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Uit Frisia's notulenboeken. 

Aan het handschrift waarin vroeger de notulen van een vereniging aan het papier werden 
toevertrouwd, kan men zien dat dit de enige manier was om de dingen vast te leggen en voor 
iedereen goed leesbaar te bewaren. 
In tegenstelling dus met vandaag, waar nu de schrijfmachine hiervoor is aangewezen en het 
handschrift slechts als hulpmiddel dient, waardoor dit dan ook niet meer serieus beoefend hoeft 
te worden. 
Het is een lust te zien hoe keurig verzorgd zo'n notulen pagina van toen er dikwijls uitziet: Een 
toonbeeld van nauwgezetheid en regelmaat. Er spreekt ook rust uit, men nam detijd ervoor, zulk 
werk was z'n tijd wâârd, het was gewichtig! 
Nu is dat niet meer zo; het zo te moeten doen zou men gewoon belachelijk vinden. Men schrijft 
niet meer, men krabbelt, de machine schrijft. 

Dit is zo de eerste gedachte bij het inzien van het eerste notulenboek van de (nu Koninklijke) 
Watersport Vereniging "Frisia" van Grouw, waarin de voorste bladzijden reeds in "den jare 1861" 
zijn beschreven en de oprichting van deze Hardzeilvereniging (op 28sept. 1860) vermelden, in het 
verslag van de le Algemeene Vergadering, woensdag 17April 1861, ten huize van J. Riemersma 
te Grouw. 
Alvorens daarmee verder te gaan, willen wij even verduidelijken dat dit "ten huize" de herberg 
betrof welke toen al of later in elk geval de naam droeg van 's Lands Welvaren" en staat in de 
Raadhuisstraat. Job Riemersma was toen de exploitant. 
Wij lezen verder, aanwezig waren: A.A.U. de Mist, S.P. Sjollema, K. van Riesen, H.E. Halbertsma, 
Jm. Zuidema, T. v.d. Ploeg, S. Wartena, B. v.d. Meulen, P. v.d. Ploeg, H. Boonstra, M. Boltjes, D. 
Dorhout, E. Sikkema, J. Gaastra, Jst. van Stralen, G.L. Lykles, A. Zuidema, W. Römer, G. 
Zuidema, Jn. van Stralen, H. Taconis, Joh. Gorter, P. Musch, B. Bouma, A. Faber, G.K. Lykles, S. 
v.d. Wal, H.T. Halbertsma, A. v.d. Velde, J. Riemersma. 

Worden gelezen en goedgekeurd de notulen van eene vergadering, gehouden op vrijdag 28 
Sept. 1860, luidende als volgt: Ingevolge eene oproeping van de directie der zeilwedstrijd 
gehouden 19 Sept. 1860, waren opgekomen enz. enz. Nadat de secretaris verslag had 
uitgebragt van de gehouden hardzeilpartij en de rekening en verantwoording met 
algemeene stemmen was goedgekeurd, bragt de voorzitter volgens 't besluit eener vorige 
vergadering (woensdag 29Aug. 1860) het voorstel in rondvraag tot het oprigten van eene 
zeilvereeniging. 
Dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen zijnde, werden volgende punten 
vastgesteld, als: 
le. de vereeniging zal den naam dragen Frisia. 
2e. de contributie zal zijn ten bedrage van f 2,50. 
3e. de vergaderingen en wedstrijden worden gehouden te Grouw. 
4e. v5r de le Algemeene Vergadering wordt ieder op aangifte zonder ballotage als lid 
aangenomen. 
5e. het bestuur zal bestaan uit vijf leden. 

Hierop werd den secretaris opgedragen een concept-reglement uit te werken, om in de le 
algemeene vergadering te worden behandeld. Voorts overgegaan zijnde tot het stemmen eener 
directie, bleken bij 't openen der stembriefjes gekozen te zijnde H.H.: de Mist, Sjollema, v. Riesen, 
H.E. Halbertsma en Jm. Zuidema, welke zich later onderling gekozen hebben, tot president De 
Mist, tot secretaris Sjollema, tot penningmeester v. Riesen, tot commissarissen Halbertsma en 
Zuidema. 
II. Wordt gelezen een naamlijst der leden, waaruit blijkt dat de vereeniging 61 leden telt. 
III. Wordt het concept-reglement door den secretaris voorgelezen; vervolgens artikel voor 

artikel in behandeling genomen zijnde, wordt het, na eenige discussiën en overweging 
vastgesteld en wordt besloten een voldoend aantal exemplaren te laten drukken. 

IV. Wordt besloten als insignie aan te nemen eene zilveren "F" in een dito kabel. 
Niets meer ter behandeling voorgesteld zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. 

A.A. Uitenhage de Mist, president 
S.P. Sjollema, secretaris. 
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Hiermee is dus het bestaan van de zeilvereniging "Frisia" sedert 28 Sept. 1960 in de notulen 
bevestigd en werd voorzien in de behoefte van het dorp Grouw aan een dergelijke vereniging. 
Hoewel er toen reeds 12 jaar een zeilvereniging bestond, welke ook aan de Grouwsters 
hardzeiigelegenheid bood, ni. de ver. "Oostergoo", opgericht in 1848, bleek dit voor Grouw niet 
voldoende om zich in deze sport goed te kunnen uitleven. Zoiets had natuurlijk ookte maken met 
kiubvorming, welke vooral toen uiteraard nogal een plaatselijk karakter had, wegens de veel 
geringere kommunikatie-mogelijkheden dan b.v. vandaag. 
Dat wil niet zeggen dat er geen kontakten met andere kiubs bestonden, want dit wordt bewezen in 
de notulen van de 2de Alg. Vergadering, gehouden op 24 Juli 1861, waar staat onder VIII: "Dhr. v. 
Riesen stelt voor de bestuurders der zeiivereenigingen Harlingen, Oostergoo, Sneek en Workum 
uit te noodigen tot het bijwonen van dein Septemberte houden zeilwedstrijd; welk voorstel wordt 
aangenomen onder voorwaarde dat zulks geschiede zonder bezwaar der kas". 

Het Grouw van toen 

Met een start van 61 leden was in een dorp als Grouw, toen eigenlijk nog maar een dorpje (nog 
geen 2000 inwoners, nu meer dan 5000) toch al een flinke basis aanwezig, want in het rijtje van 
bovengenoemde collega-verenigingen was Grouw verreweg de kleinste plaats. Het is ook een 
bewijs van welvaart, activiteit, initiatief, met name in een tijd van veel arbeid, soberheid en, om 
nog eens te herhalen, slechte kommunikatie. 
Immers, wat dit laatste betreft, Grouw was langs de weg enkel bereikbaar via een matige rijweg 
over Irnsum. Daar stonden natuurlijk tegenover de zeer uitgebreide waterwegen, waarvan het 
dorp een middelpunt was en dat laatste moet dan ook gezien worden als de levenskracht van deze 
gemeenschap. Het economisch leven stond er op een hoog peil en werd vertegenwoordigd door 
scheepsbouwers, zeilmakers, houtzaag- en korenmolenaars, beurtschippers, diverse andere 
vrachtvaarders, boterhandelaren en nog verschillende kleinere handel- en nijverheidsmensen 
en, niet te vergeten, veel vissers en verder veel "kleine" boeren (koemelkers) en arbeiders, terwijl 
in de omgeving een flink aantal grotere boeren aan die economie bijdroeg. 
Uit de zopas genoteerde namen kunnen verschillende in verband worden gebracht met dat 
Grouwster zakenleven of zijn van andere notabele ingezetenen. 
Vooral door deze groep burgers werd de watersport beoefend en beschikten verschillende van 
hen over waardige zeilschepen, die in 't algemeen niet enkel voor genoegen werden gebruikt, 
maar meestal voor zakelijk reizen en vrachtvervoer in de omtrek. 
Wij mogen misschien zeggen dat het vaartuig van toen de funktie had van de auto van vandaag. 
In verdere notulen van 1861 zien wij typen der toenmalige zeilschepen vermeld als vracht- en 
beurtschepen, jachten en boeiers, metende meerdan 5ton, jachten en booten van 5.40 tot 6.20 ei, 
booten van 5.20 ei. en daar beneden, booten van 4.30 ei en daar beneden en schouwen. 
Dhr. Kuipers van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek was gaarne bereid ons in te lichten over 
de betekenis van deze afmetingen, waaruit blijkt dat hier het woord ei nog in gebruik was, toen er 
reeds meter mee bedoeld werd. Dat was ook hier het geval. Wij dienen b.g. afmetingen dan ook 
niet x 68 cm, doch keer 100 cm te rekenen. 
De kieinerevaartuigmodeflen van toen werden later voorai vervangen door de 4.80 m. (iatermeer 
genoemd ais Tjotters), welke het eerst gemaakt werden op deJousterwerf van Eeitje Holtrop v.d. 
Zee, de bekende "baas Eeitsje", aldus dhr. Kuipers. 

Wat het eerste Frisia-ledental betreft, globaal was dit één lid op de 30 inwoners, terwijl met een 
ledental van 530 nu (notitie van 1981) dit één op de 10 inwoners van Grouw kan heten. Daarnaast 
heeft de G.W.S.-vereniging van Grouw ook z'n ledental, zodat het duidelijk is dat er ±125 jaar na 
de oprichting van Frisia zeker driemaal zoveel watersportbeoefenaars zijn ais toentertijd. Daarbij 
moeten wij nu wei rekenen met een groter aantal buitenleden dan in vroeger tijden, veroorzaakt 
door de nu veel grotere kommunikaasje- en verkeersmogelijkheden. 
Die één op de dertig toont dus wei aan dat het zeilen als sportbeoefening voor de massa minder 
betekende dan nu, ai waren er toen toch betrekkelijk veel mensen die dagelijks een kleiner of 
groter vaartuig voor hun werk gebruikten en daardoor verstand van varen hadden, wat meestai 
ook op zeilen betrekking had. 
Naast het groepje boeier- en jachtbezitters was er een groot aantal schouwgebruikers zoals 
veehouders, boerenarbeiders, bakkers, winkeliers, timmerlieden (molenmakers), schilders enz., 
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maar waarvan in verhouding waarschijnlijk een bescheiden deel ook aan hardzeilen mee deed. 
Doch wel zullen er velen onder hen uiteraard belangstellende toeschouwers zijn geweest, mag 
men aannemen, want juist door dat vele varen waren ze geïnteresseerd en in staat de zeilsport 
deskundig te beoordelen. 
Van iedere waterlandbewoner mocht dat in die tijd zeker verondersteld worden. 

Omdat er toen ook minder sporten werden beoefend en minder rekreatieve gebeurtenissen 
plaatsvonden, zullen de zeilwedstrijden veel bezoekers hebben getrokken, die daarom nog geen 
lid behoefden te zijn. 

BEROEPSZEILERS. 

Zoals we eerder opmerkten was het zeilen in die tijd niet enkel een voortbeweging op het water 
voor plezier, doch dagelijks voor de meesten een noodzakelijke strijd in weer en wind om het 
bestaan. Het duurde nog verscheidene jaren voordat op beurt- en vrachtschepen de zeilen 
konden worden vervangen door stoom- en later door benzine-energie. Weer later kwam 
laatstgenoemde mogelijkheid er ook voorde kleinere boten en schouwen en toen pas werdzeilen 
meer en meer uitsluitend spel en liefhebberij. Alzo niet in de 19de en begin der 20ste eeuw. Dit 
spreekt ook uit artikel 1 van het eerste Reglement, luidende: Het doel der Zeilvereniging is: den 
vooruitgang van scheepvaart en scheepsbouw te bevorderen. 
Vandaar dat een goede zeiler profijt van zijn kunnen had in de strijd om het bestaan, waarbij het 
dan ook nog eervol was dit aan liefhebbers en verder publiek te kunnen tonen "as him dat barre 
mocht". 
Deze sport stond daarin dus ongeveer gelijk met het hardrijden op schaatsen van toentertijd, wat 
praktisch door dezelfde mensen werd gedaan, ni. in de eerste plaats door hen, die evengoed 
dagelijks over het ijs bevloerde als over het open water hun weg, liefst zo vlug mogelijk, moesten 
afleggen. Daarom was de essentie van het zeilen toch altijd weer de kunst van: Zo snel mogelijk, 
zo scherp mogelijk aan de wind, en het "vangen" van de grootste "winddruk". Dat betekende 
meteen te zorgen voor het effektiefste tuig, de juiste bootligging met de minste waterweerstand, 
plus de vlotste schootbehandeling en roerbediening. Kortom: Een kwestie van inzicht en 
aanvoelen, het "in de vingers hebben". 
De "Kriich" daarvoor werd toen dus niet alleen meegevoed door eergevoel zoals vandaag, maar 
gewoon ook door arbeidsplicht. Waarbij wij natuurlijk niet louter denken dat die dagelijkse zeilers 
dit werk alleen als en gewone arbeidsbezigheid ondergingen, o nee, laat ons dan letten op de 
dichterlijke ontboezeming van een hunner -  en niet de eerste de beste -  maar voor wie het zeilen 
ook een werkplicht was bij z'n patiëntenbezoek, toen voor een belangrijk deel over het water, de 
bekende Grouwster dokter Eeltje Halbertsma, die het in een van z'n vele Fryske sangkjes aldus 
formuleerde, onder de titel "De Fryske Hurdsiler" (hier een deel van de zeventien koupletten uit 
"Rimen en Teltsjes"): 

Skipkesile, skipkesile, dêrnei stiet myn Fryske sin. 
Skipkesile, skipkesile, salang as ik tôgje kin. 

Wetter, wetter is myn libben, hingje siel en libben oer, 
't Libbet, popert my troch dieren 

As ik oer de weagen stjûr. 
As de wylde fûg eis djoeije, 't Reidmosk tsjottert leaf fan toan 

De eintsjes troch de wea gen roeije, mei de piken efteroan. 
As it djier yn griene weiden yn 'e gerzen wille het, 
Of, bisk Ole yn 'e reiden, fiskerman syn fQken set. 

Dan oer Fryske markes driuwe yn 'e romme simmertiid, 
Yn de liie simmerjounen, makket hert en sinnen b/iid. 

Yn de kâlde hjerstmismoarnen, wo/kom stoere, noardewyn! 
Moantsje mei dyn sulv'ren hoarnen, wo/kom mei dyn gleone skyn! 

Sûzje my troch mêst en linen, Ijocht my op de tsjust're poel! 
Noarman hurdet ier en sinen, 't moanljocht wiist my paad en doel. 

Vn 'e kálde hjrstmismoarnnn, as't noardwstnn giert en bromt, 

As de heil it wetter giseit, dobb'rje ik iensum op de romt'. 
Diggelfjûr sit oan de toppen, swarte loften hingje'r oer, 

Touwers fluitsje troch de stroppen, eangstich skoarje 'k oan it roer. 
As de wite koppen stouwe, 't skipke kreaket, he/let, sûcht; 

Hingje, slepe, dweile, s/ouwe, dât is 't libben dat my noecht. 



VERVOLG NOTULEN. 

Op de 2de Algemene Vergadering in 1861 werd een lid (wegens overlijden) van de lijst geschrapt, 
doch werden zeven nieuwe aanvragen voor het lidmaatschap behandeld en aangenomen, zodat 
er toen al 67 waren. Besloten werd bij onvoldoende kasgeld een intekenlijst te laten circuleren. 
Verder lezen we: 
Dhr. Kijlstra stelt voor dat de vergadering beslisse dat de directie buiten het directieschip nog een 
ander vaartuig, of liever tjalk of veerschuit hure, voornamelijk met het oog op buitenleden, 
waarop echter ook leden te Grouw woonachtig, plaatszullen kunnen nemen, tegen betaling van 
0,25. Ieder lid zal het recht hebben alsmede één dame te introduceren tegen een som van f0,25. 
De toegangskaartjes zullen daartoe verkrijgbaar worden gesteld alwaar de aangifte der schepen 
plaats heeft, des voormiddags vôôr 12 uur op den dag van de hardzeilpartij. 
Na enige discussie wordt dit voorstel aangenomen en besloten hiervan het noodigete adverteren, 
ter tijd en plaatse als de directie geschikt en noodig zal oordelen. 
(Wij merken hierbij op dat uit het voorgaande valt af te leiden, dat er nog vrijveel leden dus 
toeschouwers en alzo geen deelnemers waren en dit wijst op de brede belangstelling.) 
Verder blijkt uit de notulen dat de zeilvereniging van Sneek met andere afmetingsvoorwaarden 
klasseert dan tot nu toe gebruikelijk, wat een grotere aangifte in Grouw bij "Frisia" ten gevolge 
kan hebben. Daar dit niet precies te voorzien is, wordt de klassificatie voor de Frisia-wedstrijden 
nog niet vooruit bepaald, maar aan de directie overgelaten. 
Een request voor subsidie-aanvraag gericht aan de Gemeenteraad, blijkt geen resultaat te 
hebben opgeleverd, aldus een vermelding in de notulen van bestuursvergadering zaterdag 17 
Aug. 1861, welke werd gehouden bij J. van Stralen, vermoedelijk reeds in de nieuwe herberg, 
welke later zou uitgroeien tot het bekende hotel Oostergoo. 
Wij noteren daarvan ook dat dhr. Van Riesen meedeelt gekocht te hebben van B. Hoeneveid: Tien 
bakens â 15 cts. en dat er nog zestien zijn te bekomen â 10 cts. Tot den aankoop van deze laatsten 
wordt voimagt gegeven. (Hieruit valt vast te stellen dat de dubbeltjes toen meer "gewicht" hadden 
dan nu.) 
Verder werd besloten "in de Leeuwarder Courant van e.k. 23 Aug. te adverteren, le dat de 
jaariijksche zeilpartij zal plaats hebben den 18 den Sept. '61, 2e dat op maandag 26Aug. e.k. een 
buitengewone vergadering belegd wordt ter ballotage van nieuwe leden." 
Aan de H.H. Jm. Zuidema en Sjoliema wordt opgedragen of het mogelijk zij een goed 
muziekcorps te engagéren en hoeveel of welke som men daartoe zou moeten besteden. 

