadel", "Mem sil trouwe" en "Mei 
hüslik ferkear". 
Ja, wy wiene doe ek al twa-talich. 
En altyd spilers/ spylsters iit eigen fermid-
den. Ik neam û.o. W. Spoelstra, D.v.d. Byl en 
'e frou, Daan en Ria Hienekamp, de 
bruorren Feenstra, S.v.d. Wyk en as 
ynstekker G.M. Bakker. 

En wat moast it toaniel faak feroare wurde 
as wy in "bûnte jûn" h.lden. 
"Foart" iepene, fanôf 1947, mei fleurige 
klanken, fierders kamen der foardrachten, 
ienakters en ek wol in solo op tromboane, of 
piano mei fioele fan it echtpear Veldman. 
Fan de selskippen fan om utens ha wy 
gauris Tetman de Vries c.s. hâ.n, de toaniel-
feriening T.O.G. en de Koninklijke 
Rederijkerskamer ten Kate. 
Fansels moast der nei ôfrin fan de toaniel-
en bûnte jûnen ek dûnse wurde. 
Fuort nei de oarloch hiene wy yn Grou de 
Giojosoband mei û.o. Ina v.d. Heide en 
Ruurd de Vries. Letter kamen gauris "the 
Amalfi's" en de "Sambrinco's". 
Yn 1953 is it jild dat foar de bûnte jûnen or-
nearre wie stoart yn it rampefûns foar 
Seelâ.n, dêr't 3 febr. fan dat jier in grutte 
oerstreaming west hat. 

En dan de jûnen yn de "Harmonie" te Ljou-
wert. De earste kear, yn 1955, de Grousters 
mei de trein der hinne en de bûtelju mei 
bussen. 
De oare kearen allegearre mei bussen. 
Dat wiene echte heechtiid-dagen! 
Kabaret-jûnen (selskip Faveur, de 
Mounties) mei ferneamde artysten. 
Nammen fan lju, dy't no faaks net sa 
bekend mear binne, mar doe wie it klasse! 
Alex de Haas, Frans Vrolijk, it orkest fan 
Gerard van Krevelen, gûchelders lyk as 
Crochet en Fred Kaps, muzikale klown Tobi 
Rix, iju op frjemdsoartige fytsen, ja neam 
mar op. 
Ek solisten as Gery de Groot en Bert 

Robbe, de Wama's. 
"De Hoofdstad-operette" mei "Zwei Herzen 
im Dreivierteltakt" en "Der Bettelstudent" 
ha wy sjen en beharkje kinnen. Dat wie 
machtich. 

6 sept. 1948, de Kroaningsdei, wol ik ek 
noch neame. 
Yn it doarp waard in optocht hâlden en al 
soe de personielsferiening der earst mar net 
oan meidwaan, op'e lêste oere waard der 
oars besletten en doe halje, trawalje mei 
mekoar yn't spier. 
Op in frachtauto, fersierd mei grien en 
blommen, stiene in opmjittersbank en 
kûpersark. Twa manlju, P.v.d. Bij en J.R. 
Broekstra, beide yn Mderwetske klaaiing 
wiene oan it kûpjen. Dat stelde 1898 foar. 
Om 1948 i.tt te byldzjen wie in Hyster 
optügd, ek mei grien en blommen. 
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Op in platform der boppe op stiene 4 jonge-
iju t.w. E. Feenstra, H. Feenstra, 
S. Hondema en A. v.d. Ley, te spyljen en te 
sj ongen. 
Us meiwurking waard tige op priis steld. 

En dan de bernemiddeis. 
Dêr binne wy op 19 febr. 1949 mei begûn. 
Trije kear bern fan om utens om it jeugdige 
publyk te fermeitsjen mei û.o. "De dream 
fan Hazzenütsje" (_f 60,- a.y. foar it 
optreden). Wat in jild net! Dan wurdt der no 
al mei oare bedragen omsmiten. Mar ja, de 
tiden binne ek gâns feroare. 
Doe waard der ittocht om mei bern fan'e 
leden in middei te fersoargjen. 
Nou, dat ha wy witten! 
Spoelstra en frou v.d. Byl wiene der om de 
bern de rollen te learen. 
Frou Hoen en frou Postma om se, as se net 
op it toaniel wiene, yn'e stokken te hâlden 
en te helpen foar it klaaien. 
De oare bestjoersleden wiene foar de 
organisaasje. 
Jo hawwe dit foar mei bern, se binne op'e 
tijd. 
As wy om healwei trijen begjinne soene, 
stiene se foar twaën al by "Oostergoo". De 
bern fûnen it altyd prachtich en dat se 
meilibben koe men oan'e réaksjes fer-
nimme, want doe't bygelyks it famke, dat 
troch frou Holle betsjoend wie, har ried te 'n 
ein, itrôp: "sil ik yn'e put springe" kaam 
der in tige ienriedich "nee!" üt'e seal. 
De klean, faak foar prinsen en prinsessen, 
hierden wy by Gerlach, Ljouwert en as wy 
âld-Hollânske stuollen brûke moasten diene 

De Ganzenhoedster (1961). Marijke Wijbenga, Afke 
Kerkhof. 

De Ganzenhoedster (1961). Voor v.l.n.r.: Dries v.d. Meer, 
Aukje Kerkhof, Geke Sjoerdsma. Achter v.1.n.r: Rienk 
Brouwer, Jan Pieter Rottiné. 

wy in berop op dokter Schoustra en hellen 
dy dêr üt'e wachtkeamer. 
It bernesirkus Saranti üt Ljouwert hat ek in 
pear kear in middei fersoarge. It wie ek 
geweldich wat dy bern prestearden. 
Der wie sels in echte "spreekstalmeester". 
Doe't it net langer mooglik wie om sels in 
middei te fersoargjen, waarden der foar de 
bern films fertoand, sa as "Dik Trom, in het 
circus" en tekenfilms. 
Ek dêr waard tige fan genoaten. 

Dan noch wat oer guon lju, dy't in sit yn It 
bestjoer hân ha. 
Fan'e oprjochting ôf haw ik oparbeide mei 
Spoelstra en Bakker en al ridlik gau kamen 
ek v.d. Byl en Tasma der by. 
Doe't Spoelstra mei pinsjoen gyng waard 
Busstra foarsitter en foar oaren dy't fer-
fongen wurde moasten kamen yn'e rin fan 
de jierren Brandsma, Broeksma en v.d. Wyk 
yn't plak. 
Yn 1971 stapten Bakker en ik op en binne 
Krikken en Woudstra kommen. 
Foar safier 't ik neigean kin ha wy alle-
gearre, meastentiids, dit wurk mei folle 
nocht dien. 
No't der in ein kommen is oan omtrint 40 
jier personielsferiening wol ik noch al de 
nammen neame fan dyjingen dy't it lêste 
bestjoer foarme ha. 
Dat binne mefr. T. Douwes en de hearen J. 
Brouwer, S. de Jong, P. van Kempen, L. 
Postmus, D. de Vries en W.v.d. Walt. 

M.B. 
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ZATERDAG 18 MAART 1967 

Expositie Halbertsma NV in Gronw 

Kinderen fantaseerden 
met „dertien blokjes" 

Dertien blkojes hout van verschil-
lend formaat, het is gewoon gek, 
wat je daar mee kunt doen. U zou 
vanmiddag eens naar de cantine van 
Halbertsma NV in Grouw moeten 
gaan om u daarvan te laten over-
tuigen. Honderd en zeventig jongens 
en meisjes, van zeven tot en met 
veertien jaar, allemaal kinderen van 
personeelsleden van Halbertsma, heb-
ben enkele weken geleden een plas-
tic zakje gekregen met precies de-
zelfde inhoud. In elk zakje zaten die 
dertien, onderling, in formaat ver-
schillende, blokjes hout plus nog wat 
houten staafjes, die men in de fa-
briek „dreveltjes" noemt. De opdracht 
was: Maak er wat van. Kan niets 
schelen wat. En stuur Je inzending 
in. 

Nou, en dat hebben de jongelui ge-
daan. Gisteren waren er al 108 in-
zendingen binnen. Gisteravond was 
de jury, bestaande uit de heren H. 
Wielsma, F. van der Berg en H.'Gie-
sen al druk bezig de werkstukken te 
beoordelen. De twaalf beste kunste-
naars worden beloond met een reis-
je. En dan is er voor de beide al-
ler mooiste inzendingen nog een een 
extra prijs. Vanmiddag tussen drie en 
zes uur zijn alle inzendingen te bekij-
ken in de cantine van Halbertsma. 
De personeelsvereniging van dit be-

drijf organiseert elk jaar al een wed-
strijd voor de kinderen van de werk-
nemers. En steeds moet er weer naar 
iets nieuws worden gezocht, want het 
kan niet altijd een opstel- of teken-
wedstrijd zijn. Dit jaar kwam men 
op het idee de kinderen allemaal 
zo'n plastic zakje met af valhoutjes  

(want anders is het niet) mee te ge-
ven plus een klein plaatje board, 
waarop het bouwsel kon worden ge-
wrocht. Welnu, het aantal inzendin-
gen heeft de verwachtingen verre 
overtroffen. Maar wat nog belangrij-
ker is: het is een lust om te zien, 
hoe de kinderen hebben weten te fan-
taseren en hoe zij met die blokjes 
uitdrukking aan hun fantasie hebben 
weten te geven. 

Er mocht bij de wedstrijd anders 
niet worden gebruikt dan het ver-
strekte materiaal plus eventueel wat 
lijm en spijkers om de boel aan el-
kaar vast te zetten, maar beslist niet 
meer. En verder moest het bouw-
werk een naam worden gegeven. De 
meeste kinderen hebben de opdracht 
goed begrepen. En de 108 inzendin-
gen zijn totaal verschillend en lijke.n 
niet op elkaar. De titels wijzen daar 
al op. Om een paar te noemen: Het 
graf van de onbekende soldaat, Man-
neke Pis, Us Mem, Klokkestoel, 
Zwembad, Booreiland, Robot, Ha-
venwijk enzovoort. De verscheiden-
heid is zeer groot. Een stuk of wat 
werkstukken hebben betrekking op het 
bedrijf van Halbertsma. Maar meer 
dan over de veelsoortigheid van titels 
zal de kijker zich nog verbazen over  

de vindingrijkheid, waarmee de kin-
deren hun onderwerp hebben aange-
pakt. 

Grouw moet wel een dorp zijn van 
handige mensen. Wie daar meer van 
wil weten kan vanmiddag en an-
avond — we schreven daar gisteren 
ook reeds over — ook nog terecht in 
de jeugdherberg ,Oer't Hout", waar 
handenarbeidprodukten van niet min-
der dan tweehonderd kinderen te be-
kijken zijn. Die tentoonstelling wordt 
georganiseerd door de Stichting So-
ciaal Cultuur Werk in Grouw, in welk 
dorp men vandaag dus te kust en te 
keur kan als het gaat om kennis te 
maken met de creativiteit en expres-
sie van het kind. 

Drie van de meer dan honderd 
werkstukken, allemaal van der-
tien (of minder) blokjes hout. 
Links 'Balans' van Hinke Yntema 
(12), rechts de beschilderde 'Rot-
sen' van Sjoerd van der Leij 
(13) en op de voorgrond 'Paas-
haas' van de zevenjarige Pienie 

van der Velde. 

LEEUWARDER 

Bouwwedstrijd 
groot succes 

GROUW — De kinderen van de 
werknemers van de NV Halbertsma 
hebben het initiatief van de perso-
neelsvereniging om hun aan het bou-
wen te krijgen met beide handen aan-
gegrepen. Zij hebben het pakje met 
hout tot prachtige bouwsels verwerkt 
en het geheel belooft een succes te 
worden. Er zijn al 75 bouwwerkjes 
binnen gekomen en er zijn bijzonder 
mooie bij. 
De initiatiefnemers hebben beslo-

ten om zaterdagmiddag van 3-6 uur 
in de kantine van de fabriek een ten-
toonstelling te houden van het inge-
stuurde werk. 

De kinderen kunnen dan meteen zien 
wie de prijzen hebben gewonnen, 
want de jury bestaande uit 3 Grouw-
sters (H. Wijtsma, H Giessen en F. 
v.d. Berg) hebben dan hun werk ge-
daan. 

Het succesvolle initiatief zal hier en 
daar vast navolging vinden. Er zijn 
n.l. o.a. uit Leeuwarden een aantal 
verenigingen, die om inlichtingen heb- 
ben gevraagd. 	

//2.; 	•• • e J-  /14.  . 
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Persoanielsforiening H A L B E R T S M A 

Sneon 8 maert 1969 

FEESTMIDDEI 
yn ,Oostergoo" foar bern fan de leden 

fan 7 oant en mei 14 jier. 

De toanielgroep fan Jobbegea komt mei 

Rover Boebas en de bosgeest 

sprookje yn 4 bidriuwen 

bigjin healwei trijen! 

De bûtebern wurde mei auto's helle en thtis brocht. 

Opjaen foar moandei 3 maert by de portier. 

DtdIik it wenplak en Ieeftiid fan de bern der by sette. 

It bistjûr 
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Petear mei SivKe Dorhout 

It like üs as kommisje in goed ding ta om 
ek noch in ferslach op te nimmen fan it 
petear, dat wy hân ha mei de redakteur fan 
de earste oere: Sipke Doekes Dorhout. 
Ik ha Dorhout en syn frou opsocht yn "Nij 
Friesma Hiem", it âldereinfersoargingshûs 
hjir yn Grou, dêr't sy twa jier lyn ynlutsen 
binne, in keamer op it Suden mei in wiid 
iltsicht oer it Fr. Margrietkanaal en de 
griene greiden dêrefter. 

Fansels wie Dorhout samar op'e tekst oer 
Halbertsma Nijs, de krante dêr't hy fan juny 
1947 ôf oant syn pensioen yn febrewaris 
1970 safolle tijd en enerzjy yn stutsen hat. 
Wy kinne ek wol steile, dat it in stik fan syn 
libben west hat en it feit, dat hy noch alle 
H.N.'s yn ynbûne boeken yn syn boekekast 
stean hat seit tinkt my genôch. 
Ik lit Dorhout mar efkes oan it wurd: 
"Wy begilnen mei üs trijen, Pieter Hal-
bertsma, Kees Kalsbeek en ik. In jier lang 
hat de hear Sikkema fan de Ljouwerter 
Krante üs mei rie en die as adviseur bystien. 
Nei in pear jier foel menear Halbertsma ôf 
en rekke Kees Kalsbeek yn de nachtploech. 
It kaam doe foar in grut part op my allin-
nich del. Ik skreau sels stikken, ûnder 
oaren de brieven fan Sikke en Meine, makke 
de ferslaggen fan de personielsjûnen en - 
gearkomsten, ik siet efter kopij fan oaren 
oan, soarge ek dat der foto's makke 
waarden. Fierders hie ik it oerlis mei de 
printerij Van der Spoel & Co (Broisma), dy't 
de krante printe. It "opmeitsjen" fan de 
krante wie ek in taak fan de redakteur en 
dat opmeitsjen die ik meast op sneinte-
moarn. Ik wie dan soms om fiif oere al los 
en koe yn alle stilte de saak reemeitsje. 
Der wiene wol in pear losfêste meiwurkers. 
Sa skreau Pieter Halbertsma oer it bedriuw, 
Marten Hoekstra joech my foarfallen troch 
dy't ik brûkte yn de briefwiksel Sikke-
Meine. Piet v.d. Bosch stjoerde sa no en dan 
syn "klanken van de Zuidkust" (Lemmer), 
âlde Wytse Postma -de koloniaal- hie in 
protte sjoen en meimakke en koe dêr hiele 
ferhalen oer skriuwe. 
Hâns Witteveen soarge ek altyd wol foar in 
ferhaal oer syn fakânsjereizen. 
Letter krige ik in redaksje-kommisje nêst 
my mei Pyt v.d. Wal, Jan de Vries en Doekle 
Yntema. Pyt van der Wal holp my ek mei it 
opmeitsjen, wy diene in protte tegearre. Jan 
de Vries wie üs fotograaf. Doekle Yntema 
die de "Burgerlijke Stand" eitse moanne en 
stikjes oer bedriuwsôfdielingen. En dan om 
1 april hinne in "aprilmop" fansels. 
Iksels gong nei de gepensionnearden en 
harke nei harren libbensferhaai. 
Ek de Yn Memoriam's wiene foar myn 
rekken. 
En sa wie der altyd wol wurk oan'e winkel. 
Mar ik ha it nea tsjin 't sin dien en sjoch 
der mei nocht op werom". 

En doe ha ik Dorhout syn libbensferhaal 
fertelle litten. 

Berne yn 1905 yn Grou, nei de legere 
skoalle nei de boer, lyk as eitse jonge dat 
die yn dy tiid. Mar mei 17 jier rekke hy 
dochs nei Halbertsma op'e popelieren 
solder, in yn dy tijd al drokke ôfdieling, 
mar net leabrekkend. 
Dorhout folge doe kursussen algemiene ûnt-
wikkeling, Nederinske taal en letter ek 
Fryske taal. Fansels in soad lêze en sa die 
hy oan selsûntwikkeling, yn de tweintiger 
en tritiger jierren yn (reade) arbeiders-
rûnten tige "yn'e moade". 
Yn 1928 troude Dorhout en hy en syn frou 
krigen twa bern, in jonge en in famke, dy't 
beide de kweekskoalle-oplieding meikrigen 
en no noch by it ûnderwiis sitte. 
Sels helle Dorhout de Fryske akte, mei op 
ien nei it heechste tal punten en yn'e 
oarlochsjierren begûn hy yn Grou al mei de 
earste lessen yn'e Fryske taal. 

Nei de oarloch waard Dorhout yn de 
administraasje fan de smidterij pleatst. It 
wie de personielsjef P.Y. v.d. Bosch net jint-
gien, dat Dorhout blykber wat mear yn'e 
marse hie as popelieren plankjes skifte. Sa 
hat hy nei 23 jier fabryk noch 25 jier syn 
plak op kantoar skjinmakke. 

Nei de pensionnearing yn 1970 gong Dor-
hout op'e sneup nei it ferline. 
Twaris wyks wie hy mei dokter Schoustra 
nei Ljouwert om yn'e Prov. Bibleteek of de 
Kânselarij te sykjen nei âlde stikken. 

Sa hat hy syn stambeam oan 1540 ta 
iltsocht, Sybolt Saekesz, boer te Poppen-
wier. 
En ek, dat yn 1813, doe't eltse Nederlander fan 
Napoleon in skaainamme (achternaam) oan-
nimme moast, de namme Dorhout oan-
nommen waard, wylst in broer fan syn foar-
faar de namme van der Meer keas, want dy wie 
doe boer yn de Wergeaster Mar. 
Al dizze saken, mei fotokopiën fan de akten, 
lizze yn typt skrift yn ringbannen en alles 
fansels op syn plak en yn de krekte folch-
oarder. 
Ek hat Dorhout in deiboek, al fan foar de 
oarloch ôf en wat hy doe skreau typt hy no 
oer op kreaze fellen, dat is wat düdliker, 
seit hy. 

Mar ek ha Dorhout en syn frou it geniet net 
mist fan de bûtenlânske busreizen, sy 
hawwe yn hast alle iannen fan West-Europa 
wol west. Ek dat stiet te boek, lyk as no ek 
it ferrin fan de sykte fan de frou. It fiere 
reizgjen is foarby, it kin net mear. 
Mar mei moai waar gean sy dochs noch te-
gearre yn Grou op stap, de iene yn en de 
oare efter it ynvalidenweintsje, in byld fan 
âlder wurdende minsken. 
Mar harren libben is net om'e nocht west, it 
hat doel hn en is slagge. 
Wy winskje dizze "tachtigers" noch wat 
knappe jierren tegearre ta. 	

D.Y. 
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KLANKEN VAN DE ZUIDKUST. 
EEN WA TERSTAA TKLINDIG LEKENPRAATJE. 