Dan lezen we: 
Bestuursvergadering ten huize van dhr. H.E. Halbertsma, zondag 25 Aug. 1861. 
Wat er om. verhandeld werd was dit: 
1. 	De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 
II. De secretaris wordt belast de directie der zeilvereeniging Workum te verzoeken hunne 

hardzeiipartij te willen verstellen, met aanvoering van de noodige motiven, kunnendezuiks 
gevoegelijk per zelfde missive als de uitnoodiging geschieden. 

III. Wordt overgegaan tot het nazien der inteekeningslijst en bevonden dat reeds is 
ingeteekend eene som van f112,75, weshalve de directie besluit in de vergadering van 26 
dezer magtiging te vragen tot het overschrijden der vastgestelde begrooting. 

IV. Met het oog op een hoogere ontvang wordt besloten onder zes klassen te laten verzeilen 
alsvolgt: 
le klasse: Vracht- en beurtschepen zonder onderscheid. 
2e klasse: Jachten en boeiers metende meer dan vijf ton. 
3e klasse: Jachten of booten van 5.40 tot 6.20 ei (lees meter), niet meer dan vijf ton metende. 
4e klasse: Booten van 5.20 ei (m.) en daar beneden. 
5e klasse: Booten van 4.30 ei (m.) en daar beneden. 
6e klasse: Schouwen. 

V. De zeilroeten worden bepaald alsvolgt: le en 2e klasse: 
1) Van den nommer naar de Sytebuurster Ee om de ton; 
2) naar de Pikmeer om de ton, 3) naar de Sytebuurster Ee om de ton; 
4) naar de Biggemeer om de ton, 5) naar 't Zwin om de ton; 
6) naar den nommer. 



De 3e klasse: Van den nommer naar de Sytebuurster Ee om de ton; naar de Pikmeer om de 
ton, naar den hoek van de Galle en de Meer om de ton, naar 't Zwin om de ton, naar den 
nommer. 
4e klasse: Van den nommer naar de Biggemeer om de ton, naar Peen om 't eiland, naar den 
Houtmolen om deton, naar de Pikmeerom deton, naar'tZwin om de ton, naar den nommer. 
5e klasse: Van den nommer naar de Biggemeer om de ton, naar den Houtmolen om de ton, 
naar Peen om 't eiland, naar 't Zwin om de ton, naar den nommer. 
6e klasse: Van den nommer naar den hoek van de Galle en de Meer om de ton, naar de 
Pikmeer om de ton, naar den Houtmolen om de ton, naar de Pikmeer om de ton, naar der 
Houtmolen om de ton, naar de Pikmeer om de bloedkamp, naar den nommer. 

De heer v. Riesen belast zich met het laten drukken der zeilroeten en lijsten van mededingers en 
toegangskaartjes. 

VI. Wordt besloten voor dele klasse te nemen een blaauwvlagje met witten nommer. 2e klasse 
wit nommervlagje, 3e klasse blaauwstreep nommervlagje, 4e klasse roodstreep, 5e klasse 
roodblaauwstreep, 6e klasse roodwitblaauwstreep. 

VII. Wordt overeengekomen tot keurmeesters te verzoeken: W. Hoeneveld, H. Boonstra, H. 
Leistra, A. Bouma, S.T. v.d. Wal, L. Andringa. Dhr. Halbertsma neemt op zich genoemde 
personen uit te noodigen. 
Dhr. de Mist neemt op zich den heer Burgemeester toestemming te vragen tot het houden 
der hardzeilpartij op 18 Sept. 1861. 

Genoemde zeildatum viel op woensdag. Aan de hand van gegevens uit het Idaarderadeelster 
Gemeente-archief hebben wij vast kunnen stellen, dat de Frisia-wedstrijden zoveel mogelijk 
werden gehouden op "de woensdag voorafgaande aan de derde donderdag van september". 
Deze dag behoorde ni. tot de traditionele kermisdagen (en Jaarmarkt) zoals toen gebruikelijk in 
Grouw. Iedereen had hier dus vrij-af van z'n dagelijks werk. Later zijn die kermisdagen gericht op 
een zondag en maandag en werden ook de Frisia-wedstrijden daarheen verschoven. 
Dan een nadere beschouwing over de toenmalige zei/routes: 
Uit verdere notities blijkt dat de start plaats vond vanaf de z.g. nommerpalen, welke waren 
aangebracht deels aan de Regte Grouw, deels in de Galle. Het woord start komen wij nog niet 
tegen. 
Bekijken we dan de route der eerste en tweede klasse, dan zien wij dat deze een behoorlijke 
afstand betekende en zich niet beperkte tot Mar en Ie, doch, in tegenstelling met vandaag, zich 
ook aan de noordkant van het dorp uitstrekte, ni. tot en met de Biggemeer. Het Prinses 
Margrietkanaal was er natuurlijk nog niet en de weg naar laatstgenoemd meertje leidde toen via 
Galle en de Meer. 
Maar ook westelijk van het dorp werd een groot stuk water benut, ni. de rechte Grouw tot aan het 
Zwin, de vaart dus die van de Grouw naar Roordahuizum leidt. Daarbij moeten wij bedenken dat 
er nog geen spoorbrug lag, de spoorweg kwam er pas in 1868. 
Veel oude Grouwster hardzeiltekeningen of - foto's konden dan ook gemaakt worden aan de 
noord- en westkant van het dorp, wat vandaag ondenkbaar lijkt. 
Wat betreft"naar Peen om het eiland" wordt dus Pean bedoeld, aan dezuidwesthoek van de Wijde 
Ee en "het eiland" moet of de z.g. Tryntsjepôlle of de daar vlakbij gelegen Minkepôlle zijn 
geweest, twee kleine eilandjes, nu verdwenen, dicht bij de ingang van de vaart naar Nes. 
De Houtmolen stond aan de zuidkant van de Grouw, noordelijk van het latere Wilhelminapark en 
de (latere) Stationsweg en droeg de naam "De Jonge Valk", gebouwd in 1854, waarvan deeerste 
steen gelegd werd door ene Ruerd van Riesen. 

WATEREN EN TOESTANDEN RONDOM "IT ALDE GROU". 

Op bijligend frament van de Eekhof-kaart van Idaarderadeel ziet men de aardrijkskundige 
situatie zoals die vastgesteld werd in 1848 in Grouw en omgeving. Ervan uitgaande dat die in het 
jaar van oprichting zeilvereniging "Frisia", in 1860 dus, weinig veranderd kan zijn, leek het ons 
dienstig dit aan de Frisia-geschiedenis toe te voegen, met een kleine toelichting. 



Wat ons dorp betreft zien wij hoeveel kleiner het was dan vandaag. Dan valt ons de 
houtzaagmolen op ten zuiden van de plaats, bij de Groedaam, zoals die vaart op deze kaart wordt 
betiteld, terwijl ook het molenaarshuis (nu nog bestaand, bewoner W. van Stralen) vlak daar 
boven ingetekend is. Ook de molen op het Groen staat erin, maar de houtmolen aan de Grouw en 
de oliemolen "oer de Grou" moesten nog gebouwd worden. Laatstgenoemde houtzaagmolen 
wordt bij de zeilroutebeschrijving van Frisia al genoemd en is dan ook 6 jaar v'ôr de komst der 
vereniging gebouwd. Deze molen "de Jonge Valk", heeft ruim 56 jaar Frisia-historie meebeleefd, 
is ni. afgebroken in 1916-1917. De oliemolen "begeleidde" dat Frisia-hardzeilen op de Grouw van 
1873 tot 1920, dus 47 jaar lang. 

Verder zien we drie eilandjes, ni. het Gruteilân, het Lytseilân (ten onrechte vaak Bloedkamp 
genoemd) en de werkelijke Bloedkamp als derde, gelegen in de "lndijk".Dit kleine geval, dus met 
de vermoedelijke moordgeschiedenis, waardoor de naam Bloedkamp ontstaan moet zijn, is later 
op het erf van boerderij De Vrijheid aldaar aangesloten, zodat nu de zuidpunt van dat erf dus de 
werkelijke Bloedkamp is, althans volgens kaart Eekhof. (Op dit eilandje zou een jongeman uit 
jaloezie zijn meisje hebben gedood.) 

De spoorweg moest nog komen, dat werd 1868 en snijdt hier dus nog niet door het westelijk 
landschap van Grouw. 
Zoals bij de zeilroutebeschrijving al is opgemerkt. Geen spoorbrug, vrije vaart tot lrnsumerzijl en 
hardzeilbaan soms tot het Zwin. 



De Finne, waar heden de metaalfabriek staat of stond, heette toen nog Pastoriefenne en de 
molen, welke dit stuk land bemaalde, staat er ook in aangegeven. Meerdere wind-watermolens 
rond het dorp zijn te zien: 
Twee stuks aan het Nijdjip, één bij de bocht van de "Groedaam", één aan de Grouw bij boerderij 
Oedsma (vandaag daar Oedsmaweg), één bezuiden en twee aan het vaarwater de Blyken. 
En natuurlijk nog geen Prinses Margrietkanaal. 
Wel heel wat vaarten door het land, waarvan toen gebruik werd gemaakt met schouwen, pramen, 
skûtsjes en misschien ook wel eens met een jachtje. Ten zuiden van het dorp gold dat voor ht 
Nijdjip, de Diepe of Molensloot (later ook Lynbaansloot genoemd); ten westen de Haniavaart, het 
Zwin en de Frienzer Opvaart, ten noorden de Boschsloot, de Spokesloot, de Aaf Jans - of 
Hoflandstersloot (laatstgenoemde als zijvaarten van de Galle) met in het noorden de Bouwesloot, 
leidend naar de Tiemertsmeer (Hedzersmarke) en het Auke Hinnesmeer, dat nu nog herkenbaar 
is door het daar zeer laaggelegen land. 
Aan de oostkant van Grouw zien we dan nog vaarmogelijkheden door de Geeuwsloot of Morre, de 
Borgsloot (tussen Biggemeer en Lange Lits) verder de Nauwe en Wijde Bird, met als zijvaart de 
Diepesloot. 

Allemaal vaarten die nu grotendeels als zodanig niet meer funktioneren, doch waarvan nog wel 
de restanten zijn aan te wijzen. 
Heel wat hardzeilers, waaronder Frisia-bestuurders, van vroeger hebben destijds deze vaarten 
gebruikt voor noodzakelijk vervoer, zo mogelijk zeilende en anders hun vaartuig trekkend, 
bomend of roeiend. 
Duidelijk is hier ook de vroegere wedstrijdbaan "Wijde Galle - de Meer - het Biggemeer" te 
onderscheiden en valt niet te ontkennen dat ook deze route nogal ver van het dorp ging. 

TOENMALIGE ZEILCONDITIES. 

Op zaterdag 31 augustus 1861 was er al weereen bestuursvergadering, waarvan wij uit de notulen 
overnemen betreffende de zeilcondities: 
Art. 1:0e Zeilaadje (zeilage?) bestaat uit zeil en stagvak. Men mag vermeerderen en verminderen 

naar welgevallen. 
Art. 2:Iedere mededinger is verpligt zich te gedragen naar 't geen hem door de keurmeesters 

wordt aangewezen, wat betreft: 
a) het vaarwater dat iedere klasse zal bevaren; 
b) het leggen aan en afvaren van den nommer. 

Art, 3:leder is gehouden de genoegens der liefhebbers zooveel mogelijk te bevorderen en zich te 
wachten voor het maken van ruzie als anderzins. 

Art.4:Niemand mag zijne partij boven de zeilen varen, zullende ieder verpligt zijn om bij 't voor 
den wind afzeilen achter zijn partij regtstandig in 't kielwater te blijven tot zoolang hij met 
het voorend van zijn schip is gekomen aan 't roer van het schip dat hij voor zich heeft, als 
wanneer hij boven dat schip, 't welk een weinig môét afhouden, mag voorbijvaren. 

Art. 5:Bij't laveren moet gezorgd worden dat de eene partij van den eenen kant en de andere partij 
van den anderen kant elkandertrachten voorbij te komen zoals zulks gebruikelijk is. Kop op 
kop komende moeten beide partijen door den wind. Indien den een den andere boven de 
zwaarden loopt, dan moet diegene door den wind die met zijn schip ten achteren is, zijnde 
het niet geoorloofd halve gangen in 't vaarwaterte maken, met het doel om zijne partij onder 
de zeilen te houden. 
In alle geval zal op den meest gebruikelijke wijs moeten gevaren worden, terwijl wrikken of 
iets dergelijks ten eenenmale is verboden. 

Art.6:De mededingers zijn verpligt onder de wind op om de boeien te varen. 
Art.7: Diegenen welke volgens 't oordeel der keurmeesters niet goed hebben gevaren, verliezen 

alle aanspraak op de prijzen en premiën. Een ieder moet zich onderwerpen aan de uitspraak 
der keurmeesters en der directie. 

Art. 8: Iedere deelnemer is verpligt voor het nommervlagje aan den gaffel te betalen vijftig cents, 
welke hij terugontvangt bij het terugbezorgen van het vlagje aan de directie op de kamer der 
prijs u itd eel ing. 

Art. 9: De partijen zijn verpligt zich te 12 1/2 ure aan den nommer te bevinden en te blijven: afvaart 
te één uur enz. 

Art.10:lndien zich na de loting nog een mededinger opdoet, zal dezen den laatsten nommer 
hebben. 

Art.11:Er moeten minstens 3 mededingers van elke klasse zijn. 



De hier genoemde regels zien er, in vergelijking met de huidige bepalingen, nogal simpel uiten 
zijn later ook hier en daar veranderd, zo zal geconstateerd worden. 
Met de nu in aantallen klassen zowel als deelnemers reusachtig toegenomen hardzeilvloot, zijn 
strengere en duidelijker bepalingen noodzakelijk geworden. 
De woorden bakboord en stuurboord zijn daarbij begrippen geworden, waarvan wij in dietijd nog 
niets lezen. In de verdere ontwikkeling blijken sommige regels vervallen, andere aangevuld en 
verscherpt en ook wel eens verzuimd. Over het zeiloppervlak destijds nog geen woord, nu alles-
beheersend. 
De nummerpalen zijn in 't algemeen vervangen door een aangegeven startlijn en worden alleen in 
smallere waters nog wel toegepast. De vrijheid van oploeven voor de op zij naderende 
tegenstander is vergroot. Er mogen nu wèl halve laveerslagen gemaakt worden. Het groot aantal 
keurmeesters is door een kleine jury vervangen, welke meer af gaat op de deelnemerscontrôle 
onderling en nommervlagjes worden alleen nog gebruikt door deelnemers in de gering 
voorkomende wedstrijden van ongeklasseerde schepen. 
Het minimum aantal mededingers per klasse is gebracht op zeven. De inschrijving moet, in 
verband met het drukken der lijsten, vroegtijdiger sluiten. 
Dit even terzijde. 

Advertentie 
uit de des tijdse 
Leeu warder 
Courant 

JJIJSIA. 
ZEILWEDSTRIJD 

op Woensdag 18 September 1861 te Grouw. 
1,t. Kluis.: Vracht. in Henrt.ch.eo. 

PRIJS: 	~game#YIL flnfrr4 ZOUT-, 
JPKI ,IR#C. «a *OT$J»  O1flVZ. 
TV,],,. 

PRMtF: Eeis. Rj. iet !LFFflg.ai,.te.ra 
T4'iL*tRI L. 

t4s RI,iias: Jan en Rnejjr, metenie mr dan 5 ton. 
PRIJS: ~ q.g.1v.wrde et ZJrLIF~ 

jfröte#rde  
• , 	,_f. •  

XrzrRRV aERWT- 
.flhlWQ. 

84* Klus.: Jaun van 6. 20 ei en daar betedsn, joo- 

p ILIJA 	W4.è,ifrRnw1' r4RiRWød. 
PaRMIg: JU~ m~oriep as.,sfef 7Ifl.M 

4de Klas: Booien van 5.0 .1 in '!aarb.aaden. 
PRIJS: 0~ #a~ *wr. 