In ons laatste artikel voor de va-
cantie hebben wij onze rondtocht 
over de terreinen en fabrieksvloe-
ren onderbroken om een luchtje 
te scheppen bij de ,,Kolk". De 
verpozing, die zij bood en de be-
spiegeling, die wij daarbij hielden 
over een overvloedige visvangst, 
deed weinig vermoeden van de 
grote verandering van het aspect 
van de kolk sedertdien. 
Een zuiger van de firma Dikker-
boom ligt nl, reeds enkele weken 
naast de kolk en braakt met korte 
tussenpozen de inhoud van de 
Rien over de maagdelijke rein-
heid van de rustige, spiegelende 
oppervlakte van de vijver uit. 
Baarzen, snoeken, zeelt (mûd-
houn) worstelen om te ontkomen 
aan de alles verstikkende blub-
berstroom. Geen visje redt er zijn 
leven, want wat zich te dicht aan 
de kant waagt, wordt grif buit 
van de met schepnetten gewapen-
de jonge en oude amateurs. Een 
paar knapen-van-snoeken zijn 
reeds geschept en nog veel dikker 
zijn die, welke wel gezien, maar 
natuurlijk nog niet gevangen zijn. 
Optimisten en pessimisten laten 
hun kritiek op het experiment van 
demping los. De laatsten wijzen 
op de onberekenbare krachten, 
die zich in de kolk zullen gaan 
ontwikkelen. De inhoud zal vol-
gens hen de lagen veen, welke 
zich tussen de doorbroken zand-
platen bevinden, naar weers-
kanten wegpersen, zodat elders in 
de naaste omgeving de grond om-
hoog zal komen. Ook zou de in-
houd van de kolk op een kwaad 
moment onder de dam, die haar 
van de Rien scheidt, doorge-
drukt kunnen worden. 
Optimisten verwachten, dat het 
verschil in druk tussen de voor-
malige waterkolom en de lichte 
grond, welke straks de kolk vult, 
weinig van betekenis zal zijn. 
Werd zand ingespoten, dan zou 
dit het oerzand opzoeken en zou 
er een veel groter zijdelingse druk 
ontstaan. Hoe het zij, niemand 
weet iets met zekerheid, zodat we 
met spanning de kolk zich lang-
zaam maar zeker zien vullen. De 
mooie terrein-aanwinst in het 
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verschiet deed ons scharen aan 
de kant der optimisten. Een groot 
gedeelte van de fabrieken in 
Grouw rust immers op niet veel 
solider ondergrond. Er schijnen 
hier z.g. negatieve krachten te 
werken, die een tegendruk van 
onderen op ontwikkelen. 
Na dit waterstaatkundig leken-
praatje nodigen wij U uit, ons te 
volgen op onze verdere rondwan-
deling. 
Wij komen nu op het houten pla-
teau, waarop de wagentjes met 
hout over de brug uit de hout-
loodsen over de kolk aankomen. 
Op dit rangeerterrein worden de 
wagentjes gedirigeerd op de spo-
ren, die naar de machines lopen. 
Zo loopt er een spoor naar de 
zwaluwstaart-machine, de band-
zaag, de beide conische zagen en 
de vierzijdige schaafbank. Eer-
lang hopen wij dit houten plateau 
te kunnen vervangen door een 
betonnen. Het voordeel zal zijn, 
dat de rails in het beton ingelaten 
kunnen worden, zodat het mogelijk 
zal zijn ook met binnenwagens 
over dit plateau te rijden. 
Bij het binnenkomen in de zagerij 
kan de opmerkzame bezoeker 
zien, dat het hout links van de 
machines wordt aangevoerd. 
,,'s Lands wijs, 's lands eer". Deze 
methode is hier de mens tot een 
tweede natuur geworden. Of dit 
economisch verantwoord is, zou 
een wetenschappelijk onderzoek 
door een bedrijfseconoom moeten 
uitmaken. Zeker is, dat iemand 
jaren lang een werkmethode volgt 
en zich er wel bij bevindt, doch 
bij nadere beschouwing zich on-
nodig vermoeit zonder dat dit 
vaak direct op het tempo van in-
vloed is. Verandering zou de be-
trokkene misschien niet eens 
wensen en zij zouden in de eerste 
tijd zeker geen verbetering beteke-
nen. Doch hiermee is de bestaan-
de toestand echter niet te verde-
digen. Wij allen zijn vaak de 
slaaf der gewoonte zonder het 
zelf te weten en te willen. 

P. v. d. B. 

Lemmer, November 1947. 

Brief fan SiLJe 
Grou, 26 sept. 

Béste Meine, 
Nije wike noch ien dei, dan hawwe 
wy de septimbermoanne der al wer 
opsitten. Wytske is altyd bliid, dat 
der wer In fearnsjier om is, seit se. 
Dit is dan ek allinnich fanwege de 
bernehyslach moatst rekkenje. Sa'n 
forfaltsje Meine, is yn  in hûshâlding 
mei in pear bern altyd wolkom. Hwat 
mysels oanbilanget, giet de tiid my 
wolris hurdernôch. Ik siz tominsten 
tsjin 't wiif, sa'n simmer Is my lan-
ger ek net mear as in slach oan 'e 
kop. Mar soks is ek wer in goed 
teken, hwant as men siik en bêdlege-
rich wie, dan soene de wiken wol net 
sa hurd omfleane. 
Siz Melne! hastou okkerjouns It 
noarderljocht ek sjoen? Tsjonge, 
jonge, hwat wie dat in machtich ge-
sicht, men waerd der suver stil fan. 
Wy hiene doe krekt in pear Citfan-
huzers it Rotterdam oer. De lju 
koene dy jouns der hast net oer ût, 
sa prachtich founen hja it. Yn in 
greate stéd as Rotterdam merkbyt 
men soks fansels net mei al dy ljoch-
ten yn 'e stêd. Hja seine ek al tsjin-
elkoar, hwat misse de greate stêds-
biwenners fan it natürbarren dochs 
in protte. Né, soks kin in bioskoop 
- hoe moai de film ek wéze mei - 
de natûr net forbetterje. 
Siz Meine, hastou lésten sneons de 
Dokkumer granaet ek yn 'e grêf t by 
de Foarstreek sjoen? Myn wiif en 
Ik wiene dy middels krekt yn 'e stêd, 
doet Kim de moarns dat gefaltsje 
ôfsplle. De stêdlju stiene yn greate 
klibers foar de winkelglêzen op 'e 
Foarstreek, dêr't in pear foto's fan 
in mûnster oanplakt sieten. Der stie-
ne ek in pear L.jouwerter fammen de 
platen to bisjen, mar hja wiene oer 
de grap fan Foarstrekers mar min 
to sprekken. Wy hearden harren to-
minsten sizzen: Krekt weer een 
streek van 'e Voorstreek. Die sakelul 
mutte nou oek overal munt üt slaen. 
't Hadde beter weest, dat se dat 
munster in Dokkum blive laten had-
den. 
't Is in spul Meine, om it eitsenlen 
nel 't sin to meitsjen. Sjoch sa Meine, 
ik hâld mar wer op fan skrluwen, 'k 
soe sizze mar wer oant de oare 
moanne. 
De hertlike groeten fan dyn freon 

SIKK. 
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Pers Forjenjn9 Halbertsma Grou 

Sneon 1 maert 1969 

Skutjasse  
(sûnder roem) 

yn It 1-léhüs. Bigjin 7 ûre 

Prizen 
rollades en Woarst 
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Op de foto van links naar rechts: 
Jurjen Wispelwey (met pet). Siemen Leistra en Hidde 
Halbertsma. 



de meest stomme maat hadden geloot die er 
op twee benen rondliep. Kaartavonden 

Van alle aktiviteiten van de personeels-
vereniging mogen de kaartavonden niet 
onvermeld blijven. 
Als je een personeelsvereniging opricht in 
het hartje van Friesland, dien je ook ruimte 
te kreëren voor het aloude volksvermaak: 
het schutjassen. 
Nou die ruimte is er geweest, want door de 
jaren heen werd er trouw 2x per jaar 
geschutj ast. 
De allereerste keer gebeurde dat op 15 
december 1956 met 68 deelnemers in Hotel 
Oostergoo, onder leiding van Wobbe 
B loemsma. 
Nog belangstelling voor de namen van de 
prijswinnaars van die eerste keer? Daar 
gaat ie dan: le partij prijs: K. Kerkhof-P. 
v.d. Bij, Premie: G. de Wrede-J. Niemarkt, 2e 
partij prijs: F. IJsselstein-P. Hoen, Premie: 
K. Kleinhuis-Jac. de Vries; le prijs poedel: 
K. Kleinhuis sr.-S. Dorhout, poedelpremie: 
W. Niemarkt-Ti. de Boer. 

Onder de deelnemers bevond zich ook de 
heer H.B. Halbertsma. Tja het woord 
demokratisering was toen nog niet uitge-
vonden maar als er wat "te rêden wie", dan 
was de direktie present. Dan kon je oom 
Hidde gezellig een kaartje zien leggen 
onder het genot van een drankje van z'n 
grote vriend Piet B. uit Leeuwarden en als 
het tij goed was, werd er ook nog eens één 
weggegeven. 
Later, toen de demokratisering om zich 
heen greep, konden we meepraten over de 
gang van zaken, maar bij het schutjassen 
zag je geen direkteuren meer. 
Zo gaat dat in het leven. 

Zoals gezegd, eerst een grote toeloop, later 
wat afzakkend, maar het schutjassen is tot 
de laatste snik doorgegaan, kunnen we wel 
zeggen. Het prijzenpakket is al die jaren 
ongewijzigd gebleven. 
Bergen rollades en worst zijn er over de 
tafel gegaan. De deelnemers en besturen 
hebben dit altijd een goede investering 
gevonden. 
De investeringen van de deelnemers zelf in 
Beerenburg e.d. is bij benadering niet vast 
te stellen, maar het moet een flink bedrag 
zijn geweest. 
Meerdere keren is het voorgekomen dat 
deelnemers zonder prijzen thuis kwamen, 
op de een of andere manier tussen de lakens 
geraakten en zich absoluut niet meer wisten 
te herinneren, waar ze die beregezellige 
avond hadden doorgebracht. 
Enkele anderen, die niets of zeer weinig 
offerden aan Bachus en desondanks ook 
zonder prijs thuis kwamen, wilden dan de 
avond nog wel eens analyseren. 

De konklusie was dan natuurlijk, dat er van 
de organisatie weer niets had gedeugd en ze 

In die goede oude tijd kwamen de schut-
jassers uit alle windstreken. Fout 
natuurlijk, want van buiten Grouw kon je 
natuurlijk geen lui verwachten, die het 
edele schutjassen beheersten. 
Trouwens als je de naam Kleinhuis niet 
droeg, was je "so wie so" nergens. Maar zo 
kon het gebeuren dat een groep "Woud-
pieken" dan weleens in Grouw kwam, om 
voor meester op te slaan. Welwillend werd 
dit dan toegestaan door de inheemse leden. 
Ons toenmalig bestuurslid Gauke Bakker 
was een warm voorstander van de integratie-
gedachte en vond dus ook dat de 2e rangs 
schutjassers uit Noordbergum en omstreken 
er bij hoorden. Op een zekere avond nodigde 
hij weer eens een aantal van die lieden uit 
en beloofde ze wel even te zullen halen. 
Met een allemachtig grote direktie 
Mercedes begaf Gauke zich naar het, wat 
het schutjassen betreft, onderontwikkelde 
gebied. Dit tegen alle waarschuwingen van 
radio en inheemse weerkundigen in, dat er 
veel sneeuw op til was. 
Niettemin, Gauke kreeg de "Woudjes" in de 
auto en welgemoed ging het richting 
Grouw. Het sneeuwde al en niet zuinig ook. 
Bij Wirdum beging men de fout om de nog 
niet in gebruik maar wel klaar zijnde weg 
Werpsterhoek-Grouw te nemen. Op zo'n 
prachtige nieuwe weg zal het wel niet 
sneeuwen, dacht men. De gevolgen van deze 
foute redenering waren rampzalig. 
500 m. ten zuiden van het anders zo wonder-
schone Wirdum stoof men in een meters-
hoog sneeuwduin om er niet weer uit te 
komen. 
Men heeft toen kans gezien om lopend door 
een razende oostersneeuwstorm het station 
Wirdum te bereiken. Daar was telefoon, en 
een kachel. 
Wie bel je dan? Juist, de garage in Grouw, 
in casu Henk Brandsma en z'n maat Lam-
mert Wapstra. 
Deze twee hadden van het redden van 
mensen zowat hun beroep gemaakt. 
Die hadden samen al zoveel lui uit sneeuw-
duinen, sloten en tegenliggers getrokken, 
dat ook deze avond op succes gerekend 
mocht worden. 
Inderdaad, de onfortuinlijke schutjassers 
werden bevrijd en meteen naar huis 
gebracht. 
Het was namelijk te laat om nog te kaarten 
en er was nog maar één woord wat hun 
gedachten beheerste: "Mem". 
De enige schade van die avond was de hoed 
van Gauke. Die was in de sneeuwstorm ten 
onder gegaan. 
Meerdere malen hebben Henk en Lammert 
nog reakties gehad van dit bestuurslid die 
hier op neer kwamen: "Hij was dankbaar 
voor het redden van een aantal kostbare 
Halbertsma-medewerkers, maar de hoed 
had ook geborgen moeten worden". 
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Van links naar rechts: 
Gauke Bakker, Geert de Wrede, 
Sybrandus Pietersma, Jelle Niemarkt. 

Op de foto van links naar rechts: Willem Spoelstra, Jaap Veenstra, Klaas Kerkhof, Geert de Wrede, Jelle Niemarkt. 

We zullen maar zeggen dat het bestuur van 
de personeelsvereniging kosten noch 
moeite spaarde om alle leden bij de aktivi-
teiten te betrekken en dat geen zee hun bij 
dit streven te hoog ging. Sommige sneeuw-
duinen wel, zoals blijkt. 

De onderneming sloeg z'n vleugels uit in 
Oostelijke richting, n.l. Groningen en 
Scheemda. 
De nieuwe familie was er nog niet zo lang 
bij, toen er van die kant gevraagd werd of 
we niet eens "mit mekoar 'n oavend konnen 
koartspeul'n". Dat kon, maar dan wel schut-
jassen. Nooit van gehoord, zei men daar. Zij 
deden aan klaverjassen, en dat konden wij 
weer niet zo goed. 
Wel nu, wij hadden bij onze leden een aantal 
Irnsumers en katholiek bovendien. 't Is gek 
maar de meesten daarvan kunnen kaarten, 
en klaverjassen kunnen ze allemaal. 
Zo ontstond er een kompetitie tussen de drie 
bedrijven. In de loop der jaren hebben de 
Friezen redelijk stand gehouden tegen het 
oostelijke geweld, mede dankzij voornoemde 
Irnsu mers. 
Na enige tijd kregen ook de Grouwsters het 
"voor het verstand" 	en zelfs zodanig, 
dat er vele vette prijzen mee naar Friesland 
gingen. En wat was het beregezellig met de 
Grunningers, vooral als na de tweede ronde 
de bar open ging. 
Met name de heren uit Scheemda wisten er 
weg mee. Trouwens de Grouwsters spuug-
den er ook niet in, maar het bleef altijd fijn. 
't Was altijd ontroerend om te zien en te 
horen wanneer Brand zijn broer Jelle 

vermaande met de woorden "skik it in 
bytsje Jelle". 
Jelle probeerde dat ook wel maar het lukte 
niet altijd. Voor ons hinderde het niet, want 
je hebt nooit een gezelliger Irnsumer 
meegemaakt dan Jelle op een schutjas- of 
klaverjasavond. 

Helaas ontstond er wereldwijd een recessie 
en de gevolgen daarvan hadden voor onze 
kaarters een fatale uitwerking en hoewel we 
in de loop der jaren vele winnaars hebben 
gekend bij het kaarten, nu bleven bij de 
laatste slag alleen verliezers achter. 

H.B. 
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De oesebieöenis van het muziekkorps "Foarüt" 
Op één van de bestuursvergaderingen van 
de Personeelsvereniging (begin 1947) werd 
de mogelijkheid van een eigen muziekkorps 
besproken. Er werkten n.l. nogal wat 
muzikanten uit Grouw, Oldeboorn, Akkrum, 
Irnsum enz. bij het bedrijf. 

Op 29 maart 1947 was het al zover, dat een 
eerste optreden werd gegeven op een avond 
van de personeelsvereniging. 
Dit korps werd weer een nieuwe loot aan de 
stam van de vereniging. Op de personeels-
avonden kon altijd worden opgetreden, 
maar ook bijv. bij bepaalde jubilea, terwijl 
er bovendien toch ook een zekere reklame 
van uitging. Op één van de personeels-
avonden zei voorzitter Willem Spoelstra in 
zijn openingswoord met onverholen trots 
"ils korps Foarüt, sa'n korps hat Bruynzeel 
net iens". 
Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor 
een passende naam van het korps. Winnaar 
werd D. Yntema, toen nog maar een paar 
maanden in dienst van de N.V.H. Het was 
een korte maar krachtige naam en passend 
in die tijd. Er werd weer "opgebouwd", de 
schouders werden er weer onder gezet om 
de maatschappij na vijf jaren van armoe en 
ellende weer op poten te krijgen. Iedereen 
had er weer "zin in", we moesten en gingen 
ook met z'n allen "foarüt". 

De korpsleden kregen een naamembleem op 
hun wit overhemd, er werden front-
lessenaars gemaakt door bedrijfsschilder 
Giesen, beschilderd met de naam en de 
nodige notebalken. 

In december 1947 werd door de toneelgroep 
de "Suikerfreule" op de planken gebracht, 
met vooraf en in de pauze een optreden van 
"Foarüt". In het voorjaar van 1948 ging de 
toneelgroep plus de muziekgroep naar 
Lemmer om aldaar een personeelsavond 
van de Stoomhoutzagerij te verzorgen. Na 
afloop werden polsdikke gerookte palingen 
verorberd en de terugreis vond plaats in de 
kleine uurtjes met de bus van Duiker. 

Ook in 1948 gaf "Foarüt" acte de presence 
bij het jubileum van de heer H.B. 
Halbertsma. Hij werd 60 jaar en was tevens 
40 jaar direkteur. Met het korps voorop trok 
het personeel naar Sinnewente en vandaar 
naar Oostergoo, waar voor alle personeels-
leden koffie met gebak klaar stond. 

Dan volgde op 9 juli 1949 de grote 
personeelsreis. In ongeveer 30 bussen 
gingen plm. 850 Halbertsma-leden (incl. 
wederhelften) een rondrit maken via de N.O. 
Polder, Kampen, Zwolle naar de dierentuin 
in Emmen. De korpsleden zaten in de 

"Foarüt -poseert voor de fotograaf in Lemmer. 
De toneelclub uit Grouw bracht in 1947 "De Suikerfreule "voor het voetlicht bij de vestiging in Lemmer. "Foarüt" was toen 
nog maar net gestart, de groep was nog niet zo groot, maar er zat muziek in. Voorste rij van links naar rechts: dirigent M.R. 
Veldman, Wietse Jonker, Hotse Wedman, Piet van Dijk, Piet Laverman, Jaap Jonkman, Pieter Dijkstra. 
Tweede rij: Sjouke van der Wijk, Andries Kramer, Doekle Yntema, Hans Witteveen. 
Laatste rij: Andries de Winkel en Jan Kuik. 
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"Foarit" staat te wachten voor het bordes van het Gemeentehuis in Grouw. 
De bomen weerspiegelen in het water van de toen nog aanwezige vijver. 
Dirigent Veldman staat met de rug naar de fotograaf, dan op de eerste rij Gauke Bakker, Piet van Dijk, Piet Laverman, 
Sjouke van der Wijk, Doekle Yntema en Oebele Woudstra. 
Tweede rje: voorzitter Willem Spoel stra, Jaap Jonkman, Riemke van der Bijl, Piet Boersma, Piet Dijkstra, Klaas L. de 
Jong. 
Derde rij: Evert Tasma, Anne Zwerver, Wietse Jonker, Hotse Wedman, Hans Witteveen, Jan Meester. 

voorste bus en er werd al muziek gemaakt 
als de rest van de bussen nog arriveerde, 
zoals bijv. op het terras van de dierentuin-
restauratie. 
U zult zich misschien afvragen, waar 
kwamen die instrumenten vandaan? Welnu, 
dat waren dezelfde instrumenten waarop de 
muzikanten ook voor het plaatselijk 
muziekkorps speelden. Er waren maar 
enkele leden die een eigen instrument had-
den en verder niet bij een muziekkorps 
waren aangesloten. 
Er kwam verandering in deze situatie in 
begin 1950, toen de jonge direkteuren P.G. 
Halbertsma en P.G. Mulder trouwplannen 
hadden. Zij schonken toen aan Foari.t 
nieuwe instrumenten, geleverd door 
Schenkelaar Eindhoven. Wij muzikanten 
waren er wt trots op, ze zaten in een mooi 
foudraal en dat zag je in die tijd niet veel. 
Op zaterdag 4 februari 1950 was Foartït al 
om zes uur 's morgens -weer met bus 
Duiker- op stap om in Wassenaar een 
onverwachte muzikale gelukwens te 
brengen aan het kersverse bruidspaar 
Halbertsma-Fauël. De dag werd verder goed 
meegenomen. 's Avonds om elf uur pas was 
Foarût weer in Grouw. 
In hetzelfde jaar, op 3 augustus, werd een-
zelfde muzikale felicitatie gebracht aan het 
bruidspaar P.G. Mulder-J. Posthumus bij 
het stadhuis te Leeuwarden, met daarna nog 
een muzikaal onthaal op het bordes van 

Hotel De Nieuwe Doelen. 
Steeds als er personeelsavonden werden ge-
geven kwam Foarilt in aktie. Het hoorde er 
gewoon bij. Het was ook niet verwonderlijk, 
dat Foarüt van de partij was toen haar 
bassist -wie kende hem niet, Hans 
Witteveen- zijn 25-jarig jubileum bij de 
N.V.H. vierde. In Halbertsma-Nijs van 
maart 1952 stond hierover het volgende: 

Een jubilerende Bassist. 

Zaterdag 9 Febr, vierde de bassist 
van ons korpsje .,Foarüt" zijn 25-
jarig dienstjubileum bij de N.V. 
Halbertama. Dit was al langere tijd 
voordien bekend en onderling hadden 
wij reeds het plan opgevat om hem 
die dag eventjes een muzikale fe-
licitatie te brengen. - 

Op de laatste repetitie v66r die be-
wuste zaterdagavond werd het plan 
nog even besproken (Hans moest 
toevallig vroegtijdig weg) en het 
werd dan ook vastgesteld op Zater-
dag direct na twaalven. De bestuurs-
leden van de personeelsvereniging 
hadden bezwaar hiertegen, want ve-
len zouden dit opvatten als een geste 
van de Personeelsvereniging en dit 
zou weerstand opwekken bij de an-
dere jubilerenden. 

Wij zeiden echter dat men dit uit-
sluitend moest zien als een felicita-
tie van dat kleine ploegje muzikan-
ten aan één uit hun midden en dat 
de Personeelsvereniging hier geheel 
buiten stond. Het gevolg was dat 
het plan doorging en zo stonden wij 
dan om half één in de Oosteveld-
straat en haalden met een fanfare 

onze jubilaris Hans Witteveen in de 
deur. 

Daar moest hij het Lang zal hij 
leven" aanhoren, waarna Sjouke van 
der Wijk hem namens ons korpsje 
een muzieknummer aanbood met de 
conditie dat Hans dit op de eerst-
volgende uitvoering van de. PerSo-
neelsvereniging ten gehore fllöest 
brengen. Dat kwam natuurlijk dik 
In orde en wij gaven toen nog. een 
tweetal marsen ten gehore, waarbij 
de Jarige" Hans töch wel een beètje 
onder de indruk kwam. 

Na afloop werden wij even In huis 
genodigd voor een kein hartverster-
klnlcje en sprak Hans zijn dank te-
genover ons uit voor deze muzikale 
verrassing, die hem zeer had getrof-
fen. Er werd nog even gezellig door 
elkaar heen gepraat (met de no-
dige krachttermen natuurlijk) en om 
bijna 1 uur gingen wij weer hulstoe, 
in de wetenschap dat wij één onzer 
trouwste en beste collega's een pret-
tig ogenblik hebben bezorgd. 

Hans, nog vele jaren aan vlakbank 
en bas! 	 TROMBONE. 
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REISLIET 
(Wire Wij gaan de wijde wereld in). 

Wy geen hjoed mei de bus op reis 
Troch Nnard-Nederlân, 

Lans fean en bnsken, tin en klei. 
Bon- en geeidelân. 

Wy dngge hjned ris lekker naar 
Ride en sjonge hwat, 

Sanunes dan eis stopje wy 
En enunnm sjnch wy hwat. 

Sa geen wy ek de Polder tench 
En ka wy dat sjnes 

Dan geane wy nei Swnlle ta. 
Stekke efkes nan. 

Yn Emmen krij' wy krnadtsjemiel 
Mei mesyk dec by, 

De apen sjngge svünder up 
En kinne der net by. 

De mans dan komma wyyn Grens, 
Hjie ,.dineere" wy 

Ennei san kiele dei up reis 
Kin dat 'r wol by. 

Dëenei gean wy kwet yn •e bus 
Om nei bas tngeen, 

De neitist fan dis moaije reis 
Sil nea kwee lan is gean 

REFREIN 
op 'c Halbertsrna-Mars 

Wy wnekje allegeaere 
Oer Halkeetsma'n fabeyk, 

Vn 't hout en nan nsasjines 
Kantoren eb ellyk. 

Der dngge wy en plichten 

J e kiele lange dei 
an de saek fnarût giet 

Dan libje sep mci. 

De Peesnanielsfnriening 
Dy bynt in kyelknee, 

Y. lok en need dan stean wy 
As !en man nteieiknar. 

Sa. knnpjc wy. til 't bknwe, 
Hwant ienheit mnat wy ka, 

Lang likje sis fneicring 
En lang ,,Halbnrtsrna", 

* 
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Met dit bloemstuk feliciteerde bloemist Hellinga de 
personeelsvereniging, toen "Foarüt" op het concours in 
Noordwolde een eerste prijs won met lof van de jury (55 
punten). 
Hemelvaartsdag 22 mei 1952. 

* 
SAECSOFONIST FREGE. 

By 't korps ,,Foarilt" leit in sak-
sofoan-sopraen to wachtsjen op in 
blazer of imnen, dy't it leare wol. 

Opjefte by 't bistjûr. 

* 
* 

By »Foarilt" is plak frij foar in 

le Bûgelblazer. 
Hy dy't bûgelblaze kin of dit leare wol, 
kin him hjirfoar opjaen by de hear 
G. M. BAKKER. 

TanLhitjûging. 
Mei ût namme fan myn famylje tankje 

ik allegearre, dy't my myn 25-jierrich 
jubileum ta in ûnforjitlike dei makke 
ha. Yn 't bisûnder myn freonen fan 
,,Foarût" foar harren treflike forrassing. 

HANS WITTEVEEN. 

DANKBETUIGING. 

Het 'is ons een behoefte U 
allen- ook langs deze weg harte-
lijk dank te zèggen voor de bij 
ons huwélijk ondervonden belang-
stelling. voor het prachtige klokje 
en voor de verdere, alleraardigste 
attenties, -die door ons zeer op 
prijs werden gesteld. 

Het hoogtepunt na ons trouwen 
was wel de ontvangst door 
,,Foarût",- dat voor het stadhuis 
en later voor het huis van de 
bruid voor ons speelde. 

Nogmaals heel hartelijk dank 
voor alles. 

P. ,  G. HALBERTSMA, 
A. HALBERTSMA—FAUËL. 
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Het jaar 1953 was voor Foarilt ook zo'n druk 
jaar. 
In april stond het korps aangetreden voor 
het Gemeentehuis in Grouw, waar mej. C.C. 
(Kerstie) Halbertsma in het huwelijk trad 
met de heer M.A. Pelt. Vorig jaar lazen wij 
in de Leeuwarder Courant nog een verslag 
van hun hachelijk avontuur op de Stille 
Oceaan! 
In mei bracht de Personeelsvereniging 
middels Foartt een felicitatie in Nunspeet 
bij de familie Huges. 
De heer T.H. Huges, direkteur van de 
N.V.H., vierde daar met zijn vrouw en 
kinderen hun 121/2  jarig huwelijksfeest. 
En dan is het 18 juli 1953. Het korps 
"Foarilt" onder leiding van de Halbertsma-
medewerker M.R. Veldman, had inge-
schreven voor een open concours in Apel-
doorn, uitkomend in de 3e afdeling. 
Het concoursnummer was "Bonne Fortune". 
Het werd met zeer veel muzikaliteit en 
zuiverheid naar voren gebracht, met 53 
punten een dikke eerste prijs. Renkum was 
toen met 54 punten de hoogste van het 
gehele concours. 
IJ kunt zich voorstellen, dat wij beretrots 
waren en wij hebben dat ook laten merken 
op weg naar onze bus: een complete optocht 
en onze dames met de instrumententassen 
er achteraan. 
's Avonds in Grouw aangekomen nog even 
in optocht van de kantine aan het Raadhuis-
plein naar "Sinnewente" van de heer en 
mevrouw Halbertsma. 

In 1954 ondernam Foarilt nog een tocht naar 
Haarlem. Op 20 februari trad daar de heer 
P.G. Mulder, die zijn eerste vrouw zo 
vroeg had moeten verliezen, in het huwelijk 
met mej. C.W. Schreuder. 
Het sneeuwde die dag, maar Foarit bracht 
weer zijn serenade bij het stadhuis. Het was 
zaterdag, de dag vôôr Sint Pieter en 
iedereen wilde 's avonds "Sintpiterje". Wij 
waren kwart voor acht weer in Grouw. 

Intussen was als dirigent aangetrokken de 
heer Jelle Sytema, geen Halbertsma-mede-
werker, maar wel een goed muzikaal 
"Apollo"-lid. 
De dirigent vanaf het begin, de heer M.R. 
Veldman, was n.l. door ziekte niet meer in 
staat om Foardt te leiden. 
Helaas overleed de heer Veldman, 6 juli 
1954 - op 49-jarige leeftijd, veel te vroeg 
voor allen, die hem kenden. 

Ook onder leiding van Sytema trad Foarît 
regelmatig op. Een personeelsavond zonder 
korps was in die tijd ondenkbaar. Maar ook 
de Foarilt-muzikanten zelf gingen naar 
muziekavonden als toehoorders, en wel 
naar Engelse brassbands, die in de vijftiger 
jaren naar Nederland plachten te komen 
voor het geven van konserten o.a. in de 
Harmonie te Leeuwarden. Zo waren wij 
aanwezig bij het konsert van de Foden 
Motor Works Band in maart 1958 en in 1959 
bij de Munn & Felton Band, de band, die in 
april 1984 in de sporthal De Twine te Grouw 

Ter gelegenheid van het 12112-jarig huwelijk van de heer en mevrouwHuges gaf Foarüt 
acte de presence in Hotel Ittman te Nunspeet. 
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een geweldig konsert heeft gegeven, zij het 
thans onder de naam G.U.S.-band. De 
fabriek van Munn & Feiton bestaat n.i. niet 
meer, het bedrijf is opgenomen in de G.U.S. 
organisatie. 

In de beginjaren van het korps werd er 
gerepeteerd van na werktijd tot plm. 19 uur. 
Later is dat op verzoek van de buiten 
Grouw wonende muzikanten teruggebracht 
naar een fifty-fifty verdeling, n.l. van 16 tot 
18 uur. 
Door bedanken van wat oudere leden en 
minder motivatie bij de overige muzikanten 
werd in 1962 besloten om een tijdje te 
stoppen om na verloop van tijd te bekijken 
of Foaritt opnieuw weer een levensvatbare 
zaak kon worden. 
Het is er niet meer van gekomen. Een 
veranderend tijdsbeeld heeft het "tijdelijk 
opheffen" definitief gemaakt. In het 
decembernummer van Halbertsma Nijs 1962 
stond de volgende mededeling: 

HET KORPS ,,FOARUT" 

tijdelijk opgeheven 

De animo voor het korps ,,Foarût' 
is de laatste jaren steeds dalend ge-
weest. Nu dit jaar weer vier leden 
hebben bedankt en het niet mogelijk 
is met de overblijvende bezetting be-
hoorlijk muziek te kunnen geven, 
heeft het bestuur, in overleg met de 
directie, besloten het korps tijdelijk 
op te heffen. Dit met de hoop in de 
toekomst bij meerdere belangstel-
ling opnieuw te kunnen beginnen'. 
Deze mededeling van het bestuur 
werd medio november bekend ge-
maakt aan alle leden van ,,Foar(it". 
We zullen ze dus niet meer horen 
deze ,,Foaruters", tenminste voorlo-
pig.  althans Het is jammer. We zul-
len het zeker bemerken straks op 
de feestavonden van (le personeels-
vereniging, als ze niet meer in het 
felle licht van ie schijnwerpers zul-
len optreden. Veel heeft dit korps 
in de vijftien jaren van haar hestaan 
ertoe bijgedragen, dat er juist 01) 
dergelijke avonden een karakteris-
tieke eigen sfeer ontstond dooi' de 
muzikale bijdrage. Ook naai buiten 
uit - we bedoelen hier o.a. de bezoe-
ken van het korps aan bedrijf Lem-
mer en de enkele concoursen, die be-
zocht zijn - hebben steeds bewezen 
dat men deze klanken goed waar-
deerde. 
Helaas, ei' is nu dus door bovenge-
noemde omstandigheden een eind 
aan gekomen. We hopen van harte, 
dat het tijdelijke einde van korte 
duur zal zijn, 

Tot slot nog even de namen van de muzi-
kanten, die voor Foarüt in de loop van haar 
15-jarig bestaan hun best hebben gedaan: 

M.R. Veltman, dirigent 
Jelle Sytema, dirigent 
Dirk van der Bijl 
Riemkje v.d. Bijl 
Hidde v.d. Bijl 
Gauke Bakker 
Piet Dijkstra 
Pieter Dijkstra 
Piet van Dijk 
Benny van Dijk 
Piet Boersma 
Jan Melein 
Jan Kuik 
Piet Laverman 
Andries Kramer 
Hotse Nijdam 
Wietse Jonker 
Klaas L. de Jong 
Jan Meester 
Andries Swierstra 
Evert Tasma 
Jaap Jonkman 

Uiltje Velstra 
Andries de Winkel 
Hans Witteveen 
Koop Weistra 
Oeble Woudstra 
Sjouke van der Wijk 
Hotse Wedman 
Anne Zwerver 
Doekle Yntema 

D.Y. 

Het korps "Foardt" geeft op een zaterdagmiddag een 
concert in de tuin van het Sanatorium in Appelscha. 
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De redaktie vond de uitgave van dit boek een uitstekende 
gelegenheid om iedereen in het bezit te stellen van een selektie foto's 
uit het grote aanbod dat tot haar beschikking stond. 

Op de navolgende bladzijden vindt u deze selektie afgebeeld. 

Wellicht herkent u uzelf of één van uw kollega's of ziet u de plaats 
terug waar u altijd hebt gewerkt. 

Wij hopen dat deze beelden goede herinneringen bij u oproepen aan 
de onderlinge band, die er binnen het bedrijf, zeker ook door het 
bestaan van de personeelsvereniging, heeft bestaan. 

37 



38 

2 



41 



42 



43 



44 





46 



47 

• , 	• 



48 



' 

49 



50 



51 



52 

Off 



53 



54 

\ 	
\ \ 





56 



s 

geMpg.e. 
,11Mge= 

aos 

...., . .. 

a= ...... 
.. .*: ... 

: 	
.I 

" .995' 

 

tf .:5 r. 	

..4, Mg Mo• 
em Mit .2.2  Os 40. OM .. 

.4: .. 

. * 

at g9 men ..11 mijn. mavo ..» an• 3•••• aeller  me,  .... mem AIO Am AMI I* Me MB MI MINI Mi MI WIM ... wow Wr Ai WI. Me M.I. .... .10,11 MMO ktIMM 1 Migg MIA Mi 2110. 

..... *I. .. *Mit .. Ma **. .. 311*. 
-£1. OM j. 4111,  4.• MIIIM 3/0/8 

MI. 	

al 

Mi* *k*: 

.0 om am 311.,» 4111. sim» oma mor 
.ake odok oe  dijigg ‹Mg 211M  WWIff MBO .1111. *IN 
.I. Me 9.11i *af Met 411. WE Mit M111,  

Xlie 110 4111,  MI dl. MI» Mik wo ai Mis  

.11Ie  ..  a .01.: .. 

4» Me :. 

.1* *I. mor 011.1 weelmr~f {~~.11111110,2411 allliM 
.,..1, .., 	 dio li dl 2 lig rad , ik d» 411V Mi 4111,  3o1 Illi 

.0~ dm moe MMO* MOM calm» Mi "MC 4,0400 461011. -410. 
.., .sgese 	. 	3411W -..«. .1. MOM mat 4list ms. mem loa. ~go om» 

«á 	III ik IS IK Allk Mi 1. -4101i glin ia ' 
,* Ma 	 moa mem MIE MI! Mille ~111 411~ M. ,,,ms 	 41111, 

glig 	,Mg5 Mi 
4Milk 	 MW. 

31111. 4.1•11  MEM. ~OM MOM 
4111111 S Mg Mi • Mef 

Mi. Mgg 
.fflee anwrsss. ~MI .«.4 

Ms t .10111 
Mum. 

see. 

,tlff ipeop 

VIM 

4183 
som .leta ..eat 
aow 	'MEC 
Melk 

»WI» 
, 

57 



En hoe verging het de gepensioneerden 

Het is vaak zo geweest dat, als je gepensio-
neerd werd, je was uitgerangeerd. 
Vele van de betrokkenen voelden dat ook zo 
aan. 
Maar eigenlijk was dat niet nodig, want 
vooral in de naoorlogse jaren kwam de 
"bejaarde" behoorlijk voor het voetlicht. 
En over die periode praten we in dit 
boekwerk, de periode van het bestaan van 
de personeelsvereniging. 

Talrijk waren de a.ktiviteiten die voor de be-
jaarde medemens werden georganiseerd, 
van bejaardenreizen tot en met bejaar-
denhuizen en alles wat daar tussen ligt. 
Het woord bejaardenreizen is gevallen en 
dus 
Juist daarover gaat dit verhaal. 

De statuten van onze vereniging 
vermeldden ondermeer dat 65+ ers lid 
konden blijven van de personeelsvereniging 
tegen een kontributie van f 2,50 per jaar. 
Later werd dit f 4,00. 
Die kontributie verschafte de mensen alle 
rechten in de personeelsvereniging behalve 
stemrecht en het recht van aanspraken op 
het fonds van bijzondere noden. 
Maar voor de rest? 
Nou kom maar op. Feestavond bij 
Oostergoo en slecht ter been? De auto reed 
voor en er werd gehaald en gebracht. 
De mooiste plekjes in de zaal en ga zo maar 
door. 
Totdat.... Op een jaarvergadering van de 
personeelsvereniging tijdens de rondvraag - 
en nu hebben we het over 1956- Jan Brouwer 
de gedachte lanceerde om eens in de zoveel 
tijd een reisje te gaan maken met de 65+-
sers. 
Een pracht voorstel Jan, maar wie zal dat 
betalen? Tja, als de kas het niet trekken 
kan, dan "moatte we mar efkes nei boppen". 
Oftewel maar eens zien hoe de direktie daar 
over denkt. 
Nou de direktie dacht er positief over en zo 
is het begonnen. 
Het bedrijf betaalde en de personeelsvereni-
ging organiseerde. 

Overeengekomen werd, dat een reisje eens 
per 2 jaar zou plaatsvinden. 
En zie daar, in dat zelfde jaar in mei al een 
eerste reis, met 2 volle bussen naar de 
bollevelden.. 
Tja, die eerste reis naar de Keukenhof. Een 
onvergetelijke dag volgens het "Opstel" 
van één der deelnemers in het Halbertsma 
Nijs. 
De reis werd gemaakt met een bus van 
Palstra en een bus van Duiker. 
Koffie drinken in Lemmer. een broodmaal-
tijd in Hotel Brinkman in Haarlem en 
's middags bloemen bekijken. 

Terug gingen we via Schiphol, waar stom 
toevallig net twee grote vliegtuigen op-
stegen. 
Toen dwars door Amsterdam, wat in die tijd 
nog de officiële route was om in Grouw 
terug te komen. Van tunnels had men toen 
nog niet gehoord en dus met de pont over 
het IJ. 
Daarna in Purmerend nog een kopje thee en 
op huis aan. 
Bij het binnenrijden van Grouw onder het 
zingen van "Rôlje, rôlje", wat anders, wees 
de klok ruim half negen aan. 

Even een opmerking: Latere reizen 
moesten altijd zo rond 7 uur afgelopen zijn, 
want anders werd de dag zo lang en je miste 
het 8 uur-journaal en Pipo en Swiebertje. 
Nee jongens 7 uur binnen, dan is het mooi 
geweest. 
Dan die eersten hè, 8 uur weg (later 9 uur). 
Nou wat die nog voor bloed in de aderen 
hadden? Zeker iets van Jan Pieterszoon 
Coen, die precies als onze reizigers dacht: 
"We gaan weg om wat te zien en dan willen 
we ook wat zien. Wie hierbij op een uurtje 
kijkt, is een kniesoor". 