PRFMIF: 	s ZLWpflg.....afverd rOoR• 
ea IOR, f ftf. 

ts Klas.,: Roe.n van 4.S0 01 in dsa.sbin.d.n. 
PRIJS:, 	 *IZWRRM TAP'UCR&. 
pup MI: Zs 2fL riars rLPtL- 

di Kb~ ehouw,yi. 
PRIJS: 	R. us.* sjrjLwrjRm 14- 

4,0 loRa. 
PRIKMIX: 	 om~ 2fL YRA Xt7fl. 

XpTWJJr*flhV. 
Z.uia.4j., 741 in tqfek. 
Van elk. Kh.ii. .fln.t.i, mnut*n* $ n#4nn ,5e. 
Aanift* dog mnr.*, ,66r 10 vier, Rio hn*,. va. JAN 

VAX R4T*ALq 1  of "c ,da gen fra000 oaa doe 8wsesr. 
Mstrg en Ufleit ie in ier. 
AT..frj tSl,1i. 
Voor Lsd.n ä.to~g te v.rkvgan op 't Iir.eflWcbip, fegie 

-bdiiing van 25 osw.. 
S. P. SJ0LtMA, 



Verder worden in deze notulen de uit te loven prijzen genoemd, welke bestaan uit: 
Een met zilver gemonteerd zout-peper- en mosterdgarnituur. Een fijne, met zilver gemonteerde 
tafelschel. Een gegalvaniseerde met zilver gemonteerde vischspaan en vork in etui. Een elegante 
zilveren servetring. Een zilveren tafelschel. Een moderne massief zflveren kandijtang Een 
zilveren soeplepel. Een met zilver gemonteerde voorsnijdersmes er, vork, in etui. Een zilveren 
tabaksdoos. Zes zilveren theelepeltjes. Een met zilver gemonteerde saladelepel en -vork. Een 
zilveren kurketrekker. 

Ook zal het plaatselijk muziekcorps Apollo worden uitgenodigd de hardzeilpartij op te luisteren 
met muziek op het Directieschip en er wordt voorgesteld een Frisia-vlag te laten ontwerpen. 
Dhr. de Mist belast zich met het opsieren der prijzen. Weer twee nieuwe leden worden 
geballoteerd: J.D. Jelles Gzn en D. Oedsma, beiden van Grouw. 
Van deze laatstgenoemde nieuwe leden menen wij zeker te weten dat deze behoorden tot 
bekende Grouwster veehouderfamilies, dus evenals de eerdertoegelichte G.W. van der Meer. Wij 
menen daaruit te mogen concluderen dat ook op het gebied der zeilsport in het Grouw van 125 
jaar geleden de "buiten-mensen sterk verbonden waren met het dorpsleven en er niet alleen 
economisch een belangrijke rol in speelden; zoals eerder opgemerkt, zij maakten er in aantal 
20%van uit. 

Op de bestuursvergadering van donderdag 5 september 1861 (gehouden bij D. Dorhout) wordt 
meegedeeld dat de Zeilvereniging van Workum, tegenovergesteld aan het verzoek van Frisia, aan 
deze vraagt z'n wedstrijd te verdagen en gebruik te maken van de uitnoodiging die van Workum 
bij te wonen. 
Besloten wordt daaraan niet te voldoen. 
Gebruikmaking van 't muziekcorps Apollo kan niet doorgaan, daar dit ook voor niet-werkende 
leden met hunne dames plaats op het directieschip vraagt. Men zal nu proberen het corps van de 
Leeuwarder Schutterij te huren. 
Een tjalk kan gehuurd worden van zekere Jan Postma van Akkrum tegen de huursom van f20,-- âf 
25,--. Hem zal t 20,-- worden geboden. 
Uit de notulen van de daaraan volgende bestuursvergadering blijkt dat het schutterijcorps van 
dhr. Wedemijer uit Leeuwarden zal optreden, dat W.H. Wartena te Grouw als nieuw lid is 
aangenomen, dat de zeilvereniging Sneek wel, maar het "Oostergoo"-bestuur geen gebruik van 
de uitnodiging kan maken en dat het schip van Postma beschikbaar is. 
13october 1861: Ingevolge art. 27 van 't reglement der zeilvereeniging Frisia heeft het bestuurde 
eer 't volgend verslag omtrent den eerstgehouden Zeilwedstrijd uit te brengen. Zie daarvoor bijg. 
knipsel uit de Leeuwarder Courant van 20 september 1861. 

(ieouw, 1$ September H.d.a hield d. ZeL.reeniglrg 
F?ie.a s1iisr h.reo eer&ten ae1weditrj1 41b<»wel het weder 
kliet a~ tue*ig wee, werd dit fe..i bijg.woor.d door een 
groot mmsal eas.cbouw.rs, soo so hier s.s e1drs, as opge-
luisterd door di ouáok V$0 de eisdeljke achus.rij van Loot-
warden, onder directie vee das beer W.dVmsisr e êoor di. 
van hei mnsiekgusl*'ibsp Apôl# das.r pisats. 

K.. dertigtal zeilen doogsn neer di iatgescbreven prij.se 
en prooien, welke behaald w.vd.n, als volgt: 

lete k!aau, prijs, 0. Zijlafra te Drait.t, prea}e, M. Bijl-
erna te Grouw; 2. klaas., prijii1 K floekiire te Wara, 
premie, G. Houwink t. &nieek; 8de klae. prtjM A. H. Tij. 
tra, premie, K F. de Vi4.m, beide i te Grouw; 4. klsa., 

prijs, J. S. Agerema t. Warga. premie Jo. iud.ma t. 
Groow; 5de klaesa, prijs, .J. F1. Weatra te 0ronw, prAnaia, 
A. Spkstra te Wiflina; 6de klus., prijs, je:. &ikkeina, 
premie, Ja,. Zoilema, b-4en t. (Iroow 
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Hier de deelnemerslijst 

le klasse: Veerschepen. 
no. 1. L. Fransbergen van Mantgum 
no. 2. M. Bijlsma van Grauw 
no. 3. G. Zijlstra van Dragten 

2e klasse: Jagten en boeijers metende meer dan 5 ton. 
na. 1. G. Houwink van Sneek 
na. 2. K. Hoekstra van Warga 

3e klasse: Jagten van 6.20 en daar beneden, metende niet meer dan 5 ton 
na. 1. A.S. Blijstra van Grouw 
na. 2. G.A. Blijstra van Baarnbergum 
na. 3. K. de Vries van Grauw 

4e klasse: Baaten van 5.20 en daar beneden 
na. 1. J. Algersma van Warga 
na. 2. H.T. Halbertsma van Grauw 
na. 3. H.E. Halbertsma van Grauw 
na. 4. Jm. Zuidema van Grauw 

5e klasse: Booten van 4.30 en daar beneden 
na. 1. Jst. van Stralen van Grauw 
na. 2. J.H. Westra van Grauw 
no. 3. A. Spiekstra van Wartena 
na. 4. E. Draisma van Grauw 
na. 5. T. v.d. PLoeg van Grauw 
na. 6. A. Castelein van Suawoude 

6e klasse: Schouwen. 
na. 1. B.A. Bouma van Grauw 
na. 2. Jm. Zuidema van Grauw 
na. 3. T. Ademse van Grauw 
no. 4. E. Sikkema van Grauw 
na. 5. P. Musch van Grauw 
na. 6. J.Kalsbeek van Wartena 
na. 7. S. Wartena van  Grauw 
na. 8. F. Lykles van Grauw 
no. 9. J.H. v.d. Schaaf van Grauw 
na. 10. B.T. Bouma van Grauw 
na. 11. J. Stok van Grauw 

Verder was er besloten dat de Bestuurders met het corps muzikanten ander directie van den hr. 
Wedemeijer v66r de afvaart der schepen een optogt zouden doen daar het dorp. 
Behalve daar het reeds genoemde muzykcarps, werd het feest op royale wijze opgeluisterd daar 
het muzykgezelschap "Apollo" dezer plaats, benevens daar eene menigte schepen en 
aanschouwers zoo van hier als van elders. (Velen hadden zich daarvoor vrijgemaakt, za kunnen 
wij dus vaststellen.) 
Jammer dat dit volksfeest, dat men overigens schoon mogt noemen, niet door fraaijer weder werd 
begunstigd. Wel had men niet te klagen over te weinig wind, doch er kwam tusschenbeide wat te 
folie wetter by de wyn. 

Na de zeilpartij werden de winnaars verzocht zich achter 't directieschip te voegen ten einde zoo 
gezamenlijk naar wal te varen, waarna nogmaals een aptogt daar 't dorp geschiedde en den 
waarnemenden Burgemeester en sérénade werd gebragt voor de assistentie der Directie bij deze 
gelegenheid verleend. Des avonds had de prijsuitdeeling plaats. De president hield een 
algemeene toespraak en reikte vervolgens de prijzen en premiën met nog eenige bijzondere 
aanspraken aan de winners uit. Alles is in goede orde en zonder stoornis afgelaapen. 
IV.De penningmeester doet rekening en verantwoording van zijne gehouden administratie, 

waaruit blijkt dat de ontvang is ten bedrage van f426,25, de uitgaaf bedraagt f397,69 en dat er 
alzoo een batig slot bestaat van f 28,56. De rekening wordt goedgekeurd, gearresteerd en 
besloten in de alg. verg. aan de leden ter goedkeuring aan te bieden. 
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Die algemene vergadering vindt dan plaats op 23 oktober day. Uit de notulen daarvan noteren 
wij dat er een verandering in het bestuur plaatsvindt. De heren Jm. Zuidema en S.P. Sjollema 
treden uit en in hun plaats worden gekozen T. Brouwer en A. Bakker. In een volgende 
bestuursvergadering (3 januari 1862) wordt als secretaris aangewezen dhr. Van Riesen cu als 
penningmeester dhr. Brouwer, als commissarissen de heren H.E. Halbertsma en A. Bakker. 
Op de bestuursvergadering van 7juli 1862 wordt besloten de algemene vergadering te houden op 
woensdag 23juli a.s. ten huizevan de Wed. J. Gorter, '5 middagsom 4uur(!) en ditteadverteren in 
de Leeuwarder Courant van vrijdag,18 juli a.s. Ook wordt besloten de volgende wedstrijd in 7 
klassen te houden, indien de financiën zulks toelaten. Dhr. Brouwer deelt mee aan enkele dames 
te hebben verzocht een Standaard te vervaardigen, wat deze op zich hebben genomen. 
Op de aangekondigde Algemene Vergadering valt ook het besluit dat, als een pas gekozen 
bestuurslid zijn benoeming niet wenst te aanvaarden, hij aan de kas een boeteverschuldigd is van 

2,50. Dit op voorstel v.h. lid B. v.d. Meulen. Onder IV lezen we in de notulen: Wordt voorgesteld 
om aan Z.K.H. den Prins van Oranje het beschermheerschap deezer vereeniging op te dragen, 
waartoe wordt besloten en het bestuur gemagtigd die zaak te bevorderen op tijd en wijze als hun 
zal goeddunken, alles zonder bezwaar der kas. 
V. Wordt achtereenvolgens geballoteerd over de Heeren Johan Doumate Warga, Arjen J. Ozinga 

te St. Jacobiparochie, Klaas F. de Vries te Grouw, Jacob K. Musch te Grouw, Lykle K. de Vries 
te Grouw en Wijbe Pekema te Grouw, welke allen met groote meerderheid van stemmen 
worden aangenomen. 

Uit de notulen van 28 augustus 1862: 
VI.Van Riesen wordt belast met het doen vervaardigen der stokken aan de Standaard en aan 

Gaastra wordt besteld het maken van een koperen schip "boven dezelve" (Gaastra was goud-
en zilversmid). 
(Het vaandel is dus "op kommende wei". De vervaardigsters zullen speciaal worden gehuldigd, 
maar we weten nog steeds hun namen niet.) 

VI1De Mist belast zich den Burgemeester te verzoeken prijzen en premiën wel te mogen plaatsen 
op het Gemeentehuis van Idaarderadeel en het toezicht aan den veldwachter op te dragen. 

Uit notulen 3 september 1862: 
II. Op voorstel der keurmeesters neemt de directie op zich om bij edereton, waarom deschepen 

zullen zeilen en wat ver van de bakens van afvaart verwijderd zijn, een persoon te plaatsen om 
toe te zien dat iedere zeiler daar eerlijk en getrouw de gemaakte conditiën nakomt. 

In de Alg. Verg. van 03-09-1862 worden weer nieuwe leden, na ballotage, aangenomen: Kl. 
Postma Kz., E.H. Draisma, E.F. v.d. Wal, K.B. Dijkstra, Sjoerd J. Sietema, A.H. Braak, Kl. Uilkema, 
Klaas Ates Sjollema, allen te Grouw en W. Kamminga te Leeuwarden. 

Uit de notulen 13-09-1 862: 
II. Wordt besloten de heer G. Houwink te Sneek uit te noodigen deel te nemen aan de 

zeilwedstrijd en te vermelden dat, ware het dat slechts 2 deelnemers zijn van detweede klasse 
(jachten metende meer dan 5 ton) die prijs niet wordt ingehouden. 

IV.Wordt bepaald om bij de condities van de zeilers te plaatsen: "Indiende mededingers vlak voor 
de wind zeilende, om een ton of baken moeten, zullen zij verpligt zijn "met de zon draaijende 
om dezelve te varen". 

VlIlde Mist neemt op zich dat het vaandel rigtig in orde komt en den burgemeester te verzoeken: 
a) dat de vlag a.s. woensdag (17 sept.) op de dorpstoren worde geplaatst. 
b) 's avonds eene serenade bij fakkellicht te mogen houden en twee fakkels bij de brandspuit 

behorende, daartoe af te staan. 
(Dit werpt dus wel een romantisch licht op de brandweer uitrusting van die dagen.) 

c) de assistentie zowel der plaatselijke als der rijkspolicie en aan hen op te dragen te zorgen 
dat niemand bij de prijsuitdeeling op de kamer komt dan die bij de wet bepaalde personen". 

Dan volgt nu het gedeeltelijk verslag van de tweede zeilwedstrijd, gehouden op woensdag 17 
september 1862: 
In de le klasse, vracht- en beurtschepen, 5 deelnemers. 
In de 2e klasse, jachten metende meer dan vijf ton, geene (dus ook niet dhr. Houwink van Sneek). 
In de 3e klasse, jachten van 620 rn en daar beneden (5 ton) 3 deelnemers. 

In de 4e klasse, booten van 5.30 m. en daar beneden 4 deelnemers. 
In de 5e klasse, booten van 4.50 m. en daar beneden 3 deelnemers. 
In de 6e klasse, Snikken 6 deelnemers. 
In de 7e klasse, Schouwen 7 deelnemers. 
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(Alzo één klasse meer, doch één deelnemer minder dan op de eerste wedstrijd.) 
Na de inschrijving enz. der schepen begaf zich de directie om halftwaalf met het 
muzykgezelschap "Apollo" ten huize van eene der dames welke onze vereniging een vaandel 
hadden aangeboden, om hetzelfve af te halen. Hetzelve ontvangen hebbende werden zij in 
hartelijke bewoordingen bij monde van den heer president bedankt voor "het geschenk der 
vereeniging geschonken", waarna eene optogt door het dorp werd gehouden. 
Hierna ging men uiteen om ten 1 1/4 ure weder aan boord van het directieschip te zijn, omwelke 
tijd men zich had hereenigd en de afvaart plaats had. 
Fraai weder, eene mooije koelte, eene groote menigte menschen van heinde en ver herwaarts 
gekomen, het groot aantal Schepen en de fraaije afwisselende muzyk van het alhier bestaande 
muzykgezelschap Apollo, welke vereeniging zich gaarne had verbonden dit feest zooveel 
mogelijk op te luisteren, dit alles is genoeg om U te kunnen zeggen, dat er dit jaar geene 
zeilwedstrijd werd gehouden welke die onzer vereeniging heeft overtroffen, dat het een sierlijke 
partij was(!) 
Prijzen en premiën werden gewonnen als volgt: 
le klasse: 1. G- Zijlstra, Dragten, 2. G. Brandsma, Joure. 
3e klasse: 1. K.F. de Vries, Grouw, 2. A.S. Blijstra, Grouw. 
4e klasse: 1. J.S. Algersma, Warga, 2. H.T. Halbertsma, Grouw. 
5e klasse: 1. T.R. de Wal, Grouw, 2. W. Pekema, Grouw. 
6e klasse: 1. L. Fransbergen, Mantgum*,  2. J. Blaauw, Heerenveen. 
7e klasse: 1. Jm. Zuidema, Grouw, 2. P. Musch, Grouw. 

* Deze prijs  was een zilveren tafelschel en wordt thans bewaard in 't Fries Scheepvaartmuseum te 
Sneek. 