Nou dat was de aanzet tot een lange reeks 
van reizen, zoals we zeiden om de twee jaar. 
Nou ja de aanzet, de werkelijke aanzet zou 
hem weleens in het feit gelegen kunnen 
hebben dat H.B. Halbertsma in 1953 2x een 
groep mannen uit de fabriek uitnodigde 
voor een reisje op het m.s. Gretha over de 
friese wateren. 
Men moest dan wel tenminste 30 jaar aan de 
fabriek verbonden zijn geweest. 

Zoals gezegd het bedrijf droeg de kosten en 
de vereniging organiseerde en dat was op 
zich nog een heel karwei. 
Allereerst de vraag: "Waar gaan we naar 
toe?" Met de Bus? Of met de Boot? 
In deze tijd van heel snel voortschrijdende 
technieken zou, wanneer de vereniging in-
takt gebleven zou zijn, mogelijk het vlieg-
tuig ook nog ter sprake gekomen zijn. 
Nu is het dus bij ter land en ter zee ge-
bleven. Maar goed, als de keus was gemaakt 
dan de uitnodigingen de deur uit, naar alle 
mogelijk uithoeken van ons gewest. 
Het invullen van de antwoordstrook leverde 
eeuwig en altijd moeilijkheden op. 
Op de vraag: "Komt u alleen of met z'n 
tweeën?" stond er dan soms: "Ja", aan het 
bestuur overlatend om daar de juiste bedoe-
ling uit te destilleren. 
Ook was er de vraag: "bent u zoutloos?". 
Dit met het oog op het nuttigen van het 
voedsel op die dag. Ja en nee waren de ant-
woorden, maar ook kwam vaak het ant-
woord: "Vandaag niet". Die dachten 
natuurlijk, we zijn voor de lol uit en die ene 
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Pereoanjelsforjenjn Halbertema, Grou  

Oan de "âldo garde" 

X.X.X.X0X.X.X.X.X.X 

Hjirby noch inkelde oenwizingen oangeande de reis nei de blombolle- 

fjilden op doansdei 9  Macije o,s. 

Sa as oanjown is geane wy om 8 ûre fuort by de kantine viel. 

It kofjedrinken de moarns bliuwt sa as ô±'praet is. 

Wy kinne lykwols net yn it restaurant fan "Keukeho±" lte,om 't 

dêr foar sa 'n seiskip gjin plak gen8ch is. 

iy ite nou yn hotel Brinkman to Haerlem en wol fan 12.30 - 13.30. 

( earst In board sop en dan in kofjetafel ) 

Drnei bisichtiging "Keukenhof" en fierders bliuwt it programma 

sa as It is. 

Wy rekkije der al op, d.t dyjin:en dy 't harren opjown ha meigeane. 

Bûtongewoane omstandichheden kin men fansels net foar, mar siz It 

al efkes 8f by ien fan uzes a der in kink yn de kabel komt. 

Wy ha al heard dat elk in ekoan sin meinimt. Dat is dus yn oarder. 

Oant 1oansdei 9 Maeije 8 ûre by de lz~wxx kantine. 

It Bistjûr. 

4-5-1956 

Om 't der noch al hwat meidoggers binne, moatte der twa bussen 

ride en wol dy fan J. Duiker en dy fan G. Palstra0 

Jo kornme yn de bus fan 
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Goed gehumeurd met z'n allen op de foto. 

Denk om de loopplank. 
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Via de steiger bij het Theehuis naar de boten. 



dag zout voedsel, zal me de das ook niet om 
doen. 
Maar dan de grote dag. Uit alle wind-
richtingen moesten er dan deelnemers op-
gehaald en naar het Halbertsmaplein 
gebracht worden, waar de bussen stonden, 
of naar de Meersweg waar de boten lagen. 
Sommige Grouwster deelnemers gingen zo 
tussen 7 en 8 al eens even voorzichtig op 
het plein kijken of de bussen er al stonden. 
Want ja, je vertrok dan wel om 9 uur, maar 
je kon nooit weten. 
Bij het betreden van de voertuigen, al een 
aantal herkenningen van oude kollega's, 
maar bij de eerste koffiestop was het 
raak, dan moest iedereen elkaar weer 
spreken bij een handdruk of een schouder-
klop. Ontroerende en hartverwarmende 
tonelen speelden zich hierbij soms af. 
En dan die hartgrondige verbazing die zich 
soms uitte in de vraag: "Sjonge Klaas, 
libbest ek noch", met als antwoord: "Ja, hoe 
sa". Alsof de vragensteller het liever anders 
om had gezien. 
Tja, die koffiepauzes. Daarmee kwam 
meestal het reisschema direkt al in de war, 
want wat was het een toer om de hele klub 
weer aan boord te krijgen. 
Dan het diner, dat was me ook wat. Eerst 
een hassiebassie jongens, want het innemen 
hiervan is niet aan leeftijd gebonden en 
door de bank genomen konden de oudge-
dienden zeer goed overweg met Bokma en 
Sonnema en "de froulju mei in advo-
kaatsj e". 
Men begrijpt dat de verhalen alsmaar stout-
moediger werden. En dan aan tafel. 
Over het eten, wat de diverse koks ons in de 
loop der jaren hebben voorgeschoteld, 
mogen we niet klagen. Dat konden we 
altijd onder smakelijk tot zeer smakelijk 
klassificeren en reken er op dat er gebun-
kerd werd. 
Maar ja, dat was geen wonder, als je nagaat 
met welke instelling sommigen, we zeggen 
met opzet sommigen, aan tafel plaats 
namen. 
Uit de volgende vraag en het daarop gegeven 
antwoord zal u die instelling duidelijk wor-
den. 
Eén van de eters, Klaas zullen we hein 
maar even noemen, werd door een tafel-
genoot gevraagd: "Smaak't?" "Jonge ja". 
"Dacht ik al, want je gaat flink te keer". 
"Nou, daar heb ik dan ook langer dan 40 jaar 
voor moeten wroeten in de fabriek en nou zal 
het wezen ook". 
Na het eten een kuiertje of even rustig wat 
zitten en dan naar een of andere beziens-
waardigheid, zoals de bloembollenvelden, 
de viskwekerij of de dolfijnen in Harder-
wijk. 
Op de terugreis een kopje thee en soms 

moe, maar altijd voldaan op huis aan. 
Behalve die ene keer, toen reizend met een 
rondvaartboot, in de namiddag een groot 
gedeelte van de reizigers ziek werd. 
Voedselvergiftiging volgens de dokter en 
dat kwam door het eten van broodjes met 
ham, waar iets niet aan deugde. 
Het is allemaal weer op z'n pootjes terecht 
gekomen, niettegenstaande dat er mensen 
bij waren die zeer zwaar ziek waren en erg 
lang onder de naweeën gebukt zijn gegaan. 
Een ding was zeker, nooit broodjes met ham 
meer mee. 
Enkele bejaarden hebben nadien van 
verdere deelname aan zulke reisjes afge-
zien, maar de grote massa, was de daarop 
volgende keer weer present. 

Voorzover valt na te gaan was dit voorval 
wel zo'n beetje de enige dissonant. Jaren-
lang hadden we op onze reizen dokter 
Schoustra aan boord met z'n beroemde 
koffertje. 
Maar alleen al de aanwezigheid van die 
twee was voldoende om een ieder zich goed 
te laten voelen. 
Met de dokter zo dicht in de buurt, kon er 
gewoon niets meer misgaan. 
En zo is het na vele jaren 1981 geworden, 
het jaar waarin we met een rekord aantal 
deelnemers naar Drenthe zijn gegaan met 
als verste punt Drouwenerzand en als 
eerste stopplaats Roden voor het koffie-
drinken. 
Vanaf dit punt had het bestuur van de 
personeelsvereniging voor elke bus een 
gastvrouw van de prov. V.V.V. van Drenthe 
ingehuurd om al toerend door het Drentse 
land de reizigers op al het moois en bij-
zondere van die provincie te attenderen. 
We kunnen wel zeggen, dat mede door deze 
gastvrouwen, die zo onnoemelijk veel en 
vooral boeiend over Drenthe wisten te 
vertellen, deze reis een hoogtepunt is 
geweest in de lange reeks van uitstapjes. 
Maar, en dat konden we toen nog niet 
helemaal zeker weten, was deze mooiste 
reis, tevens de laatste. 
Helaas we schrijven nu 1984 en inmiddels 
had er alweer een reis moeten plaatsvinden, 
maar daar is het niet meer van gekomen. 
En u kunt erop rekenen dat onze gepensio-
neerden en hun vrouwen het als een gemis 
hebben gevoeld. 
Laat deze konstatering voor hen, die de 
reizen financieel mogelijk maakten en voor 
hen die steeds de organisatie verzorgden, de 
garantie inhouden dat het instellen van be-
jaardenreizen bij onze fabriek indertijd een 
gouden greep is geweest. 

H.B. 
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Fonds voor bijzondere noden 
Als in 1945 de oorlog voorbij is, maar de 
gevolgen nog in vele opzichten voelbaar 
zijn, wordt de personeelsvereniging 
opgericht. 
En die personeelsvereniging kreeg een zeer 
belangrijke dochter. 

Er werd al opgemerkt dat de gevolgen van 
de oorlog nog heel goed te voelen waren, 
dus was het in die dagen een uitstekend en 
toch ook een voor de hand liggend idee om 
aan onze kersverse vereniging een fonds te 
koppelen waarin vanuit de kontributies 
gelden gestort zouden worden ter leniging 
van diverse, met financiën te maken 
hebbende, noden. 
De naam van het fonds: "Fonds voor 
bijzondere noden". 

Zoals reeds betoogd, de gelden kwamen uit 
de kontributie. Dit was natuurlijk niet 
voldoende en er werd dan ook een beroep 
gedaan op de direktie of liever, het bedrijf. 
De direktie persoonlijk droeg natuurlijk wel 
bij, maar dan in de vorm van kontributie, 
omdat het een goede gewoonte van de direk-
teuren was om lid te zijn van de personeels-
vereniging. 
Door het lidmaatschap had de direktie dus 
ook recht op uitkeringen. Bij het 
doorbladeren van de boeken is echter nooit 
gebleken dat zij van dit recht gebruik 
hebben gemaakt. 
Maar 't zou toch kunnen, want ouderen 
onder ons weten toch nog wel dat de 
direktie in die dagen, nou niet klagend, 
maar zich wel somber uit kon laten. 
Je had je inkomen en daar werd van geleefd: 
jij en meestal je gezin. Nou daar bleven 
gescheurde broeken, om maar wat te 
noemen, niet bij uit. Zie je, dan kon een 
uitgaaf voor een nieuwe broek of een ander 
onmisbaar voorwerp er soms net niet af. 
Dan was er het fonds. Een aanvraag werd 

ingediend bij de penningmeester. Het 
bestuur van de personeelsvereniging boog 
zich hierover en met grote discretie en naar 
eer en geweten werd dan de hoogte van de 
tegemoetkoming bepaald. 
Dit was zelden 100%, maar met het bedrag 
dat uitgekeerd werd was men erg happy. 

Om nog even op de direktie of het bedrijf 
terug te komen. We zeiden al dat er een 
beroep op werd gedaan. 
Nou aan dit beroep is, vanaf het eerste 
moment tot aan de opheffing van de 
vereniging, gehoor gegeven en hoe. 
Verschillende keren moest het bestuur op 
bezoek bij de direktie als de nood te hoog 
steeg, met name in de tijd dat er zoveel 
kollega's in de W.A.O. belandden. Nou geen 
punt jongens, dit werk moet doorgaan en 
dat ging het dan ook. 
W.A.O.? Hoezo? Nou vanaf de oprichting 
keerde het fonds een aanvulling uit in het 
derde ziektejaar, waardoor betrokkene dicht 
in de buurt van zijn oorspronkelijke loon 
kwam. 
De eerste zeg 15 tot 20 jaar, tikte dit niet zo 
erg aan voor de kas, want je had zeer 
weinig arbeidsongeschikten. 
Toen er echter ten gevolge van allerlei oor-
zaken steeds meer mensen werden 
afgekeurd, brak de tijd aan dat "bruin het 
niet meer kon trekken". 
Dat kwam natuurlijk niet alleen door een 
groter aantal zieken en invaliden, maar ook 
doordat de algemene kosten van levens-
onderhoud stegen. 
Er waren inderdaad tijden dat je als fonds 
hele fijne dingen kon doen en vooral 
natuurlijk toen de lonen nog niet waren om 
over naar huis te schrijven en ook andere 
sociale wetten, of nog niet bestonden, of 
lang niet toereikend waren om in vele 
gezinnen de financiële nood, als die optrad, 
te lenigen. 
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De aanvulling op het ziektegeld was altijd 
een heel erg belangrijk onderdeel van de 
uitgaven van het fonds. 
En wat dacht u van de f 250,- die eenmalig 
werd uitgekeerd aan de weduwe van een 
overleden lid. 
In de loop der jaren deed de behoefte zich 
voor om veel meer van de uitkeringen te 
reglementeren. 
Dat kon ook omdat de kas wat meer 
mogelijkheden kreeg. Niet in de laatste 
plaats vanwege het bekwame beheer van de 
financiën door penningmeester G. Bakker. 
Maar over dat reglementeren gesproken. 
Door een wat ruimere armslag konden bij-
voorbeeld vaste uitkeringen worden gedaan, 
zoals bijvoorbeeld wanneer een lid of z'n 
vrouw 4 weken in het ziekenhuis had 
doorgebracht. Ook de gezinshulp kwam in 
het reglement. 
De aanvragen voor diversen, zoals de 
eerder genoemde gescheurde broeken, 
liepen achteruit naarmate het het mensdom 
beter ging. 
Op een gegeven ogenblik kon de uitkering 
aan weduwen van f 250,- naar f 750,-
verhoogd worden. 
Op de jaarvergadering was iedereen 
natuurlijk vlak voor dit voorstel van het 
bestuur. 
In het bestuur had G. Bakker, behoudend en 
vooral voorzichtig als hij was, nog wel 
enige moeite met deze gang van zaken. 
"Ik vind het prachtig jongens, maar gesteld 
dat er wat ergs gebeurt en we kunnen onze 
beloftes niet nakomen, wat dan?" En ja hij 
had wel een beetje gelijk. 
Het was immers zo dat in het verleden al 
eens een Halbertsma-bus, op weg van het 
werk naar huis, bij Nes naast de brug reed, 
op het remmingswerk terechtkwam en op 
z'n kant boven het water bleef hangen. 
Toen liep het af met schrik en kneuzingen. 
Maar goed, de verhoging ging toch door en 
goddank hebben zich nooit kalamiteiten 
voorgedaan. 

Dit zo allemaal overdenkend, komt toch de 
vraag naar voren: "Hoe werd dit allemaal 
betaald?" 
In het begin ging het om dubbeltjes. Ga maar 
na. In het reglement van 7 juli 1945 wordt 
gesproken van f 0,20 kontributie voor de 
personeelsvereniging en f 0,10 voor het 
fonds. 
Dat dubbeltje voor het fonds werd door het 
bedrijf verdubbeld. 
Inderdaad het ging om dubbeltjes, maar 
vergeet niet dat men toen over Vrij wat 
minder dubbeltjes beschikte dan later in de 
welvaartsstaat. 
En zo kan men er niet omheen te stellen, dat 
het starten van het fonds en zeker ook de 
eerste jaren, ten zeerste te maken had met 
een toentertijd sterkere solidariteitsge-
dachte. 
Toen later in de welvaartsstaat de fonds-
financiën zorgen gingen baren, werd er 

weer een beroep gedaan op het bedrijf. 
De Vereniging had z'n kontributie inmiddels 
verhoogd tot f 3,00 per maand. Geen geld 
eigenlijk als je ziet wat je ervoor 
terugkreeg. 
f 1,60 van die f 3,00 was voor het fonds en 
voor elk lid, deed het bedrijf ook f 1,60 in de 
pot. 
Pas toen kon S. Broeksma, inmiddels 
penningmeester geworden van het fonds, 
weer rustig slapen, omdat het ergste leed 
was geleden. 

Aan het slot van dit verhaaltje nog het 
volgende. 
Zo in de loop van de jaren hebben de 
diverse besturen wel eens even buiten de 
deur gekeken. Kontakten met andere 
personeelsverenigingen dus. Altijd weer 
bleek dat onze vereniging, vooral met 
betrekking tot het fonds, een unieke plaats 
innam. 
Nou wij vinden dat we daar allemaal, zowel 
initiatiefnemers als leden en bedrijf, onder 
welke direktie dan ook, met trots op terug 
kunnen zien. 

H.B. 
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AISYKIO 
Frysiân is by iltstek de provinsje fan de ai-
sikers. Nearne yn üs lân wurdt safolle ai-
socht as krekt yn "it bêste lân fan ierde" en 
dizze iitspraak komt miskyn wol fan de ijip 
en skries ynpleats fan Dokter Eeltsje 
Halbertsma. 
Want de greidefûgel komt it leafst yn kriten, 
dêr't in soad gaadlik iten te finen is en dat 
blykt yn üs provinsje it measte foar te 
kommen. 

Soks hat fan gefolgen hân, dat der al tiden 
lang aisocht wurdt en dan bedoele we hjir it 
sykjen fan ljipaaien. It is bekend, dat yn it 
begjin fan dizze ieu, sis mar de earste 25 
jier, it aisykjen hast allinnich dien waard 
troch de saneamde "beropsaisikers", ek wol 
brea-aisikers neamd. Dat wiene minsken, 
dy't goed sicht hiene op de fûgel, dêrtroch 
ek in soad aaien fûnen en dy dan fer-
kochten. 

Troch oaren waard yn dy tiden hast net om 
aaien socht, "soks die men net om dy brea-
aisiker". 
Dy brea-aisikers hiene elts har eigen krite 
en dêr holden sy harren ek oan. Der waard 
doe noch socht oant en mei 29 april. 
Yn de rin fan de jierren en dan benammen 
nei de wrâldoarlocli, is der op dit stik fan 
saken in protte feroare. 

Doe't elts de fuotten wer wat ûnder it gat 
krige en foaral yn de agraryske sektor in 
soad feroare mei keunstdong, gerskuile, 
gersdroegje ensfh. betsjutte dat earder 
meane en dus minder kânsen foar de greide-
fûgel om har jongen grut te bringen. 
De "raaptijd" waard ynkoarte, earst oan 19 
april ta, noch wer wat letter (plm. 1970) oant 
en mei 12 april. Bûten Fryslân is de ei-
datum 5 april. 

Aisykjen is no in "sport" wurden, mei in 
protte goede en minder goede aisikers. De 
beropsaisiker is iltstoarn. Sy soene no ek 
gjin deihier fertsjinje kinne no't der mei al 
dy wurkleazens, w.a.o., v.u.t.- en aow safolle 
minsken yn it fjild omdoarmje. 
Dat Fryslân wat de ei-datum oanbelanget 
in iltsûnderingsposysje ynnimt komt omdat 
de maityd hjir altyd wat letter is èn omdat 
hjir in goed organisearre Fûgelwacht 
bestiet. Dizze Fûgelwachten dogge oan de 
neisoarch, dat is it oanmerken fan nêsten, 
sadat de boer by meanen sjen kin wêr't in 
fûgel te brieden sit. Ek wurde 
uêstbeskermers oer de nêsten set yn dy 
stikken lân, dy't beweide wurde troch 
bygelyks jongfee. 
It wurk fan de Fûgeiwacht is fan grut 
belang foar de fûgelstân. 
Yn It jier fan de greldefûgel (1984) hat de 
Fûgelwacht ek mear lannelike bekendheid 
en erkenning krigen. 
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Ek dizze kear stelt de redaksje fan Halbertsma Nijs 
wer 
trije ryksdaeiclers 
biskikber foar it oanbieden fan it earste, troch ien fan 
'e Halbertsma-wurknimmers, seisfoune ljipael. 
t is fansels wol saek dat de fynder him sa gau mooch-

lik meldt, omdat it faek om inkelde ûren of noch minder 
forskil giet tusken de earste en folgjende fynders. 
Bûten wurktiden kin hy (of sy!) him melde by de ûnder-
steande persoanen: G. M. Bakker, tillefoan 

05662-1693, D. Yntema, tillefoan 05662-1663. 
Fierders farisels by de redaksje fan Halbertsma Nijs, 
tillefoan fan it bidriuw: 05662-2941, tastel 162. 