De winnaars daartoe verzocht zijnde, voegden zich achter het directieschip en alzoo voer men 
met veel moeite aan wal (nog geen motorkracht natuurlijk!) 
Hierop ging men uiteen om zich wederom 7uur te hereenigen ten huize van J. Riemersma, waar 
bepaald was dat de prijsuitdeeling zoude plaats hebben. Voordat men daartoe overging hield 
men nog eene optogt bij fakkellicht door het dorp en werd eene serenade gebragt aan de dames-
vervaardigsters der Standaard (nog geen namen dus). 

Op de prijsuitdeling werden feestdronken uitgebracht op verschillende medewerkers en ook een 
glas gewijd aan de dames, welk het vaandel hadden vervaardigd. (Nog geen tijd van emancipatie, 
maar wel erkentelijk dus.) 

In de Algemene Vergadering van woensdag 15 oktober, ten huize van de wed. J. Gorter zijn 3 
bestuursleden aftredend en wel de heren De Mist, Halbertsma en Van Riesen (artikel 27 v.h. 
Reglement). 
In hun plaats worden verkozen: S. Wartena, M. Boltjes en G.K. de Vries. Daarv&5r bedankten voor 
die eerde heren: H.B. Halbertsma, G. de Vries, W.S. Kijlstra, W. Römer, G.K. Lykles, G.G. Jelles en 
B. v.d. Meulen. 
Volgens artikel 32 werden deze allen beboet, ook de man, die dit artikel bedacht heeft ni. B. v.d. 
Meulen. In elk geval, niet kwaad voor de kas. 

IETS MEER OVER ENKELE FRISIA-WERKERS UIT DE BEGINTIJD 

In het Gemeente-archief van Idaarderadeel komt men in de notulen der Raadsvergaderingen het 
volgende tegen: 
Van 9 april 1859: 

request van den heer A.A. Uitenhage de Mist, rijksontvanger te Grouw, strekkende ter 
bekoming van vergunning om voor de wal van het door hem bewoonde huis, uitkomendeaan het 
vaarwater de Grouw, een schiphuis te mogen doen plaatsen ter berging van een zoogenaamde 
Schouw (wordt verleend). 

Verder in de notulen van B. en W.-vergadering 23 aug. 1860: 
N.a.v. ontslag als onderbrandmeester te Grouw van de heer Jan de Jong, wegens vertrek naar 
Harlingen, wordt in diens plaats gesteld Arnold Abraham Uitenhage de Mist, rijksontvanger te 
Grouw. 

Uit het Gemeente-archief blijkt ook dat ten tijde van Frisia's oprichting en eerste begintijd dein 
dat verband genoemde Bouwe v.d. Meulen wethouder was en de andere wethouder de heer 
Boltje. A. v.d. Velde was lid van de Raad. 
De toenmalige burgemeester was Mr. Cornelis Bergsma, gemeentesecretaris W.S. Kijistra. 
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Uit de bestuursvergadering van 6 maart 1863, welke gehouden werd ten huize van D. Dorhout, 
noteren wij de namen van het nieuw gevormde bestuur. President: S. Wartena; secretaris: Th. 
Brouwer; penningmeester: A. Bakker; commissaris: G. de Vries. 
Besloten wordt op de e.v. Alg. Verg. voor het inmiddels overleden bestuurslid M. Boltjes een 
nieuw te benoemen. Dat blijkt later de heer H.T. Halbertsma te zijn geworden. 

Voor wedstrijden 1863 werden de volgende prijzen beschikbaar gesteld: 

Fraaie pendule en 2 kandelaars, kostende f 50,00 (le 
Voorsnijder en vork f 6,50 (2de) 
Soeplepel (zilver mogen we aannemen) f 18,25 (le 
6 zilverhechten messen f 6,00 (2de) 
Zilveren inktstel f 24,75 (le 
Zilveren vischspaan f 10,40 (2de) 
Met zilver gemonteerde tafelschuier f 21,75 (le 
Sigarenbeker f 7,20 (2de) 
Zilver komfoor-aansteker f 17,00 (le 
Twee zilveren strooiers f 6,40 (2de) 
Petroleumlamp f 10,00 (le 
Zilveren kurketrekker f 3,50 (2de) 
Zware zilveren lepel f 4,75 (le 
Sigarenpijpje t 0,80 (2de) 

Totaal prijzenbedrag f 	187,30 
De wedstrijden van 1863 werden gehouden in de volgende klassen: 

1 	Vracht- en beurtschepen aantal deelnemers 5 
II 	Snikken aantal deelnemers 4 
III 	Jachten van 6.20 m aantal deelnemers 2 
IV 	Booten van 5.40 m aantal deelnemers 6 
V 	Booten van 4.50 m aantal deelnemers 4 
VI 	Schouwen aantal deelnemers 8 
VII 	Watersc h oenen * aantal deelnemers 6 

totaal 35 

* Nergens vermeld wat dit voor loop(?)-vaartuigen waren en niet geslaagd dit uit archieven te 
voorschijn te halen. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN. 

De inkomstenbron der Vereniging bestond voor een belangrijk deel, althans in 't begin, uitgiften, 
al of niet verkregen via intekenlijsten. 
In 1861 bijvoorbeeld toont het kasboek reeds de namen van een 40 tal gevers. 

In het oude kasboek wordt ook vaak een beloning aan de politie vermeld, meestal een bedrag van 
2.50, voor medewerking aan de prijsuitdeling of anderszins, wat nu wel niet meer zal voorkomen. 

De bepaling in de Statuten, dat een lid een boete van f 2.50 verschuldigd was, indien hij voor zijn 
verkiezing in het bestuur, tot toetreding bedankte, leverde de kas nogal eens een voordeeltje op. 
Bij de ontvangsten in 1863 lezen we b.v. dat dit f 17.50 inbracht. 

GEMEENTELIJKE BEMOEIING MET BEURTVEERDIENSTEN. 

Gemeente-archief B. en W.-notulen 2 februari 1863: 

........ request van Abadus Pieters vn der V&de, grondeigenaar en lid van den Gemeenteraad en 
Pieter Boltjes, notaris, beiden te Grouw, als eigenaren van het schip "Ebelina" genaamd, en van 
het Regt van Veer om te varen in de Beurt van Grouw op Leeuwarden vice-versa en Gerben 
Jogchum Zuidema, schipperte Grouw, huurdertot nu toe van gemeld schippersveer en Jogchum 
Zuidema, koopman te Grouw, nieuwe huurder van hetzelve, waarbij wordt te kennen gegeven dat 
zij zijn overeengekomen, dat gemeld schip, aanbehooren en Veer op den 20januari 1863 door 
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Gerben Jogchum Zuidema zal worden verlaten, terwijl zulks alles alsdan dadelijk in huurgebruik 
zal overgaan op Jog hum Zu idem avoornoemd, die vanaf dat tij dstipais huurder en gebruiker over 
gemeld schip, veer en aanbehooren, zal kunnen beschikken, met regt om onder zijne 
verantwoordelijkheid zich te laten vervangen door leuwe Stok, schippersknecht te Grouwtottijd 
en wijle de eigenaren en Burg. en Weth. zulks goed vinden. 
dat de eigenaren van gemeld schip en veer echter overeenkomstig de deswege bestaande 
reglementen, geen regt hebben eenen nieuwen schipper of huurder op gedacht Veerschip aan te 
stellen buiten toestemming deezer Vergadering." Enz. 
Alszodanig wordt tot aanstelling van Joghum Zuidema besloten en erkend als huurder. 

HET "DORP GROUW" 

Bij dit gemeente-archiefstuk haken wij nog even in met een vermelding uit het boekje "To 
skûtsjesilen mei it âlde Grouster fearskip", geschreven door win. Lieuwe Brolsma, in 1966. 
Daar lezen we om. in dat het schip Ebelina door de genoemde eigenaars in 1871 aan de huurder 
Jogchum Zuidema is verkocht. In 1873 is het daarop in een publieke verkoop overgegaan in 
handen van Wiebe Peekema, zonder beroep, van Grouw. Deze gaf het de naam "Dorp Grouw" en 
heeft het in 1877 doorverkocht aan Goslik Minderts Peekema, koopman te Poppingawier. 
Het schip was gebouwd in 1861 op de werf van Eeltje Holtrop van der Zee te Joure. Het bleef in 
handen der familie Peekema tot 1909 en is gebruikt door Wiebe Peekema sr., door Mindert 
Peekema en door Wiebe Peekema jr. Er werd, naast het beurtdienstgebruik op Leeuwarden en 
Sneek, ook veel mee gehardzeild en daarbij won het alleen al 16 maal op Frisia-wedstrijden. 
Het is voorgekomen dat het een aantal wedstrijden niet meer mee mocht doen, door bezwaren der 
mededingers tegen de "meerdere bekwaamheid", die kollega's deed terugtrekken. 

De naam Jm. Zuidema komt voor in meerdere oude notulen en verslagen, zowel als wedstrijd- 
deelnemer, als bestuurslid van Frisia. Hij was niet alleen veerschipper maar ook boterkoopman. 

De zeilpartij van 1863 werd geadverteerd in de Courant van 4 en 11 september 1863 en gehouden 
op 16 september, uiteraard weer op woensdag. Uit het verslag van deze hardzeildag noteren we 
dat de wedstrijd op waterschoenen plaats vond om 11 uur's morgens. Verder dat het hardzeilen 
aanving om half twee, onder begunstiging van een stevige koelte en groote menigte 
toeschouwers van heinde en ver, een groot aantal schepen, fraaije afwisselende Muziek (Apollo); 
het wapperen der groote menigte vlaggen, zoowel van huizen als schepen, toonden alle blijk van 
belangstellende deelneeming tot opluistering van dit voor ons Dorp zoo geschikte Nationaal 
volksfeest ...... 
In klasse 1 werd de prijs gewonnen door Blaauw van Drachten*, de premie door J. Klaver, ook 
Drachten. Klasse 2: Fransbergen, Mantgum, premie Zeinstra, Idaard. Klasse 3: K.F. de Vries, 
Grouw, premie S.A. Blijstra, Grouw. Klasse 4: Eerste J.A. Sietema, Wartena, premie Jm. Zuidema, 
Grouw. Klasse 5: T. Sietema, Grouw, premie J.H. Westra, Grouw. Klasse 6: S.S. de Jong, Grouw, 
premie Jm. Zuidema, Grouw. Klasse 7, de waterschoenen dus, door J. Roorda, Grouw en de 
premie door Hellinga, Grouw. 

De Algemene Vergadering vond plaats op 26october 1863 ten huize van J. van Stralen, logement 
"Oostergoo", waaruit wij vermelden: 
V. Voorstellen wijziging van Art. 32 van het reglement, luidende aldus: Wie benoemd wordt als lid 

des bestuurs en daarvoor bedankende de verschuldigde boete betaalt is twee daaraan 
volgende jaren van de boete vrijgesteld in geval hij in die jaren nogmaals mogt worden 
verkozen. Dit voorstel wordt aangenomen. 
Verandering in 't bestuur: Afgetreden A. Bakker en Th. Brouwer, gekozen H. Smitz en P.S. v.d. 
Ploeg. 
Dhr. G.K. de Vries wordt president, dhr. Smitz secretaris. 
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Foto van le prijs in de klasse Vracht- en Beurtschepen op Frisia-wedstrijd 16september 1863, 
gewonnen door beurtschipper Blaauw van Drachten. (Eigendom Fries Museum, in bruikleen 
Museum Idaarderadeel te Grouw.) 

In de vergadering van 13 november 1863 is besloten nogmaals een verzoekschrift aan de 
Gemeente te richten voor subsidie uit de Dorpskas en dit te laten ondertekenen door alle in 
Grouw wonende leden. Op de daaraan volgende bijeenkomst,  11juli 1864, blijkt  ook hierop door 
het Gemeentebestuur afwijzend te zijn beschikt. 
Op de Alg. verg. van 29-07-1864 blijkt het ledental 92 te zijn. 
Onder IV staat in de notulen: Het lid A.T. Bakker doet aan het bestuur het verzoek om de lijst van 
inteekening ook vooral te presenteeren aan zoodanige inwoners van dit dorp, die, hoewel geen 
leden der vereeniging zijnde, geacht kunnen worden wel eenige gelden voor deze algemeene 
zaak te kunnen afzonderen. 
Augustus 1864: 
Nieuwe leden: Jelle Sijtzes Sijtema, Oldeboorn, Auke Wijma, Grouw. Nieuwe kastelein in Grouw, 
waar vergaderd wordt: T. Adamse. Nieuw wedstrijdattraktie: "Wedstrijd in het hardschuiven", 
waaruit wij afleiden: Wie het snelst zijn boot kan voortbomen. Als prijs wordt hiervoor uitgeloofd 
5,--, premie f 2,--. 
De prijsvoorwerpen worden geleverd door Gaastra, Grouw, in samenwerking met Merkelbach te 
Harlingen. 

Op bestuursvergadering 11-09-1864 wordt bepaald dat er door het bestuur bij de prijsuitreiking 5 
officiële toasten zullen worden uitgebracht, verdeeld over de bestuursleden. 
Notitie van 03-10-1 864: De voorzitter rapporteert dat hij in de plaats van de voor de 2e klasse 
uitgeloofde premie, welke niet is kunnen worden uitgereikt, omdatA.S. BlijstraenA. Olie tegelijk 
zijn aangekomen, aan eerstgenoemde heeft ter hand gesteld een zilveren vorkje en aan 
laatstgenoemde een dito suikertang, beide van gelijke waarde en tezamen tot het bedrag van de 
uitgeloofde premie. 

In de notulen van woensdag 12october 1864, betreffende de Alg. vergadering, missen we het tot 
nu toe bekende breedvoerig wedstrijdverslag, maar is dit door secretaris H. Smitz als volgt 
beperkt: 
Overeenkomstig artikel 21 doet de secretaris verslag van de gehouden hardzeilpartij, waaruit o. a. 
blijkt dat derzelve heeft plaats gehad op woensdag 14septemberjl., dat derzelve in schoon weder 
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en flinke koe/te naar wensch is afgeloopen, dat er onder alle de vijf klassen welke op het 
programma waren uitgeschreven, door 29 schepen aan is deelgenomen, dat de wedstrijd op 
waterschoenen onder 5 mededingers is gehouden en dat de wedstrijd in het hardschuiven niet 
heeft kunnen doorgaan, wegens het ongenoegzaam getal mededingers. 

In de bestuursvergadering van 31 october 1864, gehouden ten huize van D.G. Dorhout, komt er 
weer verandering in het bestuur. Dhr. H. Smitz wordt president, dhr. T. Halbertsma secretaris en 
dhr. J.S. Gaastra penningmeester. 

Het aantal deelnemers aan de Alg. vergadering op 31 juli 1865, bestuur inbegrepen, is 23 
personen. De bijeenkomst vindt plaats bij Jan van Stralen. De onkosten voor de komende 
zeilwedstrijd worden geraamd op f 400,00, het tekort op f130,00. Weer reden om een intekenlijst 
te laten rondgaan. 

Dat de aanhouder wint blijkt op de bestuursvergadering van 30 augustus 1865, als daar ter kennis 
wordt gebracht dat (eindelijk eens) het Gemeentebestuur bereid is deze keer een subsidie te 
verlenen van f 50,00. 
Verder lezen we in de betreffende notulen onder 4: "De secretaris neemt op zich te verzoeken om 

de vlaggen van de Engelsche boot tot opluistering van 't directieschip (welke Engelsche boot valt 
niet vast te stellen), terwijl de president zich belast met het laten omroepen van 't verzoek aan de 
ingezetenen om vlaggen uit te steken" enz. Ja, de dorpsomroeper z'n baan was toen nog in volle 
glorie. 

Voor de wedstrijden van 1865 bestaan de premies uit vlaggen. Iedere tweede aan komer ontvangt 
een Nederlandse vlag met gouden inscriptie. Uit de kostprijzen hiervan moet geconcludeerd 
worden dat ze van verschillende groottezijn geweesten zeker in verhouding tot de groottevan de 
boten der winnaars hebben gestaan. De Friese vlag wordt niet genoemd. 
Verder lezen we: "Compareerde ter vergadering Reid Gorter, dewelke wordt verzocht als tapper 
op het directieschip te willen ageeren, hetwelk op de gestelde voorwaarden door hem wordt 
aangenomen." 
(Het lijkt ons mogelijk dat Reid Gorter dezelde is, als de nog omstreeks 1920 in Grouw bekende 
"Reid en Tytsje", welk echtpaar een populair snoepwinkeltje had in de Raadhuisstraat, hoek 
Hoofdstraat.) 

De uitslag van de wedstrijd 20 september 1865 luidde alsvolgt: 
Vracht- en buurtschepen: 1. Huitema, Akkrum; 2. Brandsma, Joure. 
Jachten: 	 1. W. Pekema, Grouw; 2. H.E. Halbertsma, Grouw. 
a Booten: 	 1. Jm. Zuidema, Grouw; 2. S.J. Sietema, Grouw. 
b Booten: 	 1. Jan Zuidema, Grouw; 2. T.R. de Wal, Grouw. 
a Schouwen: 	 1. R.S. Uilkema, Grouw. 
b Schouwen: 	 P. Musch, Grouw; 2. T.T. Jonker, Wartena. 