- -- ------- - 

DE AISIKER 

Hwat is der moaijer foar in Fries 
As swalkje troch it lan? 
ly Ijip en hoanta en tjirk en skries 
De polstok yn •e hân 
Om aeijen fan it fgelguod 
Dat ropt en sjongt en fljocht 
Dan fl ene ek syn soargen fuort 
Dan hal ei' wille en nocht. 
1-iy giet dan al yn d icre moarn 
01) stap, foar del en dau 
Der klinkt noch net in fügeltoan 
Yn 't tsjusler fart de skou 
Mar is er yn it romme fjiId 
Wurdt al it easten Ijocht 
In luik hal al syn wjukjes tild 
En al syn moal'nsgroet brocht. 

d' Aisikei giet it lâri dan yn 
En digert foar him Cit 
Sjocht hoe in Ijip yn nioarnsieadslçyn 
Syn wjukken gau ûntslüt 
Hy siket dan in eker öf 
En hwat is it gefal? 
In twacltsje, tusken geis en dan 
1-10e hliid is hy dan al! 

Fol moed sjout hy dan fierder we r 
't Giet op 'e sinne ta 
De fûgels ficane hjii' en 
Hja binn' de nnnskcn bali! 
I-Iy siket al (Ie plakjes md 
Hwèi"t er de ,,wyfkcs" seach 
Naem nou en dan in ,,ientsje" mei 
Hwei md 't er fierder touch. 

Mar fynt ei' soms ek noch in bloed 
Dus fjouwer yn ien nist 
Dan stiet syn hert yn freugdegloed 
Hwat is syn del clan best! 
Lykwols, is 't finen ek net hot 
As 't waer mar gaedlik is 
Dan Is aisykjen in genot 
Dan is san dei nea mis. 

1-iwunt altyd is it ziialtyd.sdci 
Su moai yn 't wetterin; 
Dér i'int in frije Files mei wei 
't Bynt him mei sterke bân 
Hoe hâldt ei' fan it fCigelkoai' 
Dat dochs sa hearlik klinkt 
It bringt him yn in hirnelspoar 
Dêr't our' niesyk by sinkt. 

Sa fielt ei' hini eai'st Frije Fries" 
En mei natuer forboun 
By Ijip en hoarits, en tjil'k en skries 
Dêr oei-al yn it i'oun 
Hjil' fielt er him sa lokkich mei 
Diz' sport, sa cal, .sa soun 
Dér rint er o sa fier mei wei 
Hjir op is Fryske groun. 

H. v. cl. M. 

En no efkes werom nei Halbertsma. 
Under it personiel sieten ek in protte fjild-
minsken en as de earste ijippen oer de wjuk 
gean dan wurde sokke mannen "wanich" 
yn't liif en dogge sy oars net as de greiden 
oersjen om nei te gean wêr't in knske op in 
ljipaai him oppenearret. 
Yn Halbertsma Nijs fan maart 1961 kaam de 
foigjende meidieling fan de redaksje foar: 
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It begûn dus mei in ryksdaalder, it waard 
letter trije ryksdaalders, mar folie mear telt 
fanseis de "eare". 
Letter waard it earste ijipaai oanbean oan 
de direksje, de finer krige dan in beker mei 
ynskripsje en in boekebon. Prachtich fan-
seis, mar nochris: de "eare" is it wichtichst. 
Noch ienkear jouwe wy hjir it earelistke en 
dan komt ek oan it earste Halbertsma ljip-
aai in em. 

1961 Gerben Postma 
1962 Klaas Hof 
1963 G. de Jong 
1964 Evert Dantuma 
1965 Brand Niemarkt 
1966 Andr. v.d. Meer 
1967 Jeen van Vliet 
1968 Siebren van Balen 
1969 Harm Boorsma 
1970 Gjalt Jeiiema 
1971 Klaas Kerkhof 
1972 Brand Niemarkt 
1973 Romke Wijmenga 
1974 Jan van der Berg 
1975 Sikke de Jong 
1976 Kees Dijksma 
1977 Age Niemarkt 
1978 Jelle v.d. Schaaf 
1979 Arie Hofstra 
1980 Doekle Yntema 
1981 Romke Wijmenga 
1982 Andries Hondema 

Arend Pietersma 
1983 Gerlof v.d. Schaaf 

17 maart 
30 maart 
17 maart 
28 maart 
23 maart 
12 maart 
19 maart 
20 maart 
4 april 

25 maart 
23 maart 
23 maart 
22 maart 
21 maart 
20 maart 
31 maart 
14 maart 
18 maart 
25 maart 
28 maart 
17 maart 

17 maart 
19 maart 

D.Y. 

*************************************************** 

Het is weer voorbij. 
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf - 19 april - is de scheme-
ring na een zonnige doch Vrij frisse 
dag ingevallen. Het rumoer van de 
vogels is, op de late roep van een 
enkele kievit en grutto na, verstomd. 
Hun dag is weer om, hun dag van 
op z'n qui vive zijn", van hun meest-

al stiekume en laag bij de grondse 
vlucht van (le eieren, om dan met 
veel bombarie boven een ander veld 
de lucht in te zwieren en te duikelen. 
En als morgenvroeg de zon (Ie nacht 
weer doet verdwijnen, dan zullen er 
geen menselijke gedaanten in hun' 
weidse wereld rondsjouwen als ge-
vaarlijke individun, die het op hun 
eieren gemunt hebben. En langzamer-
hand zal over het hele weideland de 
roep van de vogels weer opklinken, 
elkaar als het ware toeroepend, dat 
van nu af aan de raaptijcl gesloten is, 
dat zij nu alleen nog maar behoeven 
te jagen achter cie roofvogels en er 
voor hebben te zorgen dat de boer 
met zijn maaimachine op de aanwe-
zigheid van hun eieren of jongen 
attent wordt gemaakt. 
Hot is weer voorbij, ook voor de 

eierzoekers, voor die mannen en kna-
pen, die de behaaglijkheid van een 
diepe slaap in een warm bed nog 
vÔôr zonsopkomst afbreken om dan 
net dat ondefinieerbaar ,spannings"-
gevoel de polstok op te nemen en de 
ruimte op te zoeken. En om dan in 
die ruimte de sensatie te beleven de 
fel-begeerde eieren te rapen, of de 
teleurstelling krijgen te verwerken 
dat het niet wil'. Dan ligt er geen 
ei", dan zijn er geen ,,mooie" vogels 
of dan loopt het land ,,zwart van de 
mensen". Dit zijn van die typische 
ongelukkige-eierzoekers-termen. Wil 
het wèl, dan heb je gauw een pet-
vol", dan heb je de vogels ,,gescho-
ten", dan zijn ze mooi", en dan zijn 
het niet allemaal gelukjes -- je kunt 
er best een nest over de kop lopen - 
maar dan komt dat doordat je zoveel 
verstand van het eierzoeken en de 
vogels hebt. En dan voel je je ,,ge-
lukzalig", dan kom je als een held 
thuis, dan moet de vrouw de hele 
avond van je horen hoe je diè vond 
en hoe je dt had enzovoort. Dan 
ben je voldaan, en dan heb je er 
vrede mee dat het seizoen nu gesloten 
is. Vrede, denken de vogels; vredig, 
denken de vrouwen. En zo zijn alle 
partijen weer tevreden en gelukkig. 
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HOOFDKANTOOR GROUW (FR.) 

BRIEFADRES 
N.V. HALBERTSMA 

THE WOOD CODE TOWNSEND 
CODES A.B.C. SEVENTH EDITION 
TELEGRAMADRES: HALBERTSMA 

HALBERTSMA'S FABRIEKEN VOOR HOUTBEWERKING N.V. 

EMBALLAGE DEUREN MEUBELPLAAT 

PER SOi' iEL$v EREN 1 GI.  

van 

N,V.Halbertsma te Grouw. 

LEEUWARDEN, 1 sept.1958 

M.H. 

Hierbij nodigen wij U uit tot het spelen van een voetbal— 
wedstrijd Op 

woensdag 3 september 

	

Halbertg L'den 	Halbertsma Grouw. 

Aanvang 6 uur - F.V,C,terrein (Borniastraat) 

J .Elzinga 

H.Bestra 	 LBusstra 

	

Tj.de Vries 	S.de Jong 	kLuizer 

P.Nuyen 	 K1.Busstra 

W.Elzinga 	 A. Smid 	 Joh,Valk 

Ree. :P.Breedenb ach 
S.Pool 

Na afloop van de wedstrijd gezenienlijk koffietafel in clubgebouw 
"BORNIA". 

Hoogachtend, 
Per soneelsver.Leeuwarden 

183.2 (4b) - 10.830-5-54 

Hoofdkantoor: GROUW (Fr.) 

Telefoon: 	Groaw 5 5
K 5100-4121 

Postgiro 11150 
Bank: Amsterdarnsclie Bank N.V. 

Leeuwarden 

Kistenfabriek: HOORN 
Karperkuilweg 2 - Telefoon 4296 

Postgiro 401048 
Bank: Amsterdaniscke Bank N.V. 

Alkrsnaar 

Kistenfabriek: LEEUWARDEN 
Kanaalweg Z.Z. - Tnlef. 5097 en 7935 

Postgiro 57440 
Bank: Amsterdamsche Bank N.V. 
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VOETBALWEDSTRIJD 

H albertsma Leeuwarden— 

Hal Lertsma Grouw 

Op woensdag 3 september j.l. werd 
op het Bornia-terrein in Leeuwarden 
de returnwedstrijd gespeeld tussen 
Leeuwarden en Grouw. 

Begunstigd door mooi najaarsweer, 
werd te 6 uur door Grouw afgetrapt, 
waarna in de eerste minuten de ge-
bruikelijke verkenning van elkaars 
sterkte plaatsvond. 

Een strakke oostenwind had nogal 
enige invloed op het spel, waardoor 
de bal op geregelde tijden een bad 
nam in de sloot. Gelukkig hadden wij 
in H. de Jong een prima ,,ballenjon-
gen". 

In de eerste fase van de wedstrijd 
bleek Grouw wel iets gevaarlijker; 
een prima schot van G. Postma ging 
net over de lat. 

De eerste corner was voor Leeuwar-
den, maar leverde geen resultaat op. 
Hoewel aan beide zijden getracht 
werd de openingstreffer te scoren, 
viel het niet mee de keepers te ver-
schalken, totdat na 25 minuten spe-
len A. Smid voor Leeuwarden scoor-
de (1--O). Het leek ons toe, dat de 
keeper van Grouw door de felle zon 
verblind werd. 

Hoewel vlak voor rust de linksbuiten 
van Grouw het nog eens probeerde 
met een prachtig schot, bleef de 
stand 1-0 en werd de pauze ge-
bruikt om, onder het genot van een 
kop thee, weer wat op verhaal te 
komen. 

Na de pauze hetzelfde beeld: Leeu-
warden aanvallend sterker, maar 
weinig doelpunten, o.a. door het zeer 
goed spelen van de Grouwster links-
back. 

Totdat Grouw gelijk wist te maken, 
hierbij geholpen door een blundertje 
van L. Buma (1-1). 
Hierna kwam er meer spanning en 
onder luide aanmoediging van de sup-
porters trachtte men tot de winnende 
goal te komen. Leeuwarden forceerde 
menige corner (verhouding Leeu-
warden—Grouw 14-3 corners), 
maar nog steeds geen goal. 
Tenslotte ging de beste speler van 
Leeuwarden, A. Muizer, naar voren. 
Die had succes! Na een prima aan- 

val, geleid door Muizer, wist onze 
jonge linksbinnen Klaas Binstra te 
scoren met een goed doelpunt (2-1). 
Hoewel Grouw nog steeds dapper 
volhield, was Leeuwarden in de slot-
fase van de strijd sterker, en dit re-
sulteerde in een derde goal, vlak voor 
het einde, toen W. Elzinga na een 
mooie aanval, een fel schot afgaf, 
waartegen de keeper van Grouw niet 
bestand bleek (3-1). 

De duisternis viel nu snel in en even 
vÔdr achten floot scheidsrechter P. 
Slippens voor het einde, waarbij 
Leeuwarden een verdiende overwin-
ning had behaald door beter samen-
spel en gevaarlijker aanval. Grouw 
leek ons minder sterk dan in de eer-
ste ontmoeting, maar overigens alle 
waardering voor het stugge volhou-
den. 

Na afloop werd in restaurant de 
Beurs door de personeelsvereniging 
Leeuwarden aan spelers en bestuur 
een koffiemaaltijd aangeboden, waar-
bij ook de heren J. Feenstra en Jobs. 
Terpstra aanwezig waren. 

Deze geste werd door allen bijzonder 
op prijs 'gesteld. 

Na de inwendige mens versterkt te 
hebben, nam de voorzitter van Leeu-
warden, de heer P. Nota het woord 
en overhandigde hij de beker aan de 
aanvoerder van Leeuwarden, L. 
Busstra. 

In zijn speech memoreerde hij, dat 
dit jaar op wel zeer sportieve wijze 
het contact op het groene veld was 
hernieuwd en hij hoopte, dat dit zich 
In de toekomst mocht herhalen en 
uitbreiden. 

De heer W. Spoeistra dankte hierna 
het bestuur van de Personeelsvereni-
ging Leeuwarden voor de prima ont-
vangst en vooral deze koffiemaaltijd 
was voor hen een verrassing geweest, 
waarvoor zij zeer erkentelijk waren. 
Ook hij hoopte op een geregeld con-
tact in de toekomst- 

Hiermede 

oekomst

Hiermede werd deze gezellige bijeen- 
komst besloten en keerde men vol-
daan huiswaarts. 

Grouw, tot een volgende keer en 
hopelijk voor u, met veel succes! 
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Halbertsma en het sportgebeuren 
De sport heeft bij de personeelsvereniging 
van Halbertsma altijd een grote plaats inge-
nomen. Zo werden in de loop der jaren door 
de personeelsvereniging verscheidene 
sportwedstrijden en toernooien 
georganiseerd. 
Er werd onder meer gevoetbald, gekorfbald 
en later ook nog gevolleybald. 
Van alle wedstrijden en toernooien werd 
altijd trouw verslag gedaan in het "Hal-
bertsma Nijs". 
Sterke staaltjes voetbalkunst werden nauw-
keurig weergegeven en bij het lezen 
daarvan waant men zich weer helemaal in 
de oude tijd. 
Het zou natuurlijk te ver voeren om alle 
verslagen hier nogeens volledig te 
herhalen, toch is getracht om in het 
volgende verhaal in het kort een beeld te 
schetsen van Halbertsma en de sport in de 
afgelopen 36 jaar. 
Het begon allemaal in 1947. Grouw beleefde 
in dat jaar de première van de daarna tot 
een traditie uitgegroeide voetbalwedstrijd 
tussen "Hout en Ijzer". 
Op 26 juni verrichtte de voorzitter van de 
personeelsvereniging van Halbertsma de 
aftrap van de wedstrijd tussen het team van 
"Van der Made en de Vries" (later Stork) en 
het elftal van Halbertsma. 
Onder leiding van de heer Tj. Sijtema sloten 
de Halbertsma jongens de partij af met een 
1-1 gelijkspel, maar moesten in de verlen-
ging toch met 3-1 de eer laten aan het team 
"Van der Made en de Vries". 
Een verlenging was in dit geval nodig, 
omdat de direktie van Halbertsma voor elke 

speler van het winnende team een "bak 
brandstof" ter beschikking had gesteld. De 
jongens van de ijzerfabriek zaten er dus na 
afloop lekker warmpjes bij. 
Een jaar later deed het team van 
Halbertsma het een stuk beter. De door de 
personeelsvereniging van Halbertsma 
beschikbaar gestelde wisselbeker mocht na 
een 3-1 overwinning een jaar lang in de 
prijzenkast van Halbertsma te pronk staan. 
In 1949 werd er tijdens de wedstrijd een 
bedrag van f 30,- ingezameld, dat 
geschonken werd aan de voetbalclub 
G.A.V.C. 
Door het sterk spelen van onder meer Klaas 
Kerkhof en Anske Adema werd de uitslag 
toen 5-1 voor Halbertsma. 
In 1951 gingen de beide teams, vooraf-
gegaan door het fabriekskorps, naar het 
oude sportveld aan de Stationsweg. 
Nadat het korps nog enige nummers ten 
gehore had gebracht begon de wedstrijd. 
Onder leiding van de streng doch korrekt 
fluitende Piet Pietersma werd er een goede 
partij gespeeld, die door het team van 
Halbertsma met 2-1 werd gewonnen. Met 
wisselend succes en met enige onder-
brekingen werden jaarlijks de wedstrijden 
tussen "Hout en Ijzer" gespeeld. 
Uit het verslag van 7 juni 1958 kunnen we 
opmaken dat Hout ook dan weer sterker 
was dan Ijzer. Door onder meer twee 
"volvoïstische" doelpunten van de 
rechtsbuiten Hogenberg, een kopbal van de 
Hout rechtsbuiten de Vries en twee doel-
punten van de linksbuiten de Vries werd de 
wedstrijd gewonnen. 

PERS. FOR. 
HALBERTSMA 

Woansdei 16 juny 1965  

fuotbalwedstriid 

HOUT - IZER  

Sportpark Nesserdyk 

Bigjin hea!wei sawnen 

It Bistjûr 
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Het team van het kantoor deed het beter. 
Onder leiding van de snelle rechtervleugel 
Piet Pietersma en goalgetter Rinzema werd 
de wedstrijd tegen de konstruktiewerk-
plaats gewonnen met maar liefst 8-1. 
Tot slot werd er nog gespeeld tussen de 
Garage en de afd. Wagenmakers. Spelend 
onder de namen "De vette bougie" en "Het 
Droomelftal" won laatstgenoemde de 
wedstrijd door onder meer treffers van 
Doeke Toisma, Bijlsma en Hempenius. 
Dat damesvoetbal ook in 1958 al populair 
was bleek wel uit de grote publieke belang-
stelling bij de wedstrijd "Hout tegen Vlees", 
oftewel Halbertsma tegen de Friesche 
Coöperatieve Exportslachterij uit Akkrum. 
Ten bate van het Liftenfonds van Friesma-
hiem, opbrengst f 100,- werd er toen een 
dames-voetbalwedstrijd gespeeld die door 
de dames van de FCE werd gewonnen met 
1-0. De als een volleerd acrobaat reddende Hout-

keeper Jonker werd slechts éénmaal gepas-
seerd, hetgeen resulteerde in een 5-1 over-
winning voor Halbertsma. 
In 1965 liggen de kaarten echter anders. 
Ondanks goed spelen van Yde van der Veen 
en een doelpunt van E. Pasma werd de 
wedstrijd dik verloren met 6-1. 
Naast de traditionele wedstrijden tussen 
Hout en IJzer werd ook binnen het 
Grouwster bedrijf onderling tussen de ver-
schillende afdelingen gevoetbald. 
In juni 1949 vond een dergelijke onderlinge 
wedstrijd plaats tussen het "Kantoor" en de 
"Smederij". De aftrap werd verricht door de 
heer H.B. Halbertsma. 
Op het sterke spel van het kantoor had de 
smederij echter geen passend antwoord, zij 
moesten maar liefst met 8-3 het veld 
ruimen. 
Ook in 1958 werd er danig gestreden om het 
kampioenschap van Halbertsma. 
De partij tussen de konstruktiewerkplaats 
en de afd. Wagenmakers eindigde toen 
ondanks het goede spelen van beroemde 
sterren als Eppie van der Veen, Walon, 
Wietze van den Berg en Kees Kleinhuis in 
een 1-1 gelijkspel. 

In 1958 werd ook voor het eerst gevoetbald 
tegen de bedrijfsvestiging Leeuwarden. De 
wedstrijd werd verloren met 3-4. 
Op 2 september 1961 werd in Leeuwarden 
voor de eerste maal het Halbertsma voetbal-
toernooi gespeeld. 
Van de deelnemende elftallen uit Lemmer, 
Leeuwarden, Groningen en Grouw, bleek de 
ploeg uit Grouw het sterkst. Als elftal-
begeleiders fungeerden de heren W.G. van 
den Berg en W. Bijlsma. 
Een jaar later, in 1962 in Groningen ging 
het echter volledig mis. De Grouwsters 
bezetten toen de laatste plaats. 
Het Halbertsma toernooi groeide uit tot een 
jaarlijks gebeuren, alhoewel het aantal 
deelnemende ploegen nog al eens wijzigde. 
Zo werd er in de loop der jaren meegedaan 
door teams uit Leeuwarden, Groningen, 
Lemmer, Leeuwarden, Scheemda, Eibergen 
en Grouw. 
In de loop van de jaren zeventig werd het 
steeds moeilijker de nodige teams bijeen te 
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De ploegen van Groningen, Leeuwarden en Lemmer in 
1965. 



Achterste rij van links naar rechts: F. Gasma, Jac. Knol, I. van der Veen, F. van der Meulen, H. Jager, J. Ploegsma, T. van 
der Meer, W. van den Berg. 
Voorste rij van links naar rechts: B.S. Jellema, H. Dijkstra, H. Rijpstra, H. Steneker. 

De ploeg van het toernooi 1963. 
Tweede rij van links naar rechts: W. van den Berg, H. Hemstra, W. van der Mei, B. Sloot. S. Tjepkema, E. Mendel, Tj. 
Hoeksma. 
Eerste rij: W. Adema, H. Dijkstra, Y. van der Veen, H. Sten eker, J. van der Horst. 
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Jantje Koning Voetbal 
  

gonnen tevoetballen; later werd ik adspirant en zo lang-
zamerhand heb ik me dus opgewerkt tot een wat ouder 
persoon Maar daar hebben die belastingkerels geen be-
grip voor dus. 

En zo hebben we nog urenlang zeer belangwekkende din-
gen opgetekend uit de mond van Jantje Koning, het feno-
meen in gestreepte kniekousen, maar dat krijgt u nu niet 
allemaal te horen. Dat zou u wel willen. Nee, we kijken wel 
uit. We schrijven het wel op, maar we geven het uit in 
boekvorm. Dat levert uiteraard veel geld op. Dat geld ge-
ven we aan ontwikkelingshulp. Voor de ontwikkeling van 
Jantje Koning. 

Spaander. 

Nu het nieuwe voetbalseizoen weer is uitgebroken en met 
name de betaalde slaven elkaar binnen een voorgeschreven 
aantal krijtlijnen op een weiland weer straffeloos de status 
van invalide proberen aan te meten, menen wij van Halberts-
ma Nijs niet achter te mogen blijven in het interviewen van 
een vooraanstaande grootmeester in de edele dribbelkunst 
en we kozen daarvoor niemand minder uit dan de vroegere 
bliksemschicht uit de Spaarndammerachterbuurt, heden ten 
dage beter bekend als het tweebenig kanon, ja, u raadt het 
natuurlijk al, niemand minder dan Jantje Koning, de reus van 
Lissabon (3-4 na een 3-0 achterstand), de held van San 
Siro (2 doden en 14 zwaar gewonden), het slachtoffer van 
Wembley, waar hij een gescheurde achterpeesscharnier 
opliep, hetgeen destijds door onze toenmalige minister van 
bolvormige lederwaren de grootste nationale ramp sinds de 
slag bij Heiligerlee werd genoemd. 
Het interview was trouwens bijna niet doorgegaan, want 
eerst wilde trainer Kavoddesack zijn toestemming niet geven 
omdat hij ons er van verdacht zijn pupil uit zijn concentra-
te te willen sleuren ten gunste van een concurrerend club-
je en vervolgens wilde Jantje zelf niet verhoord worden 
omdat collega's van ons hem j.l. maandag op de sportpa-
gina hadden afgeschilderd als een krombenige sta-in-de-weg, 
die men nodig eens met een blikje bier een opening in het 
hoofd moest gooien, zodat er wat frisse lucht bij zijn her-
sens kon komen. 
We verzekerden hem dat Halbertsma Nijs geen sportpa-
gina voert en bovendien zelden op maandag uitkomt en na-
dat we een gepaste vergoeding bij vooruitbetaling hadden 
voldaan, mochten we wat vragen komen stellen. 
En zo kon het gebeuren dat we op een zonnige morgen 
werden binnengelaten in het riante buitenhuis van de Ko-
ninkjes en wel door de vrouw des huizes, zeg maar Truus, 
die vanaf een ligstoel in de serre een zestal over het ge-
hele land verspreide boetiekjes pleegt te beheren, waarin 
onbetrouwbaar personeel kunstleren uniekleding aan de man 
poogt te brengen. 
Maar goed, we kregen koffie en Jantje zou zo wel beneden 
komen; die stond in de regel niet voor dag en dauw op en 
het was tenslotte nog geen elf uur. En ja hoor, daar was 
Jantje Koning helemaal zelf; we stonden te trillen op onze 
benen en met knikkende voetbalknietjes gaven we deze 
grote vaderlander een hand. Bij nader inzien was het eigen-
lijk meer een klein miezerig vaderlandertje, die zichzelf ten 
aanzien van zijn gezichtsvermogen aanzienlijke beperkingen 
had opgelegd door enkele strengen haar voor zijn ogen 
te hangen, waardoor hij ons tevergeefs trachtte te onder-
scheiden, maar toen hij tegen een naburige staande sche-
merlamp zei dat deze wel kon losbranden met de vragen-
stellerj, vingen we dit keurig op door deze taak van de 
nietsvermoedende lamp over te nemen. En dat ging dan on-
geveer zo. 

Vraag: Hoe lang voetbalt u nou al? 

Antw.: Nou dat zit dus ZO: Ik trap dus al zon 12 jaar tegen 
alle mogelijke ballen aan: eerst op straat dus, maar dat 
was dus nog niet echt. Later ging ik dus naar het amateur-
clubje S.D.R.H.R.OV.V., waar dus meneer Joop van War-
schau mij ontdekt heeft dus. Nou, de rest weet u; toen 
begon dus echt mijn voetballoopbaan. 

Vraag: Hebt u nog andere liefhebberijen? 

Antw.: Andere liefhebberijen. Ja, wat zal ik zeggen. Auto's. 
Snelle auto's dus. Ik heb er drie en een kleine dus voor 
Truus 't Is niet veel, maar je kunt niet alles hebben. An-
dere liefhebberijen. Nou, nee. Mijn werk is mijn hobby. Ja, 
datkun je wel zeggen. Mijn werk is mijn hobby dus. 

Vraag: Bent u politiek geinteresseerd? 

Antw.: Politiek? Ja, eigenlijk dus wel. Dat moest dus eigen-
lijk wel. Kijk, politiek; ik stem dus niet. Ik stem nooit, 
omdat het allemaal één pot nat is dus. Neem ons nou, 
topsporters dus. Wij moeten belasting betalen Dat lijkt 
natuurlijk nergens op. Hoe lang is een topsporter een 
topsporter? Een paar jaar meneer. In die paar jaar moet 
die topsporter dus rijk zijn. Want dan lig je er uit. En 
dan? Maar evengoed belasting betalen dus. En waarvoor? 
Voor ontwikkelingshulp. Dat valt allemaal best mee in die 
ontwikkelingsgebieden. Daar kan ik van meepraten dus. 
Ik ben er wel geweest te voetballen. Goede hotels en het 
eten was er in de regel ook behoorlijk. Ze hoeven mij 
dus niets wijs te maken. Maar wel belastingen dus. Waar-
om? Ik ben net als een gewoon mens ook als pupil be- 

 

 

De "Vette Bougie" in 1958: tweede rij van links naar 
rechts E. van der Veen, H. Hem penius, K. Kleinhuis, W. 
van den Berg, A. de Jong. 
Eerste rij J. Meester, A. Rorije, W. Bijlsma, S. van der Wal, 
H. Jonker, J. van Kampen, A. Booi. 

 

brengen, omdat het aantal bedrijfs-
vestigingen terugliep. 
Op het toernooi in 1976 was Grouw met 
twee elftallen aanwezig, terwijl Grouw op 
het 18e Halbertsma toernooi in 1978 zelfs 
met drie elftallen acte de presence gaf en 
het moest opnemen tegen het enige 
resterende team van de vestiging Hoza uit 
Scheemda. 
In 1980 nemen er nog maar twee teams aan 
het 20e Halbertsma toernooi deel. 
De winst was voor Grouw en Groningen 
bezette de tweede plaats. 
In 1981 op het 21e Halbertsma toernooi 
leefde het voetballen nog één keer op, in 
Scheemda waren er drie teams aanwezig. 
Na een soms harde, maar toch sportieve 
strijd bleek Grouw wederom de sterkste, 
Scheemda volgde op de tweede plaats en 
Groningen op de derde plaats. 
In 1982 kwam er een einde aan het jaar-
lijkse voetbaltoernooi. Door allerlei 
bijzondere omstandigheden bleek de animo 
zo gering, dat werd besloten het toernooi 
niet door te laten gaan. 
Naast het eigen Halbertsma toernooi werd 
in 1972 ook voor het eerst deelgenomen aan 
het in Grouw gespeelde Fennema toernooi. 
Dit toernooi werd in 1973 gewonnen door 
het Halbertsmateam. 
Dat voetballen ook goed was om de 
kontakten met een klant eens wat op te 
vijzelen bleek wel uit het feit dat op 11 
september 1971 het Aannemersbedrijf Van 
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Voetbal tournooi 
georganiseerd door garage Fennema 

Op 22 Mei nam een voetbal-elftal van de personeelsvereni-

ging ,,Halbertsma" deel aan een door bovengenoemd be-

drijf georganiseerd tournooi. Er hadden zich een 10 tal be-

drijven opgegeven en wel Frico Warga, Cafetaria Postmt-
Grouw, Spar Oldeboorn, Elzinga lrnsum, Fennema Grouw, 

Halbertsma Grouw, UTD Akkrum, Z.H.M. lrnsum, Buurtver. 

Akkrum en Friens. 

Twee ploegen, t.w. Frico Warga en U.T.D. Akkrum kwamen 

echter hun sportieve plicht niet na en bleven bij moeder 

thuis. 

Er werd in 2 poules gespeeld. Het was te voorzien dat er niet 

veel doelpunten zouden komen gezien de korte speeltijd 

2 x 10 minuten zonder rust. Om ons te beperken tot de 
poule en met name de wedstrijden waarin Halbertsma speel-

de het volgende overzicht. Wij traden eerst aan tegen de 

buurtver. Akkrum. In deze wedstrijd kwam zo weinig sen-

sationeels voor dat we ons kunnen beperken tot de uitslag 

0-0 met, zoals de uitslag laat zien, een gelijk opgaande 

strijd. In de tweede wedstrijd NVH-Friens bleek wel dat de 

spelers wat meer los kwamen. Nu kwamen de beide teams 

tot scoren. Wij één keer uit een corner door D. Keuning 

op maat en schitterend afgerond met een onhoudbare kop-

stoot van Sake van der Leest. Door een wat ongeorganiseerd 

verded:gen wist de tegenstander echter bij ons twee keer 

het net te vinden. 1-2 dus. In de hierop volgende wedstrijd 

tecen ZHM otonden we na 2 min, op een 1-0 achterstand. 

Er,kelo minuten later liepen we door een schitterend doel-

punt von IJ. v. d. Veen in tot 1-1 en dienden zich nog een 

aantal fraaie kansen aan maar ze werden door onze man-

nen niet benut. Totdat een zeer fraaie crosspass van W. 

Schriemer bij Sikke de Jong terecht komt die met een mach-
tig schot de stand op 2-1 brengt. Tegen Elzinga kwamen 

we nog in het veld om de 7 en 8 plaats. Hoewel we na een 

doelpunt van Albert Jonker op 1-0 kwamen en op rozen 

dachten te zitten kwam Elzinga terug met een mooie actie 

over links en maakte er 1-1 van. Omdat er gelijke uitslagen 

werden genoteerd, kwamen we nog ean het nemen van pe-

nalties toe. Hierbij bleek nog eens dat we in de persoon van 

Harm Bakker een keeper van formaat hadden. 

De einduitslag luidde: 

1. Spar-Oldeboorn 

2. Friens 

3. Cafetaria Postma-Grouw 

4. buurtver. Akkrum 

5. Elzinga lrnsum 

6. Halbertama Grouw 

7. Fennema Grouw 

8. ZHM lrnsum 

Na afloop van de wedstrijden vond de prijs uitreiking plaats 

in Hotel Siderius door de heer Fennema. 

Alle aanwezigen stemden met hem in dat we een zeer 
mooie sportdag hadden beleefd die navolging verdient. 

Te koop: 

ZAAGMACHINE 
(voor de doe-het-zelver) 

P. v. d. Wal 
Pr. lrenestraat 2, Grouw 

Te koop: 

SOLEX 
goed onderhouden. 

J. Komduur 
Kon. Julianastraat 23, Grouw. 
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De samenstelling van die ploeg, die op 6 augustus 1971 Grouw vertegenwoordigde. Tweede rij van links naar rechts: H. 
Brandsma, K. Zuidema, J. Haaisma, I. van der Veen, S. van der Leest, L. Postmus, onbekend, W. van den Berg. 
Eerste rij: S. de Jong, W. Schriemer, J. Meester, U. Bakker, Y. Sytema, D. Keuning. 

der Poel uit Terneuzen werd uitgenodigd 
voor een bezoek aan de vestiging Grouw. 
Niet alleen werd er een bezoek aan de 
fabriek gebracht, maar er werd tevens van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om op het 
sportieve vlak eens de krachten te meten 
tussen de leverancier en de afnemer. 
Hoewel het team van Halbertsma met 
Hoeke Kroon, Stoelwinder, Sake van der 
Leest en gastspeler vertegenwoordiger 
Klompmaker van alles deden om de 
wedstrijd te winnen, moesten zij toch de eer 
laten aan de Zeeuwse ploeg. 

De dag werd besloten met een vaartocht in 
de omgeving van Grouw en een diner in het 
motel Heerenveen. 
Op 25 juni 1981 speelde het team van Hal-
bertsma ook een dergelijke wedstrijd, maar 
nu werd er gespeeld tegen een team van 
Holland International Computer Service uit 
Groningen. Nu was de winst wel voor 
Grouw en wel 5-2. 
Zoals al werd opgemerkt werd door het 
personeel niet alleen gevoetbald. Op 12 juli 
1965 werd er namelijk ook voor het eerst 
met een eigen korfbalteam gespeeld tegen 

Staande van links naar rechts: W.v.d. Berg, A.v.d. Hoek, S. de Jong, A. Niemarkt, G. Hoekstra, 0. Woudstra, A. Seldenrust, 
B. Toisma, H. Brandsma. 
Geknield van links naar rechts: A. de Haan, K. van den Brink, B. de Haan, J. Kiemel, onbekend. 
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Korfbal 1971. Staande van links naar rechts: 
D. Wouda, dame onbekend, J. Haaisma, J. Meester, S.v.d. 
Leest, A. Jonker, H. Rijpstra. 
Geknield v.l.n.r.: A. van der Veen, F. Nieuwland, R. de 
Jong, K. Haayes, J. Atsma, ? Boersma. 

een team van de korfbalvereniging 
Marfûgels uit Grouw. 
Alhoewel de wedstrijd eindigde in een 
gelijke stand van 6-6 en ook de 
verlengingen daarin geen wijzigingen 
brachten, won Halbertsma toch de beker. 
Bij het nemen van strafworpen wisten voor 
Halbertsma te scoren Janny Wapstra, Gerry 
Kaastra-Berga, Niek Oostra en Albert 
Jonker, terwijl de Marfûgels de bal slechts 
tweemaal door de korf konden krijgen. 
In 1966 won het team van Halbertsma 
wederom de beker, alweer na het nemen van 
strafworpen, nadat de wedstrijd was 
geëindigd in 9-9 gelijkspel. 
Ook in de jaren 1969 en 1971 werd nogmaals 
gespeeld tegen de Marfûgels, echter beide 
keren moest Halbertsma de eer laten aan de 
Marfûgels. 
De eerste wedstrijd werd ruim verloren met 
8-1 en de tweede wedstrijd met 5-2. 

Bij de voetbalsuccessen werd al uitvoerig 
aandacht geschonken aan het Halbertsma-
voetbaltoernooi. In de eerste jaren vormde 
alleen voetbal de hoofdschotel, maar door 
een toenemende belangstelling voor het 
volleyballen werd in 1977 naast het 17e 
voetbaltoernooi ook voor het eerst een 
volJeybaltoernooi georganiseerd. Er werd 
maar liefst door 3 ploegen uit Grouw en 1 
ploeg uit Scheemda aan dit eerste toernooi 
deelgenomen. 
Hoewel er verwoed gestreden werd om de 
eer moesten de Friezen toch het onderspit 
delven tegen het team uit Scheemda, dat 
kans zag om alles te winnen en daardoor 

beslag te leggen op de eerste prijs. 
Het jaar daarop verging het de Grouwsters 
beter. Het was dit keer het team Grouw 3 
dat voor Hoza, Grouw 2 en Grouw 1 met de 
eer ging strijken. 
Ook intern binnen de Grouwster vestiging 
werd gevolleybald. Op zaterdag 11 
november 1978 vond er onder leiding van 
L. Postmus een volleybaltoernooi plaats, 
waaraan door verschillende afdelingen 
werd meegedaan. 
Na een felle strijd wist de Afdeling Kozij-
nen beslag te leggen op de eerste prijs, 
gevolgd door de afdeling V.V.D. en de afde-
ling K.G.D. 
De heer Mulder merkte bij de prijsuitrei-
king op dat tijdens het toernooi tussen de 
verschillende afdelingen duidelijk enige 
kenmerken naar voren waren gekomen. Zo 
zag de T.D. kans een enorme achterstand in 
te halen en presenteerde de Verkoop zich 
erg goed door middel van twee fraaie 
dames, alsmede door de opvallende korte 
broek van de heer Meek. De produktie ten-
slotte werkte stug door met een hoge mate 
van techniek en legde dan ook beslag op de 
eerste drie prijzen. 
Dat de belangstelling voor het volleybal 
toenam bleek wel uit het feit dat op 24 
maart 1979 maar liefst 10 teams het 
strijdperk betraden in de Sporthal De Golle 
te Wirdum. 
Een hele middag werd daar door 
personeelsleden van Halbertsma en hun 
familie gestreden om oranjekoeken en 
suikerbroden. Het door de heren Jappie 
Knol en Sietse Werkhoven georganiseerde 
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Volleybal op topniveau. 
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W. v.d. B. 

toernooi werd uiteindelijk gewonnen door 
team no. 7 bestaande uit: Jaap de Lange, 
Tineke Werkhoven, Melle Meek, Bert 
Lesger, Eelke van der Made en TinieHoekstra. 
Het derde Halbertsma volleybaltoernooi, 
georganiseerd door Gideon-Groningen in 
Harkstede, werd een groot succes voor de 
Grouwsters. 
Toernooi winnaar werd Grouw B, gevolgd 
door Grouw A, met Scheemda en Groningen 
op een derde en vierde plaats. 
In december 1979 werd voor de liefhebbers 
wederom een intern toernooi georganiseerd. 
Maar liefst 8 ploegen uit de fabriek en het 
kantoor namen er aan deel. In het begin 
leek het er op dat de ploeg van de T.D. het 
verst zou komen, maar in de finalepartij 
moesten zij toch de meerdere erkennen in 
de Kozijnen. 
Kansloos gingen de smid-bankwerkers ten 
onder en de wisselbeker bleef daardoor in 
het bezit van Jappie Knol en de zijnen. 

Naast de onderlinge wedstrijden en toer-
nooien nam een team van Halbertsma ook 
deel aan een volleybalkompetitie voor 
bedrijven. 
Aan deze kompetitie werd onder meer 
deelgenomen door ploegen van De 
Grontmij, Justitia, De Leeuwarder Courant, 
De Postale, Kruize en de Friesland Bank. 
Het moet gezegd worden dat Halbertsma 
zich op een prima manier heeft laten zien. 
Met het team bestaande uit: S. Hoogeveen, 
Joh. de Boer, S. Werkhoven, C. de Graaf, B. 
Doornbos, J. de Lange, W. Visser, Tj. Efdé 
en J. Knol, werd beslag gelegd op de derde 
plaats, hetgeen een heel goeie prestatie was. 

eind aan een bloeiend sportgebeuren. 
Zesendertig jaar hebben verscheidene 
mensen hun steentje bijgedragen om de 
sport binnen het bedrijf een belangrijke 
plaats te laten innemen. Hetzij als 
organisator of als speler hebben zij meege-
werkt om de band tussen het personeel 
onderling en met het personeel uit de 
andere bedrijfsvestigingen te verstevigen. 
En dat is dan ook één van de doelstellingen 
van een personeelsvereniging. 
Een doelstelling die zeker als verwezenlijkt 
mag worden beschouwd. 