In de notulen van vergadering 18 october 1865 komt voor: Het lid Wartena wenscht dat een lid, 
welke meer dan f 2,50 betaalt, daarvoor "eenig recht erlange". 
Voorgesteld wordt dit met een toegangskaart gratis voor de prijsuitreiking te belonen. In de 
volgende Algemene Vergadering blijkt dit te worden aangenomen. Er vindt ook weer verandering 
in het bestuur plaats: Aftredend Smitz en Van der Ploeg, benoemd S. Sjollema en Jm. Zuidema. 

In het vergaderingsverslag van 8juli 1866 wordt een ledenverlies vermeld van 14 en het feit dat dit 
jaar de zeildag niet plaats kan vinden in het raam der Kermis, daar deze niet plaats zal hebben. 
Uiteraard zou men willen weten, waardoor deze ledenachteruitgang is ontstaan en wat de reden 
van het niet doorgaan der kermis is, maar de secretaris rept daar niet over. Ook is Frisia niet ruim 
bij kas; er is wel f 100,00 te weinig voor de normale zeildagonkosten, zodat er behoefte is aan 
subsidie, zowel als intekenaren. 
Op de Alg. Vergadering van 25 juli 1866 zijn er buiten de direktie nog 13 leden opgekomen. Of de 
zeildag dit jaar wel door zal gaan is nog een vraag. De direktie zal hierover in overleg treden met 
het gemeentebestuur. Later blijkt dat laatstgenoemd college wel toestemming voor een zeil- 
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wedstrijd geeft maar daarbij als eis stelt dat inde bekendmaking per advertentie dient te worden 
vermeld, dat de aanwezigheid van kramen enz. daarbij is verboden. Er zal ook maar in 4 klassen 
gezeild worden, fl1. 1) Grote Jachten; 2.) boten van ,5 ei, 4 palm" en daar beneden; 3) boten van "4 
ei, 4 palm" en daar beneden en 4) schouwen niet wijder dan "1 ei, 8 palm" en daar beneden. 
Waarom deze beperking, het staat helaas niet in het notulenboek. De direktie vroeg naar 't 
gebruik op die dag van "de Grouwster boot" en de ondernemers daarvan eisen daarvoor een 
vergoeding van f 40,00, wat 2x zoveel is als de direktie wenst te betalen. 
't Is hier voor 't eerst dat het begrip "Grousterboat" naar voren komt. De boot zal dan voor Grouw 
de eerste stoomboot zijn(?). Zijn direktie bestaat uit de heren G. Greben en Van Es. Na overleg 
nemen zij genoegen met de beschikbaarstelling aan Frisia voorf 25,-- en de fles wijn te leveren M 
1,20, plus de toezegging van Frisia dat dit in de zeilwedstrijdadvertentie zal vermelden, dat de 
.boot die dag niet naar Leeuwarden vaart. 
Verder lezen we nog dat de Burgemeester bepaald heeft dat de wedstrijd niet op de gevraagde 
12de september mag gebeuren, doch in elk geval één of meer weken later. Waarom ook deze 
beperking; het wordt niet vermeld. 

De volgende notulen zijn van 12december 1866, een korte notitie, meto.a. de mededeling dateen 
gemeentelijke subsidie van f 30,-- aan Apollo, in 't vervolg, met instemming van de 
muziekvereniging, ook regelrecht aan Frisia kan worden geschonken. 
Uit het verslag van Alg. Verg. 17 december 1866, blijkt dat de wedstrijd van dit jaar heeft 
plaatsgevonden op woensdag 26september en dat de bijzonderheden hierover zijn omschreven 
in een bijg. verslag, waarvan in de notulen niets verder vermeld. 
De uiteindelijke ontvangsten beliepen f391,06 1/2, de uitgaven f363,90, het restant dusf 27.16 1/2 
+ een overgebleven prijs en premie ter waarde van f 51,15. 
Als dissonant kwam er op deze vergadering naar voren dat er een prijs en premie zijn uitgekeerd 
aan de heren G. de Vries en G. ter Horst, van klasse 2, welke geen wedstrijd hebben geleverd. 
Hierover reklameert het lid Smitz, maar deze krijgt als antwoord dat in diens presidentsperiode 
een dergelijke handeling ook is voorgekomen. Ja, soms kan de gemoedelijkheid uit de hand 
lopen ........ 
Bij de bestuursverandering wordt o.m. de secretaris T.H. Halbertsma vervangen door P.K. Musch 
en president Jm. Zuidema door R. Broers. 

Uit de bestuursvergadering van 11 september 1867 noteren wij dat de afvaart voor de komende 
wedstrijd niet weer plaats vindt bij het land van dhr. Boltje, doch nu bij dat van de veehouders D. 
Looyenga en S. Bruinsma. Eerstgenoemde stelt die plaats gratis, laatstgenoemde â f 3,00 
daarvoor beschikbaar. Het directieschip zal dit jaar minder kosten, doordat dhr. J. Zuidema zijn 
veerschip daarvoor zal verhuren tegen f 10,00. 
Over het verloop der wedstrijd van 1867 geen vermelding. In de Leeuwarder Courant van 25 
october d.a.v. staat een advertentie met de bekendmaking van de Alg. Ledenverg., gepland op 30 
october, 's avonds 8 uur bij de Wed. Jan Gorter. 
Deze vergadering werd bijgewoond buiten het bestuur door slechts 4 leden. Dit groepje moet 
nieuwe bestuurders kiezen, dit zijn: Wederom H.E. Halbertsma, de Mist en verder G.L. Lykles, 
G.K. Lykles en opnieuw H. Smits, waarvan niemand aanwezig, maar het bestaande bestuur treedt 
af. 

TIJDELIJKE INZINKING. 

Bij deze gang van zaken moeten wij langzamerhand de indruk krijgen dat "de fleur der wat iit is". 
Er is ledenverlies, er is deelname-achteruitgang, er zijn verwijten gemaakt in sommige 
vergaderingen, de belangstelling neemt af, de verslagen worden dikwijls beperkt. 
Van de nieuwgekozen bestuursleden bedanken er drie, de andere twee zijn toevallig niet 
bereikbaar. En er zijn weer een paar voor de vereniging bedankende leden. 
Wij lezen verder in de notulen van genoemde alg. vergadering: 

X. A.B. Bouma stelt voor om de Directie en keurmeesters een te zijn, dat is om de betrekking 
als keurmeester zonder eenige belooning door de bestuurders zal worden waargenomen. 

Xl. 	S. de Jong stelt voor een artikel 17 van het Reglement te laten vervallen en in plaats daarvan 
te stellen dat de aftredende leden des bestuurs onmiddellijk herkiesbaar zijn. 
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XII. B. Bouma en P. Musch stellen aan Gaastra voor of hij hunne boeken voorlopig wil 
overnemen, waartoe Gaastra zich genegen betoont en dus worden de betrekkingen van 
Secretaris en Penningmeester overgedragen aan voornoemde, op grond dat er daar zoo 
weinige belangstelling van leden of tegenkanting derzelfe, geene betrekking in het bestuur 
zal worden waargenomen. 

XIII. Gaastra geeft te kennen dat hij op grond van het voorgevallene eene dringende 
uitnoodiging aan de leden zal doen tot eene algemeene vergadering, teneinde er beslist 
wordt hoe of er verder in de netelige omstandigheden van Frisia zal moeten gehandeld 
worden. 

Hoe de toestand zich met Frisia nu verder ontwikkelde, gaan wij verder na in de notulen van 
de Alg. vergadering, gehouden op 31 july 1868. Wij noteren daarvan: 
Aanwezig zijn Jm. Zuidema, J.S. Gaastra, P. Musch, Jan van Stralen, G.L. Lykles, S.T. van 
der Wal, A.A. Uittenhage de Mist, B.T. Bouma, H.E. Boonstra, S.S. de Jong, T.H. 
Halbertsma, H.B. Halbertsma, R. Broers. 

Daar er in de Algemeene vergadering van 30 october 1867 door het Bestuur hunne 
werkzaamheden volgens het Reglement zijn verrigt en dat er volgens artikel 27 van 't Regl. 
in dien vergadering voor de afgetredende leden van 't Bestuur nieuwe moesten worden 
benoemd en daar de andere leden des Bestuurs ook bedanken, zoo moest men heengaan 
en benoem een geheel nieuw bestuur, dit verrigt hebbende en de benoemde Heeren 
bedankten, zoo is J.S. Gaastra heen gegaan en hebben een oproeping gedaan aan de 
Leden der Vereeniging om te besluiten hoe of er gehandeld moest worden in 't belang der 
Vereeniging. 
Daarop zijn de bovengenoemde Leden opgekomen, en met elkander dien zaken besproken 
hebbende of Frisia bestaan zoude blijven of niet, zoo is het met 12 stemmen besloten om de 
vereeniging zoo veel mogelijk in stand te houden. 
Daarop is men overgegaan tot het benoemen van een nieuw Bestuur en zijn alzoo benoemd: 
T.H. Halbertsma, Sjoerd S. de Jong, B.T. Bouma, P. Musch en J.S. Gaastra, welke zich die 
benoeming hebben laten welgevallen. 
Niets meer te verhandelen zijnde, is de vergadering gesloten. 

HERSTEL. 

Dit nieuwe bestuur komt reeds op zondag 2 augustus d.a.v. bijeen ten huize van Jan van 
Stralen. De funkties worden alsvolgt verdeeld: T.H. Halbertsma, president; J. Gaastra, 
secretaris; Sj. de Jong, penningmeester; P. Musch en B. Bouma, commissarissen. 

Eerst wordt de ledenlijst overzien en voorgesteld tot spoedige contributie-inning, terwijl de 
president op zich neemt het Gemeentebestuur om een toelageaan devereniging tevragen. 
In de bestuursvergadering van 10 augustus d.a.v. wordt besloten een Algemene 
Ledenvergadering te houden op 13 augustus 1868 en daarvoor de leden (nu 63 personen) 
schriftelijk uit te nodigen. 
Er is nog f 157.50 in kas. 
Op genoemde Alg. Vergadering verschijnen naast de bestuursleden, de volgende 
personen: S. Andringa, W. Hoeneveld, H.E. Halbertsma, H.T. Halbertsma, J. Riemersma, R. 
Broers, H. Boonstra, H.B. Halbertsma, G. de Vries, L. de Vries, E. Sikkema, J. Musch, S.T. 
van der Wal, R. Gorter, S. Wartena, C. Wielsma, A. Schaafsma, J.J. van der Goot, G.L. 
Lijkles, Jan Zuidema, Jm. Zuidema. 
Uit de notulen noteren we verder dat besloten wordt een intekenlijst rond testuren zowel bij 
de leden als niet-leden en dat bij tekenen van f1,-- of meer per persoon een toegangskaart 
voor de prijsuitdeling bij de intekenaar wordt bezorgd. 
Het voorstel om periodiek aftredende bestuursleden direct herkiesbaar te stellen wordt met 
13 van de 21 stemmen verworpen. Besloten is om het verzoekschrift aan B. en W. om een 
toelage, door alle leden te laten ondertekenen en om straks de oproep voor de Alg. 
Ledenvergadering niet per advertentie doch persoonlijk schriftelijk te richten. 

Uit bovengenoemde handelingen valt een nieuwe, betere geest in de vereniging te 
constateren, die weer moed geeft voor de toekomst. 
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Toch zien we in dit jaar 1868 nog niet weer de uitgebreide klasse-mogelijkheden van 
eerdere jaren. Geen beurt- en vrachtschepen en ook geen "waterschoenen". In de 
bestuursvergadering van 30 augustus is er nu sprake van: 
Booten 5.40 ei, booten 4.80 ei, booten 4.40 ei, booten 4.30 ei en schouwen niet wijder dan 2 
ei. (We mogen aannemen dat hier voor ei weer meter gelezen moet worden.) 
Als keurmeesters worden benoemd: Tjitze Broersma, H.J. van der Schaaf en G.T. van der 
Wal. Aan Jm. Zuidema wordt verzocht zijn veerschip (weer) beschikbaar te stellen voor de 
Directie bij de komende wedstrijd, hetgeen die graag toezegt en geheel belangeloos, tot 
groot genoegen van het bestuur! 
Ook wenst men een muziekgezeischap te huren ter opluistering en wordt gedacht aan 
zekere kapelmeester De Jong van Leeuwarden, die daar voor gevraagd moet worden. 
Gezamenlijk zal men naar de stad gaan voor een bespreking. 
Ook nu geen sprake van adverteren, doch van een gedrukt programma, dat in de 
Logementen zal worden aangeplakt. 
We zullen eens weer de prijzen noemen, die gelden voor de wedstrijd van 1868: 
Zilveren vischschep, zilveren punchiepel, wit marmeren pendule, bierglas met zilveren 
voet, "Britania" zilveren theepot en onderstel, zilvere lepel, mes en vork in etui, vergulden 
pendule, 12 zilveren messen, met zilver gemonteerd inktstel, palisanderhouten sigarenkist. 

De muziek van kapelmeester De Jong zal komen met 12 man. De kosten zullen f 60,00 
bedragen en ze zullen voor "eigen onderhoud" moeten zorgen. 

• 	In 1869 is het ledental weer iets gestegen, nu 71. in dit jaar worden de zeilkiassen weer 
aangevuld met Vracht-en beurtschepen "die niet meer dan 1 prijs hadden gewonnen" en met 
Jachten en Boeiers zonder onderscheid. 

• 	Er zal ook weer een advertentie in de Leeuwarder Courant worden geplaatst en wel op 
vrijdag 3- en vrijdag 10 september. 

• 	De schepen aangifte vindt plaats bij S. Kuipers. 
• 	De keurmeesters wordt opgedragen "de fakkels (voor de avondoptocht) in orde te maken en 

de dragers daarvoor uit te zoeken". 
• 	Er wordt ook bepaald dat Directie en Keurmeesters op de hardzeildag 's morgens 9uur bij de 

woning van de President zich dienen tevervoegen om zich met hem door het muziekcorpste 
laten afhalen. 

Uit een mededeling in de notulen van Alg. verg. 28-10-1869 dat de prijs en premie van de 
beurtschepen zijn overgehouden mag verondersteld worden dat deze klasse dus toch niet 
gezeild heeft. 

In deze vergadering ook weer een bestuursmutatie. In de plaats van P. Musch en B. Bouma 
worden benoemd H.B. Halbertsma en G. Peenstra. 
Dat de goede sfeer geheel teruggekeerd is mag blijken uit deze vermelding in de notulen van 11-
07-1 870: 
"Bedankt de President de afgetredene leden voor de werkzaamheden dien zij metonvermoeiden 
ijver hebben waargenomen en voor de aangename bijeenkomsten met elkander". 
Niettemin is het ledental weer teruggelopen tot 60 man. 
Bij de zeilkiassen voor dit jaar ontbreekt die van de schouwen. Jammergenoeg missen we 
daarvoor een verklaring. 
Voor de hardzeilerij van dit jaar wordt er ook geadverteerd in de "Negen Gemeenten"(?) van 
zondag 4-en zondag 11 september. 
Voorts krijgt ieder lid op het Directieschip het recht om twee Dames mee te nemen. De 
wedstrijden vinden plaats op woensdag 14 september 1870. 
Er treden weer drie bestuursleden af. De nieuwe mannen zijn nu G. Hoeneveid, J.J. v.d. Goot en 
A.T. Bouma. H.B. Haibertsma wordt voorzitter, G.W. Hoeneveid secretaris. 

Op 31juli 1871 wordt vastgesteld, dat het ledental nu 57 is, dat er in kas nog f 3.42 1/2 zit . f 71.00 
aan overgehouden prijzen. 
Bij de zeilkiasse-indeling 1871 zien we ook de snikken terug, maar nog geen schouwen. 
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• 	Wat de snik betreft, de omschrijving daarvan in bijvoorbeeld de Encyclopedie van Friesland, 
luidt: Frysk "Snikke". a) in de 18de eeuw vissersvaartuig van de Waddenkust (Wierum, 
Peasens) en Ameland-Schiermonnikoog. b) klein binnenvaartuig met rechte vallende 
steven, tot in de 20ste eeuw veel gebruikt voor vervoer van aardappelen naar de veiling. c) 
marktschip en trekschuit. 
ben c. geeft het type aan wat hier soms meedeed aan hardzeilen. 

Misschien mogen wij uit de slotzin van notulen 12-08-1872 veronderstellen dat soms voor een 
vergadering van Frisia ook gold "Gezelligheid kent geen tijd". Hoeneveld schrijft ni.: 
Wordt nog veel gesproken over de belangen der Vereeniging en wordt eindelijk ten .............uure 
de vergadering gesloten. 

In november 1871 waren H.B. Halbertsma en G. Peenstra afgetreden en vervangen door L. de 
Vries en H. Taconis. A. Bouma is president geworden. 