In 1980 werd de belangstelling voor het Hal-
bertsma volleybaltoernooi wat minder. Het 
team uit Scheemda liet het afweten, zodat 
het een Grouwster aangelegenheid werd, 
met natuurlijk een Grouwster team op de 
eerste plaats. 
Ook in 1981 bleek de overmacht van de 
Grouwsters op het Halbertsma toernooi in 
Scheemda groot. De eerste drie prijzen 
waren voor de teams uit Grouw met op de 
vierde plaats het team van Scheemda. 
Zoals al werd opgemerkt ging het toernooi 
in 1982 wegens te geringe deelname niet 
door. 
Wel werd in Grouw nog steeds onderling 
volleybal gespeeld. 
In 1983 werd het laatste Halbertsma 
toernooi georganiseerd met zaalvoet-
balwedstrijden en volleybalwedstrijden. 
De organisatie was dit keer in handen van 
de Grouwsters en er werd gespeeld in de 
sporthal De Twine te Grouw. 
De ploeg uit Scheemda bleek uiteindelijk de 
sterkste, zodat zij de beker mee naar huis 
mochten nemen. 
Met dit laatste toernooi in 1983 kwam er een 
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Kultuur met een grote K 

Ja zeker, dat soort kultuur kwam voor bij 
de personeelsvereniging. 
Die andere kultuur met een kleine K hebben 
we in allerlei verhalen in dit drukwerk al 
vermeld, zoals bruiloften, partijen, feest-
avonden, kaartspelen en ga zo maar door. 
Nee, waar het hier om gaat dat is kultuur 
wat inderdaad met een hoofdletter ge-
schreven moet worden. 
Een flink aantal ex-leden van de personeels-
vereniging weten nu al wat wij bedoelen. 
Een flink aantal, merken wij op, maar lang 
niet allemaal. 
Naast de "en van je hela hola, hou er de 
moed maar in" feestjes, meende de vereni-
ging ook iets te moeten brengen dat geeste-
lijk gezien wat boven genoemde feestjes uit 
stak. 
De vereniging beschikte gelukkig door de 
jaren heen over een groep leden, die op de 
door de personeelsvereniging belegde 
kulturele avonden niet weg waren te slaan. 
Heerlijke jaren moeten die mensen gehad 
hebben. 
U begrijpt dat dit verhaaltje niet is ge-
schreven voor de trouwe bezoekers, want 
die hoef je niets te vertellen, die staan al die 

avonden nog in hun geheugen gegrift. 
Nee we richten ons hier speciaal tot de 
groep niet geinteresseerden. 
Die zullen nu nog eenmaal kunnen lezen, 
wat ze al die jaren gemist hebben. 
Och, ze dachten natuurlijk dat er nooit een 
lachje af kon zulke avonden. 
Zij die het meemaakten weten beter. 
Lachen, gieren, brullen was soms het 
parool. 
Alleen al die filmavond met die professio-
nele operateur uit Leeuwarden. Kostelijk. 
De man had een reis rond het IJsselmeer 
gemaakt; in die dagen nog een hele onder-
neming. 
Hij had op zijn tocht flink gebruik gemaakt 
van z'n filmcamera en hij deed over de reis 7 
dagen. 
Zo heette de film dan ook. Kun je nagaan: 
"In 7 dagen rond het IJsselmeer". 
Vroeger gingen ze in 80 dagen de wereld rond. 
Verder had de man bij het monteren van z'n 
film telkens passende muziek toegevoegd 
en die muziek zou, althans volgens zijn 
aankondiging, stereofonisch of quadrofo-
nisch of zoiets ten gehore worden gebracht. 
Beide muzieksystemen waren nog niet uit- 
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gevonden of die techniek stond bij onze 
Leeuwarder al in de kinderschoenen. 
Op momenten dat enig gemusiceer tot de 
zaal doordrong bleek het dat het beeld en 
het geluid soms met elkaar in tegenspraak 
waren, b.v. beeld: kinderen in de speeltuin 
op een IJsselmeerstrand, geluid: rôlje, rôlje; 
beeld: een zeilend skûtsje, geluid: en dan 
gaan wij naar de speeltuin. 
Zeer jammer was dat de film opgenomen 
was bij donker weer. Kijk als het donker is, 
kun je moeilijk zon op de schermen 
brengen. Het was een spannende avond. 
Vanwege het IJsselmeer zaten er nog al wat 
Lemsters in de zaal en die ontwaarden op 
een gegeven moment iets dat op de Lemster 
toren leek, met direkt daarna beelden van 
het strand aldaar. 
Op het strand een heleboel bewegende fi-
guren. Opmerking van een Lemster toe-
schouwer: 
"Verrek Anne", dit tegen z'n buurman, "it 
hiele strân rint fol mei protters". 
Badgasten pleegden zich in die tijd nog als 
"protters" te verkleden. 

Goed, van kultuur was hier al geen sprake 
meer, maar gelachen dat we hebben. 
Een missertje dus op het konto van het be-
stuur en dat gebeurde weleens vaker: 
Een film aankondigen en de verkeerde 
draaien. Apparatuur huren in Leeuwarden, 
die direkt kapot gaat. Iemand naar 
Leeuwarden sturen voor nieuwe onderdelen, 
urenlang wachten en tenslotte de film nog 
draaien ook. 

Het was alleen wel een nachtfilm geworden. 
De klanten bleven, al vonden ze wel dat ze 
ordentelijk in bed hadden moeten liggen in 
plaats van naar allerlei strapatsen op het 
witte doek te kijken. 
Nee als het om film ging, had het bestuur - 

of althans de daarvoor aangewezen lieden-
niet zo'n gelukkige hand. 
Daar stond dan tegenover dat we in de loop 
der jaren een keur van sprekers ten tonele 
hebben gebracht. 
Wanneer je zo al die namen weer in 
herinnering brengt, waarbij het niet de 
bedoeling is om al te zeer in details te 
treden, dan moet je toch wel geloven dat de 
bijeenkomsten in het bovenzaaltje van 
Oostergoo heel erg hebben meegewerkt aan 
de "verheffing van het volk". 
Ga maar na, wie zou nu geweten hebben wie 
Confucius was. Mao Tse Toeng gaat nog, 
maar indertijd kwam de van oudsher 
bekende publicist Jef Last ons al over die 
beide illustere Chinezen vertellen. 
Ver van ons bed, maar.... wou u het wat 
dichterbij hebben? 
Wat dacht u van dhr. Franke met lezing en 
dia's over "Eernewoude en Oude Venen"; en 
de lezing "Dêr't de dyk it lân omklammet" 
en de heer Bijlsma over "Staten en Stinzen" 
en "Kroonjuwelen". 
Vooral die laatste onderwerpen werden op 
ongewoon boeiende en humoristische wijze 
gebracht. 

Het waren heus niet altijd sprekers die 
bekend waren van radio en t.v., maar desal- 
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niettemin niet minder interessant en leer-
zaam. 
Denk hierbij eens aan lezingen van T.H. 
Huges, P.G. Mulder en J.W.J. van Kleef, om 
enkele te noemen, met verhalen over 
Amerika en Indië. 

En dan die bonte mengeling van onder-
werpen zoals boekbesprekingen door Hylke 
Speerstra en Rink van der Velde uit eigen 
werk, en de heer Schipper uit Drachten over 
het boek "De sûnde van Haitze Holwerda" 
van Ulbe van Houten. 
Er tussen door een film: "De lord, de lady en 
de butler". Titels om bijvoorbaat rode 
oortjes van te krijgen. 
Maar het kon allemaal door de beugel, 
hoewel er toch meer zuchten opstegen in de 
zaal dan toen de heer Deinum vertelde over 
Dr. Eeltsje met medewerking van het 
Grouster Mingd Koar. Het was, zoals u 
merkt, een springen van de hak op de tak. 

Een zekere heer de Wijs, ergens uit het Hol-
landse, kwam hier met een lezing over 
stereoscopie en stereofonie, met demon-
stratie. 
In het eerste geval liet hij het geluid horen 
van een naderend muziekkorps, Allegro uit 
Irnsum, zullen we maar zeggen. 
We hoorden Allegro steeds dichter bij 
komen van rechts naar links over het toneel 
marcheren en in de verte verdwijnen, 
richting Irnsum. 
Bij de stereoscopie demonstratie werd het 
publiek uitgerust met een brilletje met een 
rood en een groen glas. Nou de bloemen die 
de heer de Wijs op het witte scherm liet ver-
schijnen kwamen door z'n manier van pro-
jectie met 2 diaprojectors en door gebruik 
van het brilletje, de zaal in. 

Je kon ze grijpen, zo leek het. 
Dezelfde heer De Wijs heeft ook nog eens 
een lezing gehouden over kernenergie. Kom 
daar vandaag de dag nog eens mee met zo'n 
titel. 
Rellen, demonstraties en M.E., dat zou er 
van komen. 
De enige politieman die ons dorp toen rijk 
was, kwam niet eens even kijken. Hij bleef 
gewoon thuis bij de kolenkachel op zijn pan-
toffeltjes. 

En zo kunnen we wel doorgaan, want na het 
voorgaande kunnen we toch niet om namen 
heen als die van Viruly, de grote man van 
de luchtvaart, en Strijbos over de wal-
visvangst. 
De onvergetelijke Joke Keizer met haar 
verhalen over het hoge noorden en het 
zuiden van Afrika. 
Wat een gezellige avonden. 
Vooral met haar, want ze kon zo hartelijk 
lach.n om haar eigen verhalen, de zaal 
moest dan wel met haar meegaan. 
Fop. T. Brouwer is ons komen vertellen over 
Oostenrijk en natuurlijk sloot deze bekende 
radiospreker ook deze causerie af met de 
gevleugelde woorden dat al wat groeit en 
bloeit ons steeds weer boeit. 
We gingen met onze eigen dokter Schoustra 
naar Scandinavië en met 
Ja vanzelf was er nog veel meer, maar we 
stoppen. 

We menen dat het voorgaande voldoende is 
om die leden, die altijd present waren 
op die prachtige avonden, te laten ver-
zuchten "Och heden ja", en die er niet 
waren, te laten beseffen dat ze toen verkeerd 
hebben gedacht. 

H.B. 
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Anderen over de personeelsvereniging 

Daar sta ie dan 
en daar ua ie dan 

Op 14 juni 1962 viel er een brief van Hal-
bertsma in de bus, waarin de heer H. 
Hofmeester als president-commissaris be-
vestigde dat hij vertrouwde op een prettige 
samenwerking. 
En dat voor een salaris van f 700,- per 
maand, "inclusief de tot nu toe bekende 
huurcompensaties". 
Op 6 augustus trad ik in dienst. En daar 
stond ik dan. 
In 1962 liep de weg van Heerenveen naar 
Leeuwarden nog over Akkrum en Irnsum. 
Via de kronkelweg kwam je dan in Grouw 
aan. Het was nog in de tijd van Wietze 
Busje, die een pendeldienst met een wel zeer 
bijzonder dienstrooster tussen het station 
en het dorp onderhield. 
De reden van mijn eerste kennismaking met 
Grouw was een sollicitatie naar de functie 
van Hoofd-administrateur bij Halbertsma. 
Met m'n 25 jaar werd ik daarvoor nog te 
licht bevonden. 
Hofmeester zag kennelijk wat in mij en 
bood mij een functie aan, die in de 
aanstellingsbrief niet verder werd om-
schreven. 

Eind 1979 bleek dat de wegen tussen Hal-
bertsma en mij zich zouden scheiden. 
En daar ging ik dan. Na 18 jaar, als direc-
teur. Leerrijke en kostbare jaren. 

Mijn activiteiten en verantwoordelijkheden 
brachten mij regelmatig in contact met de 
personeelsvereniging. Zo zat het bestuur 
meermalen in de directie-kamer om plannen 
en evenementen te bespreken en afspraken 
te maken. 
Daarnaast ontmoetten wij elkaar bij 
gezellige avonden, sportdagen, feesten en 
jubilea. 
Of tijdens de bejaardenreis, die dank zij de 
goede organisatie een hoogtepunt voor de 
gepensioneerden vormde. 
Maar ook in moeilijke en droevige om-
standigheden, in tijden van ziekte en over-
lijden. Aan het ziekbed, in de kerk of het 
crematorium. 
Een onderneming krijgt de personeels-
vereniging die het verdient. En zo kreeg 
Halbertsma een goede, actieve vereniging 
met steeds weer bestuursleden, die zich 
voor het welzijn van de medewerkers 
wilden inspannen. 

"De fabriek" zonder personeels-
vereniging is voor mij een 
ondenkbare zaak. Je kunt het 
één niet los zien van het ander. 
Wanneer kwam de personeels-
vereniging er? Wat is het 
werkelijke begin? Lag het in de 
jaren dat er gezamenlijk met 
het kantoorpersoneel naar 
Eernewoude werd gevaren met 
juffrouw Büch, van den Bosch 
en al die anderen? Of is het 
eigenlijk allemaal al begonnen 
in de tijd van de "reis" naar 
Schiphol"? 

De wens om naast zakelijke 
ook persoonlijke contacten te 
verstevigen nam ongetwijfeld 
toe met de groei van de fabriek. 
Groter worden houdt in dat 
menselijke verhoudingen 
dreigen eronder door te gaan. 

De toneelavonden in Oostergoo 
waren zonder meer hoogte-
punten! Waarbij het team 
Bakker en Spoelstra wel het 
meest op de voorgrond trad. 
Een karakteristieke inleiding 
van Willem Spoelstra gaf zo'n 
avond al direct de goede sfeer, 
waaraan zelfs een minder 
geslaagd programma niet veel 
kon veranderen. 

Vele malen mocht ik met het 
bestuur de jubilarissen 
bezoeken (feliciteren, 
overhandigen horloge enz.). 
Steeds een mooie gelegenheid 
om velen van nabij te leren 
kennen. Ik vond het een fijne 
gedachte van het bestuur om 
mij mee te nemen. Het bestuur 
zal zonder twijfel gedacht 
hebben: "dan ziet hij het leven 
ook eens van die kant - dat is 
wel goed voor hem". 

Het was niet altijd feest daar 
waar de personeelsvereniging 
kwam. Goede tijden werden 
afgewisseld door moeilijke 
tijden. Dan was wellicht het 
bestuur op zijn best. Het mee-
leven bij goede tijden is 
gemakkelijk genoeg, bij tegen-
slag ligt het wel even anders. 
06k hiervoor blijven mijn 
vrouw en ik erkentelijk èn wij 
weten hierin zeker niet alleen 
te staan. 
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Old solifiers never die 

U zult in dit groepje "ouderen" wel enige 
bekenden tegenkomen. 
Voor hen die niemand herkennen even de 
namen: van links naar rechts: Siep 
Broeksma, Jan Krikken, Sjouke van der 
Wijk, Oebele Woudstra en Henk Brandsma. 
Juist, vijf leden van een vroeger bestuur 
van de personeelsvereniging. En dat 
bestuur heeft in de loop der jaren zoveel 
vergaderd, dat ze het nog steeds niet 
kan laten, dus wordt er elke maand nog 
vergaderd, bij toerbeurt bij een van de leden 
thuis. 
Lieuwe Busstra is natuurlijk ook altijd 
present en de vrouwen mogen er ook bij zijn. 
Op zo'n vergadering werd, onder het genot 
van een heerlijk kopje koffie, het plan 
geboren dat de heren nog eens even zouden 
laten zien waar ze nog toe in staat zijn. 
Indachtig de spreuk van een beroemde 
generaal uit de 2e wereldoorlog (zie boven), 
dat oude soldaten nimmer sterven, besloten 

ze om op een ochtend te gaan koffiedrinken 
bij Busstra in Leeuwarden, lopend wel te 
verstaan. 
Nou, op de foto ziet u ze op een koude 
mistige wintermorgen in december 1983 
onderweg naar Leeuwarden, ergens bij 
Idaard. 
In de buurt van Wirdum kwam Siep z'n vrouw 
met buurvrouw Schriemer, de ploeg 
achterop per auto voor de ravitaillering met 
koffie en koek. 
Maar goed ook, anders was het misschien 
toch niet zo goed afgelopen met de "Old Sol-
diers". Nu wel, want ze hebben het gehaald 
hoor. 
Stijf van bevroren mist kwamen ze om half 
twaalf (vertrek 8 uur uit Grouw) aan bij 
Lieuwe en de vrouw. En wat was het daar 
heerlijk toeven. 
Ter afsluiting: Ze zijn ook weer thuis ge-
komen, maar dat is een ander verhaal. 

H.B. 

Vol goede moed op weg naar Leeuwarden. 
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HALBERTSMA..NIJS 
ORGAAN DER PERSONEELSVERENIGING HALBERTSMA 

Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek om voor het 
eerste nummer van ,,Halbertsma Nijs" een kort 
artikeltje te schrijven. 
Om U de waarheid te zeggen, ik ben een beetje 
onder de indruk van de dynamische kracht die er 
van onze Personeelsvereniging uitgaat en heb grote 
waardering voor alles wat er in zo'n korte tijd door 
haar tot stand gebracht is. Niet alleen door het 
bestuur, maar ook door vele leden. Wat leeft er in 
onze mensen veel, dat tot nog toe niet tot uiting 
kwam; tenminste niet in grotere kring. 
Wij leren elkaar door dit alles veel beter kennen 
en ook waarderen. Ik vind het in één woord prach-
tig, dat er nog zoveel enthousiaste mensen zijn, die 
lust tonen om zich aan dit alles te wijden, en het 
geeft mij, ondanks de narigheden die wij tegen-
woordig ondervinden, weer vertrouwen in een blij-
der en gelukkiger toekomst. 
Ik ben overtuigd dat dit Uw streven is en wens U 
van harte succes. 	 H. B. H. 

Wy sette tït em. 
Al lang hat by üs de winsk bistien om nêst it kon-
takt yn de persoanielsforiening ek troch in krantsje 
hwat mear ta elkoar to kommen. 
Nou is it dan njonkenlytsen sa fier, dat wy mei is 
earste bledtsje Citkomme. Wy binne mar bihindich 
üt ein setten, mar wy hoopje, dat it, mei jimme mei-
wurking, sa komt, dat it bledtsje dyselde bilang-
stelling ha sil as ûs persoanielsforiening. 
It doel is, om nêst it fleurige dat wy trochstrings 
jowe op (is persoanielsjounen, ek hwat mear kultu-
reel wurk to dwaen. Wy sille bisykje om ta in bet-
ter witten to kommen fan it bidriuw, om ûnderskate 
ôfdielingen to biljochtsjen en sadwaende elts op 'e 
hichte to hâlden fan alles hwat der dien wurdt. 
It blêd sil komme mei ûnderskate stikken sa as: 
reisbiskriuwingen, bydragen fan de technyske ôf-
dieling en stikken oernommen (it bûtenlânske tyd-
skriften, dy't foar us bidriuw fan wearde binne. 
Fierder: algemiene meidielingen, ,,persoanalia" en 
dan net to forjitten de jubilea, hwer 't elts dan tyn- 

ge fan kriget. Sadwaende kinne ek de froulju op 'e 
hichte komme mei hwat der al sa om en ta giet. 
jimme sjogge, dat it bistjûr en de redaksje hiel 
hwat yn 'e marse ha, mar ek freegje hja fan jimme 
om, as jimme ha, in bydrage yn to leverjen. 
Troch mei elkoar to arbeidzjen en ûnderling wear-
dearjen kin der dan fan it lytse bigjin hwat goeds 
makke wurde ta heil en stipe fan ûs moaije bidriuw 
en foriening. 

It Bistjûr. 

MOTTO: 
Niet in het snijden der padi is de vreugd, maar in 
het snijden der padi die men zèlf gezaaid heeft. 