In 1872 wordt de zeilklasse schouwen weer genoemd, plus toevoeging "met sprietzeil". 
Een nieuw gebeuren bij de bestuursverkiezing constateren wij in het vergaderingsverslag van 14-
10-1 872: 
Worden de drie aftredende leden des bestuurs A. Bouma, J.(acob) van der Goot en G.W. 
Hoeneveld (Gabe) met meerderheid van stemmen opnieuw benoemd, welke deze benoeming 
zich dan ook wederom laten welgevallen. Het reglement schijnt dit nu toe te laten. 

Eindelijk komen we dan weer eens een uitslag van de wedstrijd tegen, nl. die van het jaar 1873, 
luidend alsvolgt: 
Tot deze wedstrijd hadden zich 25 mededingers aangegeven. De prijzen zijn gewonnen door: le 
klasse, Veerschepen W.M. Peekema 1 en nr. 2 H.K. van der Veen, beide van Grouw. 
2e klasse, Jachten en Boeiers, A. Houtsma van Leeuwarden en G. de Vries van Grouw. 
3e klasse, Booten 5,4 m. A.T. v.d. Meer van Grouw, L. de Vries idem. 
4e klasse, Booten 4,8 m. T. Sikkema van Grouw, R. Vrolijk van Sneek. 
5e klasse, Booten 4,3 m. P. Zwart van Warga, H. v.d. Werf van Drachten. 
6e klasse, Schouwen niet wijder dan 1,8 m., prijs S.S. de Jong, premie B. van der Meulen, beide 
van Grouw. 
"Deze zeilwedstrijd liet, wat de wind betrof, niets te wenschen over, doch daar het de geheele dag 
regenachtig was, gaf dit aanleiding dat weinig toeschouwers zich vertrouwden om dit volksfeest 
te aanschouwen. Des avonds 7 uur werd de prijsuitdeeling, voorafgegaan door een optogt met 
muzyk door het dorp, gehouden bij J. Riemersma. De zaal was eivol en daar wij daar met de 
weersgesteldheid niets hadden uit te staan, zoo liep deze avond, nadat er verscheidene toasten 
waaren uitgebracht op het welzijn van Frisia als anderszins, tot allergenoegen af." 

KASTELEINS EN VERGADERPLAATSEN. 

De Alg. vergaderingen van maandag 12-08-1872 en van vrijdag 31-1 0-1873 werden gehouden ten 
huize van Sjoerd van Stralen. Een nieuwe Van Stralen dus in het rijtje der kasteleins van Grouw, 
waarvan wij in de afgelopen 13 jaar al zo genoteerd hebben: Job Riemersma, Jan van Stralen, 
D.G. Dorhout, Wed. Jan Gorter, E.T. van der Wal, T. Adamse, M. Bijlsma, S. Kuipers en dus Sjoerd 
v. Stralen. Hierna komen wij de naam Jan van Stralen niet meer in de notulen tegen. 
Na Sjoerd van Stralen verandert de eigenaarsnaam in het Notulenboek bij de Alg. vergadering 
van 11 augustus 1879 in A.(Anne) van Stralen. Deze Anne is in elk geval een zoon van Jan van 
Stralen en beheerde hotel "Oostergoo"; Vrij zeker behoorde Sjoerd ook tot dezelfde familie. 
Vastgesteld kan worden dat er in die tijd dus zeker wel een stuk of vier vergaderzalen en dan ook 
nog een drie â vier kleinere herbergjes in Grouw werden aangetroffen, zoals uit het namenrijtje 
mag worden afgeleid. 
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Van de genoteerde uitslag der zeilwedstrijd van woensdag 16-09-1 874 nemen wij over: 
Aantal deelnemers 19. le klasse veerschepen, nr. 1. T. Boorsma, Warga, nr. 2. W.M. Peekema, 
Grouw. 
2de klasse, nr. 1. G. de Vries, Grouw; 2. S. Houtsma, Leeuwarden. 
3e klasse, nr. 1. L. de Vries, Grouw; 2. A.F. v.d. Meer, Grouw. 
4e klasse, nr. 1. H. Vrolijk, Sneek; 2. T. Sikkema, Grouw. 
5e klasse, nr. 1. P. Zwart, Warga; 2. R. Uilkema, Grouw. 
6e klasse, nr. 1. J. v.d. Goot, Grouw; 2. S S. de Jong, Grouw. 

Aangaande de prijsuitdeling wordt vermeld dat men wat moeilijkheden vreesde, maar dat dit 
genoeg meeviel "daar er géén Kermis plaats had". 
Niettemin verklaarden dezeilers L. de Vries, Peekema en v.d. Meer dat zij hun aangeboden prijzen 
niet konden aannemen "omreden zij deze naar hun inziens niet tegoed met zeilen hadden 
gewonnen". 
Daar er in 't verslag sprake is van te weinig wind met overigens fraai weer, kan het zijn dat dit de 
oorzaak van het niet tegoed achten is. 

Zilveren Schaal, als le prijs uitgeloofddoorzeilvereniging Frisia op wedstrijd  19september 1877 
en gewonnen door het veerschip "Nepthunus" van J. Steegenga te Koudum. 

Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 18augustus 1879 blijkt dan het nieuwe bestuur 
te bestaan uit: D. Buisman, president; C. Wielsma, secretaris; L.K. de Vries, A. Kerkhof en J. van 
Stralen. 
Master Wielsma brengt van de wedstrijd woensdag 17 september 1879 het volgende verslag: 
Deze wedstrijd had plaats onder begunstiging van fraai weder; de koelte aanvankelijk flink, was 
tegen de afloop te flauw. Het aantal mededingende schepen bedroeg 21, onder de verschillende 
klassen verdeeld alsvolgt: 
le klasse: Vracht- en Beurtschepen, 6 deelnemers. Prijs H.K. van der Veen, le premie W. 
Peekema, 2de premie A. Kerkhof, allen van Grouw. 2de klasse: Jachten en Boeiers, 3 deelnemers. 
Prijs L.K. de Vries van Grouw, premie C.A. Beekhuis van Buitenpost. 
3de klasse: Booten van 4,8 meter en daar beneden 5 deelnemers. Prijs T. Sikkema, premie A. 
Andringa, beiden van Grouw. (Opmerking schr. dezes: Een toch wel erg kleine bootsoort, die wij 
vandaag als jeugd-scheepjes zouden zien). 
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4e klasse: Schouwen, niet wijder dan 1,8 meter. 7 deelnemers. Prijs T. Jonker van Wartena, 
premie S.S. de Jong van Grouw. 
Het feest werd opgeluisterd door de muziek der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden. Op den 
bepaalden tijd had het uitreiken der prijzen plaatsten huize van den kastelein A. van Stralen. De 
door verschillende personen gehouden toespraken en ingestelde toasten, afgewisseld door 
muziek en voordrachten van 't gezelschap der H.H. Trijtel en d'Ancona maakten het samenzijn 
recht gezellig en genoegelijk. Eenstemmig was men van oordeel dat het jaarlijksche feest van 
Frisia welgeslaagd mocht heeten. 
D. Buisman, president; C. Wielsma, secretaris. 

Uit zo'n verslag blijkt toch wel dat het zeilen zelf eigenlijk nog maar de helft was van het totale 
gebeuren. Ook minstens de helft van de feestdag mag tot zo'n feestelijke prijsuitdeling worden 
gerekend, maar daarvoor was het dan ook een stukjevan deGrouster Merke. Groot was in dietijd 
de behoefte aan dit soort ontspanning, omdat er overigens nog zo weinig op dit gebied werd 
geboden, in tegenstelling met vandaag. 

Als bijzonderheid uit zeilverslag 1880 noteren wij: 
Tijdens den wedstrijd arriveerde alhier het fraaie pleizierstoombootje van den heer Moens van 
Londen, welke heer zich de voordoende gelegenheid waarnam om deze Friesche hardzeilpartij 
bij te wonen. De fraaie, rijk met vlaggen getooide boot droeg niet weinig bij tot opluistering van 
het feest; insgelijks de aanwezigheid van verscheidene pleziervaartuigen, voornamelijk van 
Leeuwarden en Sneek. 
Vôôr de prijsuitdeling werd op het directieschip eenig vuurwerk afgestoken. 

20 jaar na de oprichting van Frisia komt men onder de vergaderingbezoekers namen van de 
tweede generatie tegen, hoewel ook nog van wel van de eerste natuurlijk. Als voorbeelden 
noteren wij vader H.B. (Hidde Binnert) Halbertsma en zoon Pieter H. Halbertsma en na G.L. 
(Gosse Lykle) Lykles nu Lykle G. Lykles. 

Er wordt besloten eene som van 100 gulden uit de kas te nemen en te beleggen in de spaarbank, 
alsook deze som zoo mogelijk jaarlijks te vergrooten, opdat de vereeniging in staat zij haar 25-
jarig bestaan in het jaar 1885 op enigszins luisterrijke wijze te vieren. 
De vraag is ook naar voren gekomen hoe de nummers der deelnemende zeilschepen duidelijker 
zichtbaar te maken. Dhr. H.B. Hal bertsma heeft terecht opgemerkt dat de nummers op vlaggetjes 
dikwijls niet goed gezien kunnen worden. 
Op deAlgemenevergaderingvan 19juli 1881 worden voorstellen tot verbetering gedaan, maardit 
leidt nog niet tot resultaat. Master Wielsma omschrijft dit in de notulen alsvolgt: 

En hiervan is het resultaat 
Vrij wat gehaspel en gepraat 
Vooral een massa goede raad 

Maar toch tenslotte weinig resultaat 
Zodat men, voor men scheiden gaat 

Het aan 't bestuur weer overlaat 
't Welk ook op dit punt inderdaad 

Is moe gepeinsd en uitgepraat. 

(Het vaste kenteken en nummer in 't zeil moest dus nog worden uitgevonden) 
Ook van bootnamen hoort men nog niet veel. 

In 1882 wordt de vereniging als "bloeiend" omschreven en telt dan 118 leden! 
Wat opvalt in de notulen van vergadering 29-08-1882 is bij de vaststelling der deelnemende 
klassen: Beurt- en Vrachtschepen deze keer "met uitsluiting van prijs- en premiewinnaar in den 
wedstrijd dit jaar vanwege zeilvereniging Oostergoo gehouden"(!) 
Hetzelfde wordt bepaald bij de schouwen, waar de prijswinnaars van de gehouden Oostergoo-
wedstrijd ook niet mee mogen doen. Bij de schouwen wordt naast de klasse van max. 1.80 m. 
wijdte ook de kleinere schouwen nu als een eigen klasse toegevoegd. Hiervoor geldt als max. 
wijdte 1.48 meter. In de wedstrijd van 1882 zijn er in elke schouwenklasse 7 deelnemers. 
Hoewel de uitsluiting van Oostergoo-wedstrijdwinnaars een minder goede verhouding met die 
zustervereniging zou kunnen veronderstellen, schijnt dat niet de reden te zijn geweest, want bij 
de prijsuitdeling was de voorzitter van Oostergoo, Jhr. Mr. C. van Eisinga, uitgenodigd aanwezig. 
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Het schijnt dat mende zeil wedstrijd toch liever wat vroeger inde zomer heeft willen houden en dat 
men daarom een verzoek aan de Gemeente heeft gericht, behelzende dat voortaan de tijd der 
Grouwster kermis worde vastgesteld op den laatsten woensdag en twee volgende dagen in 
Augustus. In 1883 zien we dat zo ook gebeuren, wat een vervroeging van drie weken betekent, 
deze keer op 29 augustus. Deze wedstrijd werd opgeluisterd door de "schone muziek" van het 
Eerste Regiment Infanterie. 

In de algemene vergadering van 13-08-1884 behoudt het bestuur het recht om de zeilklassen vast 
te stellen eventueel met uitsluiting van prijs- en premiewinnaars in 't afgelopen seizoen bij de 
zeilverenigingen "Oostergoo" en Sneek. 

Van de totaal 25 deelnemende vaartuigen aan de wedstrijd van 27 augustus 1884 bedroeg het 
aantal beurt- en vrachtschepen 8, de twee schouwenklassen tezamen 11, de 2 tussenklassen 
tezamen 6. De omschrijving der kleinere schouwenklasse is dan: Niet wijder dan 1.48m., getuigd 
met sprietzeil en toebehorend aan ingezetenen van Idaarderadeel. 
In het wedstrijdverslag lezen we ook: Het bezoek van vreemdelingen was gering en van 
onderscheidene kanten werd de opmerking gemaakt dat de verandering van den tijd der kermis 
en daarmede de zeilpartij aan beide eer kwaad dan goed scheen te doen. 

EERSTE LEDEN VAN BUITEN GROUW. 

Een beschouwing van de ledenlijst levert ook wel enige aantekeningen voor de 
verenigingshistorie op, menen wij. Wij hebben al enige namen genoteerd, voorkomend in de 
eerste notulen, maar bekijken er nu nog een aantal. Van de 61 leden die dat bij de oprichting zijn 
geworden, noteren we hier de niet in Grouw wonende. Wellicht hadden deze op andere wijze 
relatie met Grouw, hetzij als familie, op zakengebied of als vroegere inwoner, of toch uitsluitend 
als wedstrijdzeiler: 
B. Bouma, Gorredijk; S. Wartena, Ferwerd; S.A. Blijstra, Boornbergum; Mr. C. Bergsma, 
Burgemeester van Idaarderadeel Idaard (woonde daar in "Friesma-state"), P. Bergsma, idem; 
Keimpe Hoekstra, K.K. Hoekstra en J. Algersma, Warga; E. Holtrop v.d. Zee, Joure (eigenaarv.d. 
bekende Jouster scheepsbouw- en reparatiehelling). 
N. Wagenaar, Wommels; J. Kampschmidt, Heerenveen; P. Kramer, Gauw; G.J. Jonker, 
Leeuwarden; J. Marcus, Leeuwarden; H. Jongbloed, Sneek; J. Houwink, Sneek en J. van Oppen, 
Harlingen. Alzo 17 buitenleden naast 44 Grouw-leden. 

In het verdere bestaan van Frisia veranderde deze verhouding van 17 tot 44 in 286 tot 278; dat dan 
in 1980. Dit geeft dus duidelijk weer, hoe veel groter vandaag de communicatie van de dorpen en 
steden onderling is geworden en de geïsoleerdheid is opgeheven. Maar de bevolking is ook 
toegenomen en enorm de watersport natuurlijk. 
Uit de notulen der Alg. verg. 21 october 1884 noteren wij de tot standkoming van een jubileum-
feestcommissie voor de viering van het 25 jarig bestaan der vereniging in 1885. 
En tevens dit: 
Dhr. K. van Riezen geeft de directie den wenk de dames, die indertijd aan de vereeniging het 
vaandel hebben aangeboden op een of andere wijze attentie te bewijzen. De heer Bouma vraagt, 
wie de dames waren. Daaromtrent kan geen der aanwezigen zekerheid geven. Men zal echter 
trachten op die vraag het juiste antwoord te vinden. 

(Inderdaad heeft schrijver dezes al opgemerkt dat ook in de notulen destijds de namen van de 
vaandelmaaksters niet eenmaal zijn vermeld en een toch wel schril licht is gevallen op de rol van 
de vrouw in de samenleving van toen. Zo'n naamloosheid is in onze ogen vandaag een 
discriminatie. Maar het is niet onze bedoeling dit als een verwijt te noteren, enkel alleen als tijd-
verschijnsel. Bovendien waren de vrouwen toen zelf in 't algemeen (te) bescheiden.) 
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Uit Leeuwarder 	FR IS! A - Grouw. 
Courant van 21 aug. 	 FEESTVIERING 

III 0ILI03EWD VAl ENT 

25-Jarig bestua dor Vereeniging 
op Woensdag 98 Aug. 1885. 

De ZTLWED8TRIJD neemt een aan-
ving ten 12 ure en wordt gehouden door de 
volgende klassen: 

Ie klaas.. 	Beurt- en Vrachtschepen. 
Ie PRIJS f50. 2e PRIJS f40. le PRE- 

MIE f20. 2. PREMIE f10. 
2e klaas.. Boeier. en Jachten. 

PRIJS twaalf Zilveren Lepeltjes met 
Thee- en øulkerschepje in étui. 

PREMIE een Zilveren Taartiepel. 
3. klasse. Booten, 5.4 M. en daarbeneden. 

PRIJS een Zilveren Saladetang. 
PREMIE een Voorsnijder en Vork met 

Poroeleinen hecht In étui. 
4e klasse. Booten, 4.4 M. en daarbeneden. 

PRIJS een zware Zilveren Soeplepel. 
PREMIE een Kristallen Bowl met Zil- 

ver gemonteerd. 
5e klasse. Booten, met Sprietzeil getuigd, 

lang 4.4 M. en daarbeneden en niet wijder 
dan 1.72 M. buitenwerks. 
PRIJS een fraaie zwart Marmeren 

Pendule met Bronzen Beeld. 
PREMIE een fijn Poroeleinen Thee-

servies met twaalf Kopjes en Soho-
telijes op lapanach Blad. 
8. klasse. Schouwen, niet wijder dan 1.8 

M. buiten warka. 
PRIJS een anéroide Barometer met 

Thermometer van Cuivre Poll.. 
PREMIE een élegant Wandklokje van 

Cuivre Poli. 
Aangifte behoort te geschieden Dinsdag 25 

Aug., vor 9 ure • avonds, ten huize van 
THOMAS BROUWER of schriftelijk aan de 
E)IRE'FIE. 