MULTATULI. 

v uij ctcuv! 
,,Wij", vraagt ge? Wie zijn die ,,Wij"? 
Dat zijn alle leden van de Personeelsvereeniging 
N.V. Halbertsma die samen een krant gaan uitge-
ven, een Fabriekskrant. 
,,Dus nog meer kranten," zult ge opmerken. ,,En 
er verschijnen al zooveel op allerlei gebied dat we 
niet eens bij machte zijn ze allemaal te lezen!" 
Inderdaad behoort er eenig optimisme toe om de 
bestaande dag- week- maand- en weet-ik-veel wat 
voor andere bladen uitkomen nog weermet één te 
vermeerderen. 
Het Bestuur van onze Pers. Vereeniging aangevuld 
met een Commissie is echter optimistisch in dezen. 
In de betrekkelijk korte tijd dat onze Vereeniging 
nu werkt is wel voldoende gebleken dat zij reden 
van bestaan heeft en in een behoefte voorziet, n.1. 
meer contact met de werkers in ons bedrijf onder-
ling. 
De door de Vereeniging op touw gezette ontspan-
ningsavonden zijn zeer in de smaak gevallen, ge-
tuige het groote bezoek en de waardeering voor 
hetgeen er geboden werd. 
Naast de ontspanning die gegeven wordt dient ech-
ter ook aandacht te worden geschonken aan de 
ontwikkeling. 
Er gebeurt zooveel in een groot bedrijf als het onze 
waarvan we weinig of niets weten hoe het ,,reilt en 
zeilt." Heeft men zich b.v. wel eens afgevraagd hoe 
men aan de grondstof: het hout komt? Wat voor 
soorten er-zoo al gebruikt worden, waar het groeit, 



Het ontstaan en de groei 
van de N.V. Halbertsma. 

	u 

hoe het gerooid, vervoerd wordt en onder welke 
omstandigheden dit gebeurt. Als wij 's morgens op 
het werk komen vinden we alles gereed om te wer-
ken en het lijkt zoo vanzelfsprekend dat alles loopt 
en het één grijpt in het ander, maar beseffen wij 
wel altijd wat daaraan voorafgegaan-is? Er is veel 
dat interessant is om te weten. Wat zou b.v. een 
stuk Limba-hout dat wij onder handen hebben ons 
niet kunnen vertellen van zijn wedervaren van uit 
het oerwoud van de Congo tot de stapelplaats op 
het fabrieksterrein als het spreken kon? 
De beste manier voor ontwikkeling lijkt ons het 
uitgeven van een, zij het ook bescheiden, Fabrieks-
krant. 
Het heeft dit voor op het gesproken woord dat het 
niet -vervluchtigt-  om het zoo te noemen en dus 
van blijvenden aard is. En ieder kan op zijn gemak 
en thuis er kennis van nemen, zijn gading er uit 
zoeken (want smaken verschillen) en er, al of niet, 
van genieten. 
Wat onze krant echter van andere bladen onder-
scheidt, is het feit dat wij haar zelf zullen moeten 

maken". 
Wij, dat wil dus zeggen dat de leden zelf voor de 
copie dienen te zorgen en bijdragen, groot of klein 
moeten leveren. 
Wij stellen ons de gang van zaken als volgt voor. 
Het blaadje komt ééns per maand uit en begint heel 
bescheiden met vier pagina's. 
Wat de inhoud betreft zal getracht worden om 
voor ons bedrijf van belang zijnde gegevens en 
artikelen die in buitenlandsche vakbladen verschij-
nen regelmatig op te nemen. 
Het kan ons niet onverschillig laten wat men in 
het buitenland op het gebied van fabricage van 
houtproducten presteert. Deze artikeltjes worden 
n.t. vertaald opgenomen. Wel hebben de meeste 
van ons de laatste jaren vreemde talen geleerd en 
weten wat: yes, good morning en vooral: ,,no smo-
king" beteekenen, maar gewoon Nederlandsch is 
toch wel zoo gemakkelijk. 
Verder denken we uit de leden voldoende vaste en 
losse medewerkers te ,,recruteeren" die naar eigen 
keuze bijdragen kunnen leveren. We rekenen er 
alvast op dat de krant gauw te klein zal zijn om 
alles op te nemen. 
Van hetgeen er in onze Pers. Vereeniging gebeurt 
en te gebeuren staat zal verslag en mededeeling 
kunnen worden gedaan. 
Een rubriek ingezonden zal, naar we verwachten, 
voldoende belangstelling hebben en copie leveren. 
Ook voor de jeugd zal genoeg ruimte zijn om dat 
wat er in haar leeft en haar bezielt, tot uiting te 
brengen. 
Bijzondere gebeurtenissen onze leden persoonlijk 
betreffende b.v. jubilea aan het bedrijf verbonden, 
zullen eveneens een plaatsje vinden. In het verle- 
den werd daaraan wel eens te weinig aandacht 
besteed. 
Vanzelfsprekend staat de krant ook open voor wat 
de Directie voor belangrijks aan het personeel te 
zeggen heeft. 
Bijdragen in ,,iis memmetael" zijn eveneens wel- 

kom. Zelfs op een humoristisch hoekje meenen we 
te mogen rekenen, mits de moppen origineel zijn 
en niet overgenomen uit andere bladen. 
Schrijf er dus maar op los. Eventueele taal- en stijl-
fouten zullen we wel bijschaven en -schuren al wil-
len we hiermee ons zelf niet diplomeeren tot taal-
kundigen. 
Voorloopig houden we ons maar aan de spelling 
zooals we die op school geleerd hebben. 
Het kan dus , ,Elck wat wils" worden. 
Dat onze krant voor allen die in het bedrijf werk-
zaam zijn, van hoog tot laag, van Directeur tot 
leerjongen, van oud tot jong de schakel moge vor-
men in de keten die ons allen samenbundelt tot een 
kleine gemeenschap, in de groote maatschappij, dat 
zij moge bijdragen tot voldoening bij ons werk, tot 
heil van ons bedrijf en tot geluk in onze gezinnen. 

De redactie. 

We willen hier wat vertellen over het ontstaan en 
de groei van de fabrieken der N.V. Halbertsma. 
Iets positiefs is er over de oorsprong eigenlijk niet 
bekend. Volgens een verhaal van de oprichter der 
fabriek, de heer P. G. Halbertsma, woonden vroe-
ger in Grouw veel boterhandelaren. Dit wordt be-
vestigd door een oude geslachtslijst van de familie 
Halbertsma. Hierin staan verschillende Halbert-
sma's en ook Binnertsen vermeld als boterhande-
laren. Nu woonden buiten deze handelaren in bo-
ter, ook de z.g. , ,boterschippers" in Grouw, deze 
vervoerden de boter van de markten te Leeuwar-
den, Sneek en ook van Grouw. Want ook in Grouw 
was vroeger een botermarkt. De Waag, waarin de 
verhandeling van de boter plaats vond, is nog aan-
wezig, al wordt die op dit ogenblik dan ook ge-
bruikt als woonhuis. De knoppen op de windvanen 
stellen nog botervaatjes voor, als symbool van het 
doel, waarvoor dit gebouw vroeger gediend heeft. 
Grouw was waarschijnlijk voor deze boterschippers 
de meest aangewezen plaats om te wonen, 's Vrij-
dags voeren ze met de boter van Leeuwarder naar 
Harlingen, kwamen dan terug te Grouw, voeren 
's Maandags naar Sneek, brachten vandaar de bo-
ter naar Harlingen, kwamen 's Donderdags weer 
te Leeuwarden enz. Deze boterschippers waren in 
de boterwagen van deze plaatsen behulpzaam bij 
het keuren en wegen van de boter. Hiervoor wer-
den de bovenste hoepels van de vaten losgeslagen, 
waardoor het vat de zg. waaiervorm kreeg en de 
inhoud gemakkelijk op de weegschalen kon worden 
geplaatst. Bij het losslaan van de hoepels braken 
vele en nu gaat het verhaal dat een der boterhan-
delaren voor de boterschippers de hoepels kocht, 
welke ter vervanging van de gebrokene moesten 
dienen. Zo zou hij er langzamerhand ook toe ge- 



komen zijn, deze hoepels aan de kuipers te leveren. 
Misschien heeft hij hier en daar toen ook vraag 
naar kuipershout gekregen en is op deze wijze lang-
zamerhand de handel in kuiphout ontstaan. 
Het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat dit gebeurd 
is in 1772. In een verslag over de groei van de 
Zuivelbereiding in Friesland en de moeilijkheden, 
waarmee men in den loop der tijden te kampen 
heeft gehad, staat dat er in 1772 gebrek aan kuip- 
hout was. Kuiphout was vroeger heel wat anders 
dan datgene wat we tegenwoordig kennen. Toen 
werden ni. de duigen en bodems gekloofd uit de 
zg. Rigasche kleeften of Amerikaanse eiken dui- 
gen. De aflaadhaven hiervan was New-Orleans. 
Ze werden dan vandaar naar Hamburg vervoerd 
en verder per lichter naar Grouw. Als eigenaardig- 
heid zij hier vermeld dat de vader van de oprichter 
der fabriek, de heer Hidde Binnert Halbertsma, 
deze ladingen nooit verzekerde. Niet uit godsdien- 
stige overwegingen, maar hij beweerde altijd: , ,Als 
de verzekeringsmaatschappij verdient aan het risi- 
co, dan kan ik dat ook en je zult zien, dat, wanneer 
er eens iets gebeurt, dan vinden ze haast altijd wel 
een reden om niet uit te betalen". De omstandig- 
heden gaven hem later toevallig gelijk. Toen de op-
richter van de fabriek, dus zijn zoon, de heer P. G. 
Halbertsma, in de zaak kwam, zette hij door dat 
voortaan alles wel verzekerd werd. 
Zo gebeurde het eens, dat hij een lading duigen 
verzekerde van New Orleans naar Hamburg en op 
een andere polis van Hamburg naar Grouw. 
Toen het hout op de kade te Hamburg stond, ver-
brandde het en noch de ene nog de andere maat- 
schappij achtte zich verplicht schade te vergoeden. 
Om terug te komen op de handel in kuiphout, deze 
bestond dus uitsluitend daarin dat in Amerika en 
in de Baltische landen, het eikenhout voor de dui- 
gen, bodems en deksels gekocht werd; de hoepels 
in de provincies in het Zuiden van ons land, hoofd- 
zakelijk tussen Maas en Waal en te Raamsdonk- 
veer. Een gedeelte van de kuipers kwam in 't voor-
jaar in Grouw, vaak met hun vrouw, om het hout 
te zien en kopen af te sluiten; anderen moesten ge- 
regeld een paar maal in 't jaar worden bezocht. 
Door beide manieren van zaken doen, namelijk het 
persoonlijk contact, werd de band tussen verkoper 
en koper vaak meer dan enkel een zakelijke. Wan-
neer een kuiper met zijn vrouw bij de familie Hal- 
bertsma kwam, bleven ze meestal een dag op be- 
zoek, terwijl ook met hen die zo nu en dan bezocht 
werden, meestal een zeer vriendschappelijke ver- 
houding bestond. Zo kwam er eens een brief van 
een kuiper, die begon met , ,Lieve koopman, vrouw 
en kinderen, mij is een erfenis te beurt gevallen", 
enz. Aan deze uitnodiging om zo gauw mogelijk 
over te komen, werd natuurlijk direct gevolg gege-
ven. 
Over 't algemeen waren de kuipers nu juist niet zo 
bijzonder kapitaalkrachtig, zodat het nogal eens 
voorkwam dat de rekening opliep. Het is wel aan 
te nemen dat de soepelheid, waarmee dergelijke 
patiënten door de familie Halbertsma werden be-
handeld, er ook veel toe heeft bijgedagen dat de 

zaak bij de kuipers een heel goede naam had, waar-
van in de latere jaren veel vruchten werden geplukt. 
Hierop komen wij later terug. 

Wordt vervolgd. 

Ela,r&em 
VAN DE ZUIDKUST. 

Als een zaak zich ontwikkelt tot een Grootbedrijf 
heeft dit onafwendbaar tot gevolg, dat het directe 
contact tusschen leiding' en personeel, alsook tus-
schen het personeel onderling belemmerd wordt. 
Niet dan met een gevoel van hemiwee denken de 
ouderen onder ons terug aan de gemoedelijke sfeer 
in de eerste tijden van het bestaan van de fabriek; 
Een modern bedrijf heeft zich nu eenmaal aan het 
tempo van de tijd aan te passen en dient gebruik te 
maken van alle haar ten dienste staande middelen. 
Ook op het gebied van de personeelszorg gelden 
andere normen en beschikt men over moderne in-
stellingen die het contact dat dreigt verloren te 
gaan, trachten levend te houden en aan te kweeken. 
De personeelsvereeniging is een van de middelen 
die de geest van vriendschap en wederzijdsche 
waardeering helpen bevorderen. 
Dan is daar de fabriekskrant. Toen de plannen tot 
uitgave van een dergelijk blad in Grouw, tot ons 
in de Lemmer doordrongen, hebben wij direct onze 
medewerking toegezegd. Wij voldoen dan ook met 
genoegen aan het verzoek om af en toe iets van ons 
mooie bedrijf de N.V. Stoomhoutzagerij te vertel-
len. Het hoekje ons hiervoor in de fabriekskrant af 
te staan, zouden wij willen noemen ,,Klanken van 
de Zuidkust". 
Op mij rust de taak deze artikelenreeks te openen. 
Ik wil dan beginnen met mijn eerste indrukken bij 
mijn komst in de Lemmer nu bijna 2 jaar geleden 
weer te geven. 
Veel goeds heb ik in Grouw moeten achterlaten, 
veel heb ik hier teruggevonden. 
De ,,Houtmounle" zooals de fabriek in de volks-
mond heet, is inderdaad uit een houtzagerij door 
windkracht gedreven, voortgekomen. 
De ,,Pôlle" heet het stuk grond waarop het bedrijf 
is gevestigd en deze naam wijst ook al op de vroe-
gere toestand. 
Gelegen aan het grootscheepsvaarwater de Rien 
ten Noorden en Westen en de weg Lenimer—Wol-
vega ten Oosten en Zuiden, kan de ligging alles-
zins gunstig genoemd worden. Achter bovenge-. 
noemde weg ligt de groote Noord-Oostpolder die 
zich in oneindige wijdte uitstrekt tot aan de oude 
kust van Kuinre—Blokzijl—Vollenhove—Kampen-
Urk. Hierover later eens iets meer. 
Een opmerkelijk verschil met de fabrieken in 
Grouw springt direct in het oog. Het geheele com-
plex is opener. Dit komt deels doordat uitbreiding 
als in Grouw hier in veel langzamer tempo heeft 
plaats gehad. Van vol-bouwen is dan ook voor-
hands geen sprake. 



Een tweede belangrijk verschil bestaat hierin, dat 
het transport van hout buiten de fabriek uitsluitend 
over smalspoor geschiedt. 
Een gedeelte van de houtvoorraad ongeveer 1000 
Stds. kan in de loodsen in de nabijheid van de fa-
briek gelegen, worden geborgen. 
Tot aan de zagen en schaven heeft de aanvoer met 
lorry's plaats. Een klein aantal z.g. binnenwagens 
zorgt voor verder transport van het gezaagde hout 
tot aan de spijkermachines. Deze wagentjes loopen 
evenals in Grouw op beton of tegelvloeren. Dit 
systeem heeft dit groote voordeel, dat nooit wagens 
daar staan, waar ze niet behooren en steeds een 
snel rouleeren plats heeft. Mede hierdoor en door 
de ruime opzet van de machines is de fabricage 
zeer overzichtelijk. 
Vreemd deed het mij eerst aan, dat in het bedrijf 
zoo goed als geen verkeer te water plaats heeft. De 
eenige schouw is een platbodempraampje en de 
pont heeft, zoolang er geen ho-ut aan de overkant 
opgeslagen is, rust. 
Die overkant bestaat hier uit een terrein gelegen 
tegenover de fabriek aan de Noord-Westkant van 
de Rien. De totale oppervlakte beslaat 27000 M. 
Hiervan is slechts een gedeelte met smalspoor voor 
houtopslag in ,,cultuur" gebracht. Houtloodsen 
vindt men hier niet. 
De scheiding tusschen de fabrieksgebouwen en de 
houtloodsen wordt gevormd door de z.g. kolk. Dit 
is het balkengat dat bij de oorspronkelijke houtmo-
len voor berging van de te zagen balken onmisbaar 
was. In de tegenwoordige staat is deze kolk slechts 
een onbruikbare hinderlijke scheiding. 
- Gooi het dan dicht 	hoor ik de Grouwsters 
al zeggen. Nadat ik in Grouw voor en na de Baai 
en een flink stuk van de Grou heb zien dempen, 
was dit ook mijn eerste gedachte. Maar hier is bui-
ten de waard gerekend. 
De kolk is in 1850 ontstaan bij een doorbraak van 
de Zuiderzeedijk tijdens een hevige storm,. Grôote 
massa's water werden door het gat landwaarts ge-
stuwd met dit gevolg, dat ter plaatse het zand tot 
op groote diepte weggespoeld werd. De kolk is op 
plaatsen meer dan 12 meter diep, zoodat aan dem-
pen nogal iets vastzit voor het vast zit. 
Overigens is deze kolk een geschikte bergplaats 
voor alles wat men kwijt wil, maar het blijft een 
vullen van het vat der Danaïden. 
Zelfs nu nog heeft verschuiving van aardlagen 
naar deze diepe poel plaats. De hooge oprit naar 
de Noord-Oost polderdijk alsook de daarnaast ge-
legen weg Lemmer-Wolvega vertoonen ter plaatse 
verzakking. De 14 meter lange betonpalen onder de 
brug die de houtloodsen met de fabriek verbindt, 
worden door deze verschuiving langzaam wegge-
drukt. 
Hierbij zou ik het voor deze keer willen laten. Een 
volgende maal hopen wij eens iets te mogen vertel-
len van de fabrieksinstallatie, over ons werk, onze 
medewerkers, onze personeelsvereeniging enz. 
Met een vriendelijke groet van de Zuidkusten de 
beste wenschen voor het welslagen van de krant. 

Lemmer, Mei 1947. 	 P. B. 

è) nnninn iixt 

Binnenkort hopen de volgende personen het feit te 
herdenken dat ze 25 jaar geleden in de echt wer-
den verbonden. 

Op 27 Mei M. Kampen en echtgenote. 
Op 22 Juni: II. Boersma en echtgenote. 
Op 22 Juni: H. Brouwer en echtgenote. 

Wanneer U dit leest, is de Cantine aan onze 
fabriek reeds in gebruik. Wij willen allen, die hun 
schafturen aan de fabriek moeten doorbrengen, op-
wekken om wel van deze gelegenheid gebruik te 
maken. Er wordt een goede kop koffie geschonken 
voor 4 ct, per kop. Deze prijs kan voor niemand 
een bezwaar zijn. Wij hopen en vertrouwen, dat U 
allen deze nieuwe aanwinst voor onze fabriek zult 
waarderen en door orde en netheid hiervan blijk 
zult geven. 
Wij wensen U een smakelijk kopje koffie! 

Het volgende verhaal stamt uit Amerika, het 
land van de overtreffende trap. 
In het dorpje A., aan de benedenloop van de 
Mississippi, had zich iemand gevestigd wien reeds 
een grote. roep vooruieqaan was. De man had 
de naam niet alleen zeer dik te zijn, maar ook 

•.dn der grootste drinkers van zijn tijd te zijn. 
De verwachtingen waren de eerste avond, dat hij 
zich in het dorpscafé vertoonde, dan ook hoog 
gespannen. Al spoedig na de eerste kennismaking 
stelde een der aanwezigen de nieuwe ingezetene 
voor een weddenschap aan, te gaan, dat hij niet 
in staat zou zijn twintig grote glazen bier achter 
elkaar op te drinken. 
De man wilde zich daarover echter nog even 
beraden en beloofde over een half uur terug te 
komen en dan te zullen laten weten of hij de 
weddenschap aannam. Na een half uur kwam hij 
inderdaad terug en een hoofdknikje was voor de 
aanwezigen het teken dat de weddenschap was 
aanvaard. 
Twintig grote pullen bier werden voor den drinke-
broer op de tafel geplaatst en daar begon het. 
De eerste tien glazen verdwenen vlot, maar toen 
zakte het tempo en na het 15e glas werd het 
zeer bedenkelijk of de eindstreep gehaald zou 
worden. Onze dikzak gaf echter geen krimp en 
ledigde tenslotte onder gejuich van de aanwezigen 
z'n laatste glas en won daarmee dus de wedden-
schap. 
Toen het applaus bedaard was, stond hij, zij het' 
moeizaam, op en bedankte met enige welgekozen 
wooçden voor de belangstelling. ,,Vrienden", zei 
hij ,,helemaal eerlijk ben ik nietgeweest.. .. voor 
ik de weddenschap aannam, heb ik mij even ver-

'wijderd om te proberen of ik wel twintig glazen 
bier achter elkaar kon opdrinken". 
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Nawoord 

In dit laatste "Halbertsma Nijs" hebt U nog eenmaal kennis kunnen 
nemen van diverse aktiviteiten van de personeelsvereniging Hal-
bertsma. 
Wij zijn er ons van bewust, dat er ook gebeurtenissen zijn geweest, 
die niet genoemd zijn, zoals bijv. droppings, zeevissen, en spel-
avonden. Zij, die hieraan hebben deelgenomen, zullen zeker met ge-
noegen hieraan terugdenken. 

Wij hopen, dat U ook met plezier de diverse bijdragen hebt gelezen. 
Zij geven nog een terugblik op wat is geweest en waaraan Uzelf deel-
achtig bent geweest. Het is een stukje geschiedenis geworden, een 
herinnering aan de personeelsvereniging van het bedrijf, dat voor 
menigeen zo veel heeft betekend. 

Wij willen besluiten met een woord van dank aan diegenen, die op 
enigerlei wijze aan de totstandkoming van dit boek hebben bijge-
dragen. 

De redaktie. 

Grouw, najaar 1985 
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