Verder: Volksapolen, Muziekuitvoe-
ring, Vuurwerk, Illuminatie en fees-
telijke bijeenkomst der Leden. 

Zie grootA aanplakbiljetten. 
HET BE.STUTJB. 

VERSLAG FEESTVIERING 25 JARIG BESTAAN VAN 
"FRISIA" 

genoteerd door secretaris L.G. Lykles. 

De 26ste augustus 1885, de dag van de feestviering van het 25 jarig bestaan onzer vereen iging zal 
nog lang in de harten van iedere Grouwster en de massavreemdelingen, die van het feest getuige 
waren, eene herinnering achterlaten van onverdeeld genot. 
Niet alleen dat de feeststemming uitstekend was, voornamelijk het weder, de goede of kwade 
genius van een feestviering in de open lucht, hield zich zoo prachtig mooi, dat men het niet beter 
had kunnen begeeren. 
's Middags had men gedurende den zeilwedstrijd een mooie koelte, soms wat zwak, en 's avonds 
tijdens het vuurwerk en de illuminatie bladstilte, juist zooals men het gewenscht had. 
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DE VOLKSPELEN. 

bestaande in mastklimmen en kuipjesteken op het water, op het terrein tussen den steigeren het 
logement Oostergoo, hielden het publiek van 's morgens 9uur tot 12uur aangenaam bezig. (Wij 
tekenen hierbij aan: Met "de steiger" wordt de stoombootsteiger bedoeld, welke zich bevond 
tegenover het z.g. Oerhaalspaad. Het wedstrijdwater was dus de strook Grouwwater waarlangs 
nu de Kade ligt.) 

Om ongeveer 11 uur hadden een paar leden van het Bestuur en de Feestcommissie met de 
stoomboot "Grouw", het Directievaartuig, hetwelk prachtig versierd was met allerlei vlaggen, de 
muziek van het Instructiebataljon van Kampen van hetstation gehaald en begon om halftwaalf de 
optocht door de plaats, waardoor de feestvreugde niet weinig verhoogd werd. 
Voor de wedstrijd hadden zich niet minder dan 39 vaartuigen laten inschrijven. Zelden zag men 
zulk een keur van schepen op de Grouwster wateren. 

HET GROOT AANTAL STOOMBOOTEN. 
dat hier tegenwoordig was en de massa menschen die in schepen en schouwen en op de 
terreinen den wedstrijd volgden, bewijst genoeg dat, waaraan men vroeger weleens twijfelde, de 
lust tot hardzeilen nog lang niet is uitgedoofd en dat onze vereeniging, indien er aan de zeilpartij 
een weinig meer luister wordt bijgezet, eene schoone toekomst tegemoet kan gaan. 
De uitslag van den zeilwedstrijd was alsvolgt: 

Beurt- en Vrachtschepen (7 deelnemers): 
le prijs: S. Sietema, Roordahuizum. 
2e prijs: M. Peekema, Grouw. 
le premie: A. Kerkhof, Grouw. 
2e premie: A. Renema, Wirdum. 

Boeiers en Jachten (4 deelnemers) 
Prijs: L.K. de Vries, Grouw; premie: Jhr. Mr. C. van Eysinga, Leeuwarden. 

Booten van 5,4 m. en daar beneden (6 deelnemers) 
Prijs: L.G. Lykles, Grouw; premie: Gebr. Ottema, Leeuwarden. 

Booten van 4,4 m. en daar beneden (6 deelnemers) 
Prijs: Jan Zuidema, Grouw; premie: J. Fortuin, Sneek. 

Boeten van 4,4 m. met sprietzeil (9 deelnemers) 
Prijs: F.S. v.d. Ley, Langweer, premie: W. Beetstra, Akmarijp. 

Schouwen (7 deelnemers): 
Prijs: S. Hoekstra, Warrega; premie: J. Kalsbeek, Warrega. 
Aan de prijswinnaars werd door het bestuur als verrassing een extra cadeau vereerd, een 
standaardvlagje met kleuren van Frisia en toepasselijke inscriptie "1860-Frisia Grouw-1885". 
Alle deelnemers aan den wedstrijd sloten zich toen achter het directievaartuig aan en werd er 
onder de tonen der muziek, die zich ook gedurende den wedstrijd uitstekend van haartaak kweet, 
een tocht gemaakt om het Groot Eiland in de Pikmeer, hetgeen werkelijk EEN VERRASSEND 
SCHOUWSPEL opleverde. 
Om haifzes gaf het corps muzikanten eene UITVOERING OP HET PLEIN voor het post- en 
telegraafkantoor, waar zich zooals ook in de geheele buurt een ongekend groote menigte volk 
bewoog. 

De zaal van het logement Oostergoo was meer dan vol toen de prijsuitdeeling ten 7 uur een 
aanvang nam. De prijzen werden op een als altijd geestige wijze door onze commissaris den heer 
C. Wielsma aan de overwinnaars uitgereikt. 
De president van Oostergoo, dhr. Jhr. mr. C. van Eysinga en de president van de Zaanlandse 
Zeilvereeniging, de heer Grootes, woonden als gasten van het bestuur de prijsuitdeeling bij. 
Een paar "sankjes" van onzen bundel, die voor deze gelegenheid weder met een paar 
vermeerderd is, werden gezongen en spoedig hadden de bezoekers de zaal gedeeltelijk ontruimd 
om het vuurwerk van den heer Schuurmans van Leeuwarden, ontstoken op een vlot aan de 
overkant van de Grouw, te bewonderen. 
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Zoals ik reeds opgemerkt heb, was het echt "vuurwerkweer". Het directievaartuig was geheel met 
lampions behangen, zoo ook de stoomboot van Oldeboorn, terwijl tal van geïllumineerde 
schouwen als dwaallichtjes zich op het water bewogen. 
Het geheel was met het inderdaad mooie vuurwerk EEN PRACHTIG LICHT- ENKLEURENSPEL 
vooral als het Bengaals Vuur de menigte van schepen en toeschouwers verlichtte! 

Op de gezellige bijeenkomst van leden met hunne dames in het logement "s Lands Welvaren" 
heerschte een prettige een aangename geest. Onderscheiden personen voerden het woord, 
terwijl de muziek verschillende nummers ten beste gaf. 
Het was een waardig slot aan den dag, die in de annalen van Frisia met gulden letters geboekt mag 
worden. 

MEER LEDEN, MEER INKOMSTEN. 

Op de Alg. vergadering van woensdag 19 september 1885 blijkt na defeestviering de kas nog een 
batig saldo te hebben van f145,74 en het ledental te zijn opgelopen tot 142. 
President Wielsma stelt voor van het batig saldo f100,00 als reservekas te houden en te trachten 
jaarlijks deze som te vergroten, hetwelk met algemene stemmen wordt aangenomen. 

DE GEWICHTIGE CENTJES. 

Uit notulen 20-07-1886: "De president deelt aan de vergadering een voorstel mede van den 
penningmeester om voor de f100,00 in de spaarbank een Amsterdamsch of Rotterdamsch lot te 
koopen. 

De mogelijkheid bestaat dat "Fortuna" ons eens goedgunstig gezind is en men krijgt toch ook een 
behoorlijke rente. 
Dit voorstel vindt onderverdeelden bijval en scheppen sommigen zich al illusies met het oog op 
mogelijke hooge prijzen". 

"De heer Johan Scheper biedt mede namens de heeren A. Jelles en S. Visser de Vereeniging eene 
bijdrage van f2,72 112 aan, voor de kas, als batig saldo van eene in het vorige jaar gehouden kleine 
zeilwedstrijd van schouwen. 
De president dankt den milden gever en verzoekt zijnen dank ook over te brengen aan de andere 
twee heeren van die commissie". 
(Ja, u leest het goed: Twee gulden en twee en zeventig en een halve cent. Wat een tijd!). 
Voorzitter D. Buisman bedankt wegens vertrek naar elders. 

DOORWERKING VAN HET JUBILEUMFEEST. 

Na de wedstrijd van 1886 wederom vuurwerk, Bengaals vuur en illuminatie. Ook voor de komende 
jaren ligt dit in de bedoeling. 

WEER ZEILDAG- EN KERMISDATUM-VERPLAATSING VANAF 1887 NAAR MIDS-SEP- 
TEMBER. 

NOTITIE BOOTNAMEN. 

Van de wedstrijd 1888 staat om. genoteerd het toenemend aantal bezoekers met pleziervaar-
tuigen, waaronder veel boeiers uit Sneek, terwijl van de zustervereniging uit Frieslands tweede 
stad ook het bestuur vertegenwoordigd was op de feestelijke prijsuideling. 
Voor 't eerst lezen we in het verslag ook eens namen van winnende vaartuigen. Het zijn bij de 
beurt- en vrachtschepen: 
"Drie Gebroeders" van A. Kerkhof, "De goede verwachting"van S. Sietema, "Dorp Grouw"van M. 
Peekema. 
Bij de boten van 5.75 m. en daar beneden: 
"Argo" van F. Heida, "Njord" van mr. S. Boltjes. 
In de klasse 4.8 m. en daar beneden: 
"Minne" van lds Rosier en "De jonge Anna" van H. Hiemstra. 
Bij de Sprietzeilboten: 
"Gijsbert Japiks" van O.W. Mulder en "Nemo" van T. v.d. Ley. 
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En bij de Schouwen: 
"Snel" van J.G. Kalsbeek, "Tjerk Hiddes" van J. Hofstra, "De Fioele" van B.D. Hoogterp en 
"Overmacht" van T. de Jong. 
Van 1889 doen we daar nog bij: 
"Neptunes" van L.G. Lykles (5.95 m. en daar beneden) 
"De Jonge Geert" van S. Hoekstra (schouwen) 
"De Strijkstok" van Tj. de Jong (schouwen) 
"De Watergeus" van S. Zwaagstra (schouwen). 

TROOST, PROOST! 

In laatst genoemd jaar was de windsterkte voor de eerste twee klassen grotere schepen beslist 
onvoldoende, er kon niet mee gezeild worden. Het bestuur troostte de 14 onfortuinlijke 
deelnemers met ieder een drinkgeld van f 2.00. 

30 JAAR] WEER WATERSCHOENEN, MEDEWERKING "STANFRIES" 
DICHTER WIELSMA KRIGET HELP FAN JM. NIEUWENHUS. 

Jochum Nieuwenhuis 

Uit het Verslag zeilwedstrijd 17 september 1890, ter gelegenheid 30 jarig bestaan Frisia. De 
gymnastiekvereniging "Stânfries" werkte hier aan mee met een wedstrijd op Waterschoenen, 
waaraan 16 van hare leden meededen. 
Hoewel in 't begin van Frisia's bestaan dit soort wedstrijden ook al bij het programma hoorden, 
was men er al zo lang mee opgehouden dat dit nu weer wat nieuws was, met name voor jongeren 
en belangstellenden van buiten Grouw. 't Vond plaats des morgens om 10.00 uur, dus v5r de 
zeilwedstrijd. De prijs, een barnstenen sigarenpijp, werd gewonnen door B. Sjollema, de premie, 
een meerschuimen pijp, door M. Kingma. 
Na afloop werd een optocht met muziek door de plaats gehouden en werd een serenade gebracht 
aan de heer Klaas J . van Riesen, het enige lid dat tot het oprichtersbestuur behoorde. 
De Frisia-gezangenbundel was weer uitgebreid, nu met een sangkje van de heer Jogchum 
Nieuwenhuis, getiteld, de feestdei". Maar 't was deze keer in de prijsuitdelingszaal eigenlijk te vol 
en te warm. 



- Grouws 
30-JARIG BESTAAN. 

HILTIDTIL?D 
op Wosag 17 Ispt. 1100. 

Opp.1a.derd 4.r Mnassk esi Ad 1. ft1,s..isf 
I*'iai.* t. L4SNWSYdØL 

10 uur. Aanvang van den Widatrlid 
op Watsr.ohosoen onder d. Lmden der 
Gymnastiâ-Vere.nlging ,8tnMss". 

12 uur. Aanvang van dan $.tl'w.ditrljd. 
ii kL 

Beurt- en Vrachtschepen (.onder oadenchit4 
le PRIJS . . . . f40. 
20, 	.... IO. 

.10. 
2. kbe. 

Vrachtschepen (met platte luihen), dis geen 
Prijs h.bb 11wo 

 
PRIMIE . .10. 

3. klasse. 
Bootun, 5.75 M. en daarbeneden. 
PRIJS om krigtallan Niddelutuk op 

gil ers 'v-o.t. 
PR3ME9 un kristallen Ths.bua met 

uilvurou dop. 
4. kl 

Schouwen, niet wijder dan 1.8 11. 
PRIJS usa Buguistsur. 
PRIMII om Theoblad. 

SekJaem. 

Boeten, getuigd met Srietseil (hoo4enA 
laag 4.4 M. es wijd 1.72 U.) 

PRIJS sea Bou.tlloixs. 
PRIMII ma A1bntaL 

6. his-, 
Schouwen, aM wjder den 1.55 M. 
PRIJS usa kop.reii Tlwestoof inst 

PRDIIR usa kopea ZoUlekan  in 
dito Trskpot ~ Ondit.L 

Hit Bestuur behoudt siek hit recht voor, 
Pre of Premie In Is bonden, indien In de 
eerst, kluss niet mi~ uw en Ia di n-
deze kla~ dri. deelnemers asilan 

Aangift. behooit Is geschieden h~ 16 
e±=ih. v6or 9 uur 'e avonds, bij TH. 
BROUWIk, of schriftelijk_aan  de Directie. 

7 uur. GROOT vOuWXRI, . ver-
vaardigd door den Heer 8CHUtRMAIIS Is 
Imeewarden. 

8 uur. PrJsefldsettng In de Zaal via 
den Heer 8. vsx STRÂLIN. 

De Bi sitruin neemt '..,oud. Passagiers op. 
Hot 8NlNr, 

C. WI11$MÂ, V.watt.r. 
A. KIRIHOF, P..niispuuter. 
P. HAJWI'$MÂ, 
Mr. 8.%OLTJ, 
L. 0. LIJÎIJS, &crstor.. 

Vermeld moet nog worden dat 'Stânfries" 's avonds ook nog een apotheose gaf met Bengaalse 
verlichting. (Zie bijg. afdruk Verslag Leeuwarder Courant.) 
t Aantal wedstrijddeelnemers was deze keer 40. 

Grouw 18 8.pt. 11.1 Frlsta,-foest alhier 
1s bij he.ri1jk zom.rwor en een* f.rme koelte 
geheel naar weusch geslaagd. Tr.ien, st'om-
bootee en plelziervaa.rtuig.ss brachten tal van 
vreemdelingw aan. 

Het eerste noamer van het feestprogramma, 
een wedstrijd op watsrseho.nen onder de leden der 
rymnsitiik-vsresulglng ,StAufri.s", viel zeer in 
den smaak. Algemeen bewoederde men de vaar-
digheid der jongelieden, dle met de ranke 
saartuigw zoo snel het water kH.fden en er zich 
met zoo volkomena zekerheid op weudden. Win-
naars van prijs en prs.iën ware. In volgorde: 
B. Sjollsma, Ï. Kiogma, F. Kerkhof en S. 
Molenaar. 

Vôor den aanvang der ziilpartjj had een optocht 
plaats met muziek en de bskranste b.nler der 
Vereeulging. gens ovatie werd gebracht aan des 
beer K. J. v. Rieeen • als medeoprichter van 

Te twaalt uur begon de afvaart. De wedstrijd 
zelve gaf zooveel schoons te sloii, dat schilders en 
photografen zich over hunne afwezigheid mogen 
beklagen. 

Volgt do uitslag: 
Ie kl. Beurt- in vrachtschepen (zonder onder-

scheid.) 7 deelnemers. le prijs, D Jw,y.. ./ON, 
van F. de Vries to Drachtsn; 2. prijs, I)urp 
Orosw, van M. l'.ekema te Grouw; 3. prijs, 
Jonge Lokk, van W. Delstzu te Warga. 

2. kl. Vrachtschepen (met platte lulken, die 
geen prijs bibbe. gewonnen. 6 deelnemers. Prijs, 
Nueü Gedewkt, van H. Bergama t. Terborne; 
premis, Landma,,. Welvaren, van J. Zetsems ta 
bracht..; gratifleati. (niet geadverteerd), /'rse 

van M. Kalabeek te Warga. 
3e kl. Boeten, 5.75 M. en daarbeusden, 

6 deelnemers. Is prijs, Xjord, van me. 8. Bol-
tja te Orouw; 2e prijs, Nrpwaaa, van L. 0. 
L~ te (Irouw; 3. prijs, Ar#o, van Y. Heida 
te Leatwdee. 

4e kl. Schouwes (niet wijder dan 1.8 14.) 6 
d.eIs.ers. Prijs, Coisewrreal, van H. Dijkstra 
te Orouw; premie, S.4, van J. 0. Kalsbech t. 
Warga. 

5. kl. Boot.. (getuigd met sjirèetaeil), hoog-
st... lang 4.4 R. es wijd 1.72 M. 6 disInessera. 
Prijs, Gy.b.rt J.ps.r, van 0. W. Mulder te Laag. 
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wier; prs.l., Neieso, na T. S. v. d. bij t. 
Lsagws. 

6e ki. Sebiewse (uIM wjjder dan 165M.) 10 
dielanmors. Prijs, bi 8041k.S&c, van Tj. 4. 
Jon! t. Oro.w; pre.ls, 1), W.S.r,ie., via S. 
Zwaaptra t. OoÔgakeliss. 

)tot bit vurws,k buil di bier Ssbiuiesm 
sijs osde. ree. .biadha.k, ladis. alt over. 
troifsu. Hit gisiobt op 4. Ovs.w mm dis 3^ 
via iII.rl.l vwt.Igea ee op dl. nrbs.uade .n-
.ebi.selg*s wis In dia w.ord butoonried, 

Ds rjieltduMag ....t ii. Ii druk bieo,k. 
}r hs.resbts b is.. .uese.s .t,g Ii 
groots wt. 

Naee. der*lgJsrt beslaan is bit Ovo.witsr 
F,Wa" nog gesneela. v.reel.rd. Van groots 
ie1aap*e1Uag 11 die bloei Mr .sitglag gave. 
0. i. b1k 1w.. belt.. is. dorp ws..d. 1s4,a dier 
gUiss Ieder tm bedrog. na 10 p~ ie im 
nI.t.Hd dier... geesbssk na Ib p14... 

HWEROM. 
Wize: No. 6 fen it Nij Frysk Lieteboek: 

(Eala fria Fresena!) 

Yn ir hertsje fen de simrner 
Giet er net in dei foarby, 
Ef de Grousters prate jimmer 
Oer hjar eigen sylderij. 
Hwa't dêr mar hwet lûd fen pocht 
Wirdt oanheard mei folie nocht. 
Ei hwerom, ei hwerom, 
Ei hwerom, skrept elk hjir sa 
For de tom. for de rom, 
For de rom fen Frisia? 

Fryske poeHen, Fryske marren 
Jowe it antwird op dy fraech. 
Hwa't hjir thüs heart, hâid fen farren, 
Wol mei krige, ef sjucht, ir graech. 
En dat sin giet net forlern, 
't Erft fen âiden oer op bern. 
Sjuch dêrom, sjuch dêrom, 
Ja dêrom skrept eik hjir sa 
For de rom, for de tom, 
For de rom fen Frisia. 

Hwet syn steun fynt yn 'e herten 
Bhuwt altyd ir langst bistean, 
Dom binn' hja, dy't dat net fetten, 
By al 't bloeijen en forgean. 
Elk docht mei in fieurich sin 
For ûs siien, hwet er kin. 
Frjeonen, kom, frjeonen, kom, 
Skrep yet jierren, jierren sa, 
For de rom, for de rom, 
For de tom fen Frisia. 

1887. C. Wieisma. 

RECHTEN EN PLICHTEN S TOOMBOO TPUBLIEK. 

In de Alg. Vergadering van 9 october 1890 komt de heer E. Boonstra met het voorstel ieder lid 
recht te geven op de stoomboot één dame gratis te introduceren: de dames van de hardzeilers 
behoeven geen introductie. Dhr. G.W. Hoeneveld stelt voor om gasten, ook vreemdelingen, tegen 
50 ct. per persoon ook op de stoomboot toe te laten. Beide voorstellen worden aangenomen. 
Gymnastiekvereniging "Stânfries" vraagt een tegemoetkoming in de kosten van de gebruikte 
waterschoenen. Het bestuur stelt voor een bedrag van f 7,50 te geven, hetgeen ook door de 
vergadering wordt bekrachtigd. 
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VOORGESTELDE ZEILDAGVERANDERING NAAR ZATERDAG OF ZONDAG AFGEWEZEN 

Op 5 november 1891 vindt er een buitengewone vergadering plaats in verband met een voorstel 
uit de vergadering van 22 october 1891, dat beoogt bij de Gemeente, bij wijze van proef, aan te 
vragen in het komende jaar de hardzeildag op zaterdag te houden in plaats van op woensdag. 
Men verwacht dan ni. een groter publiek, met name uit Leeuwarden. 
Een meerderheid op deze bijeenkomst ziet echter bezwaren, met name in de ingrijpende 
verandering ten opzichte van de kermistraditie. Het voorstel wordt dan ook verworpen met 10 
tegen 6 stemmen. 
In de Algemene vergadering van 19 augustus 1892 wordt de zeildagverandering nogmaals aan de 
orde gesteld, nu als gevolg van een ingekomen schrijven van H. Hommes c.s., leden van Frisia 
woonachtig in Leeuwarden. Zij stellen voor de wedstrijd te doen houden op een zondag, hetgeen 
zeer bevorderlijk voor het bezoek zou zijn, omdat zovelen op woensdag zich daarvoor niet vrij 
kunnen maken. Ook nu maakt de vergadering hier bezwaar tegen en verwacht bovendien dat de 
Burgemeester hiervoor zeker geen permissie zou geven. Den secretaris wordt opgedragen de 
adressanten met deze bezwaren in kennis te stellen. 

EEN HARDZEILVERBOD OP 'T PIKMEER l.V.M. CHOLERA 

In het wedstrijdverslag van 14 september 1892 lezen wij o.m.: 
"Onder buitengewoone omstandigheden werd dit jaar onzen wedstrijd gehouden. Wegens 
sporadische gevallen van Aziatische cholera werd ons het gebruik van de Pikmeer en de Ee 
ontzegd en moesten wij ons, wat misschien nog nooit eerder gebeurd is, bepalen tot het zeilen 
van den spoorbrug tot het Biggemeer. Wij moesten nu helaas de mooie klasse van Veerschepen, 
die altijd trouw onzen wedstrijd opluisteren, derven". 
Ja, de reden hiervan valt vast te stellen als we weten dat er sedert 1888 een drinkwater-
pompstation dichtbij de Tijnje aan het Pikmeer werkzaam was als waterleidingbedrijf voor 
Leeuwarden en omstreken. 

t -f 

rit 

Schets van het vroegere Waterleiding-Pompstation aan de Tijnje bij Grouw: Op deze plaats staat 
nu de zomerwoning "Marswier". 
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1-let dagelijkse scheepvaartverkeer ging hoofdzakelijk langs Grouw via de Wetering, de Boom, de 
Grouw, de Gal Ie, de Meer en zo verder over het Biggemeer richting Leeuwarden of Groningen en 

andersom. 
Het Pikmeerwater werd veel minder bevaren en daardoor schoner geacht. Vandaar het gebruik 

voor drinkwaterdoeleinde, waarbij het in het Pompstation nog een kwaliteitsverbeterende 

bewerking onderging. 
Het Gemeentebestuur zal het raadzaam hebben gevonden, voor het besmettingsgevaar, het 
varen vanuit mogelijk "vaarbevuild" water zoveel mogelijk te beperken. 
Daar eerder in verband met dit waterleidingbedrijf zo'n beperking ook al bij de zeilers gevreesd 
werd, bestond daarover bij hen ook al onrust en leidde het tot een gedicht van master Wielsma, 
waarin deze vrees en het verzet daartegen op geestige wijze tot uiting werd gebracht. Tijdens de 
prijsuitdeling van Frisia in 1889 heeft Wielsma dit voorgelezen. 

FRISIA EN HET GROUWS TER MUZIEKCORPS. 

Via de Frisia-notulen valt er soms iets meer uit het dorpsleven vast te stellen. Zo uit die van de Alg. 
verg. van 13 october 1892, waaruit ni. doet blijken dat er weer gewerkt wordt aan de 
totstandkoming vaneen eigen muziekcorps. In de 60-er jaren was er een tijdlang sprake van de 
muziekvereniging "Apollo", daarna zien we het Frisia-zeilfeest telkens weer opgeluisterd door 
vreemde gezelschappen en moet men vaststellen dat het eigen dorpscorps geheel of misschien 
ten dele ter ziele is geraakt. In genoemde notulen lezen we nu: 
"Ingekomen is een missive van het nog op te richten fanfarecorps, met verzoek van één of meer 
aandeelen van tien gulden te nemen in een rentelooze geldleening van f200,00 voor aankoop van 
instrumenten. 

Twaalf aandeelen zijn onder de leden geplaatst. Na eenige discussie wordt besloten vier 
aandelen te nemen van f10,00 mits aflossing binnen twee jaar, ieder jaar twee aandeelen". 
Bekend is ons dat inderdaad toen het fanfarecorps is opgericht, officieel op 16november 1892. In 
1895 wordt dhr. Jogchum Nieuwenhuis daarvan direkteur, in 1901 wordt het veranderd in een 
Harmonie-corps en krijgt dan (weer) de naam Apollo. 

FR/SlA EN DE GEDICHTEN VAN WIELSMA. 

In genoemde notulen lezen we verder: 
Door den heer T. Visser wordt aan het bestuur in overweging gegeven om, met goedkeuring van 
den dichter, de geestige schets â la "de Schoolmeester"*) door onzen geachten voorzitter (0. 
Wielsma dus) uitgesproken op de prijsuitdeeling, te doen drukken en voor de leden verkrijgbaar 
te doen stellen. 
Het bestuur neemt op zich hier zoo veel mogelijk op de een of andere manier aan te voldoen. 
.) Vergeleken dus met een destijds populair gedichtenboekje, "Gedichten van de Schoolmeester" 
geheten. 

DE MUZIEK VOORZIENING. 

Uit het wedstrijdverslag van 20 september 1893: 
De eerste prijs in klasse III: Twee photografieën (in lijst) van den heer C. Hal bertsma, photograaf 
te Leeuwarden. 
Verder: Gedurende den wedstrijd liet onze jonge vereeniging het Grouwster Fanfarecorps zich 
hooren en kweet zij zich reeds flink van hare taak. 'sAvonds bij de prijsuitdeeling namen eenige 
leden van de Stafmuziek hun plaats in. 

GROEIENDE MEERDERHEID VAN SKÛTEN EN SKOUWEN. 

Wat opvalt in de notulen van 16 augustus 1894 is de zeilklasse-indeling, fl1. 2 klassen Beurt- en 
Vrachtschepen, waarvan voor een geldt: die geen geadverteerde prijs of premie hebben 
gewonnen. 
Verder 3 klassen Schouwen, ni. de eerste: met platte bodem en niet wijder dan 1.80 m., detweede 
niet wijder dan 1.55 m. en de derde niet wijder dan 1.50 m. en getuigd met sprietzeil. 
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Evengoed waren er bij de beurt- en vrachtschepen totaal nog 12 deelnemers en het aantal 
schouwen bedroeg totaal 181 
De tussenklasse, die van boten van 5.95 m. en daar beneden, had toen slechts 4 deelnemers. 

"GANGMAKER" WIELSMA NIET LANGER VOORZITTER. 

In de vergadering van 25 october 1894 treedt master Wielsma af als voorzitter en wordt hij 
alszodanig opgevolgd door P.G. Hal bertsma. In plaats van de hoofdonderwijzer nu de fabrikant. 
"Bij het eindigen der vergadering neemt de heer A. Kerkhof hetwoord en verklaart zich overtuigd 
de tolk te zijn der leden, wanneer hij hulde brengt aan de verdiensten van onzen afgetreden 
voorzitter, die sedert een reeks van jaren zooveel voor de bloei van Frisia heeft verricht. 
Het spijt ons hem te moeten missen in ons bestuur, doch vertrouwt dat hij voortdurend de bloei 
van Frisia zal helpen bevorderen. Hiermede stemmen allen in. 

Laten wij ook weer eens van de wedstrijd uitslag de prijsvoorwerpen en namen noemen om van de 
ontwikkeling en tijd op de hoogte te blijven. (18-09-1895). 
le klasse: Beurt en vrachtschepen (10 deelnemers) 
le prijs: f 40,00, W. de Vreeze, "Goede Hoop", Bakhuizen 
2e prijs: f 20,00, M. W. Peekema, "Dorp Grouw", Grouw 
3e prijs: f10,00, T. Jansma, ?,Suameer. 

2e klasse: Boeiers en Jachten (3 deelnemers) 
Prijs, een zilveren soeplepel, H.K. Vrolijk, " Maria", Sneek. 
Premie, twee cognacfleschjes met zilver, F.K. de Vries, London. 

3e klasse: Booten 5.95 m. en daar beneden (4 deeln.) 
Prijs, 'n kristallen kaasstolp en 2 botervlootjes met zilver, mr. S. Boltjes "Njord", Bolsward. 
Premie, een kristallen gebakschaal m. zilv. hengsel, B.D. Hoogterp, Wilhelmina, Warrega. 

4e klasse: Schouwen niet wijder dan 1.80 m., platte bodem (9 deeln.) 
Prijs een Bouilloir (?), G. Velsink " Dolfijn", Sneek. 
Premie, een barometer, M. Kooi, "De Jonge Simon", Wartena. 

5e klasse: Schouwen niet wijder dan 1.55 m. (5 deelnemers) 
Prijs, een salontafeltje, Joh. Vegelin, "De Jonge Jentje", Akkrum. 
Premie, een schenkblaadje, Jan de Boer, "Marianne", Hooidammen. 

6e klasse: Schouwen uit Idaarderadeel of behoorende aan leden van Frisia, niet wijder dan 1.50 
m., getuigd met sprietzeil (4 deelnemers). 
Prijs een koffiekan met onderstel, Jac. de Winkel, "Nooitgedacht", Grouw. 
Premie een servies met blad, Jan de Boer,"De Jonge Fokke", Goëngahuizen. 

Uit het verdere verslag: Onzen tegenwoordige voorzitter kon, wegens familie-omstandigheden, 
de prijsuitdeeling niet bijwonen en werd, daartoe uitgenoodigd, de voorzittersstoel ingenomen 
door onzen vroegeren voorzitter, dhr. C. Wielsma, die, als altijd, DE ZIEL WAS VAN HET 
AVONDFEEST! Menig woord werd gesproken dat getuigde van warme belangstelling in Frisiaen 
onze "sangkjes" brachten veel bij in verhooging der feestvreugde. 

GEEN REDEN TOT CONCURRENTIE. 

In de notulen van verg. 18-08-1896 komt voor dat "beide Grouwsterstoombooten den dag van 
den wedstrijd in functie zullen zijn, terwijl de prijsuitdeeling dit jaar weder bij Budstra ('s Lands 
Welvaren) zal worden gehouden onder de gewone verplichting, daar F. Dokter (Oostergoo) het 
vorig jaar zijn beurt heeft laten overgaan" 
Wat de stoombootfunctie o.m. kan betekenen (notulen 19-08-1897): 
De voorzitter deelt de leden mede dat het bestuur er ernstig over denkt de stoomboot die 's 
morgens de Leeuwarder leden en schepen haalt, 's avonds 5ôk naar Leeuwarden terug te laten 
gaan, waarmee hij wel instemming oogst. 
Verder dat keurmeester Hendrik v.d. Schaaf voor z'n functie bedankt. 
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GROUWSTER ZORGEN EN ONTSPANNING. 

In 1898 is het ledental van Frisia 94. Vergelijken wij dat met het jubileumjaar 1885, dan is er spr'e 
van achteruitgang, toen was dat nl. 142. Het hoge cijfer van toen was natuurlijk een regelrecht 
gevolg van de gulle feeststemming, maar toch durven wij veronderstellen dat deze opvallende 
achteruitgang waarschijnlijk ook te maken heeft gehad met enige ongunst der tijden. In 't laatst 
der negentiende eeuw was daar wel sprake van, met name op 't gebied der veehouclerij. 
In de strijd om lotsverbetering ontstonden toen de zuivelcoöperaties en ook in Grouw werd die 
opgericht en werd een fabriek gesticht. Dat gebeurde in 1896. 
Zoals wij eerder al hebben vastgesteld was hier het boerenbedrijf een dominerende factor op 
economisch gebied en telde ook de Grouwster bevolking in zijn "fermidden" vele boeren. Bij hun 
toen nog al bewogen strijd om het bestaan, wat voor een deel ook een aantal dorpsbewoners, uit 
economische verbinding aan het veehoudersbedrijf, gevoeld zal zijn, gaat uiteraard tijdelijk de 
aandacht voor de culturele dingen dan wat verslappen en dat zal hier van invloed op het 
verenigingsleven zijn geweest, dus ook t.o.v. Frisia. 
Niettemin gingen de zeilactiviteiten door en kon men toch nog wel van "bloei" spreken. 
Op de Alg. vergadering van donderdag 25 augustus 1898, gehouden in het lokaal van K. Bijlsma, 
waren aanwezig: P.G. Halbertsma (fabrikant boterverpakking e.d.), G. van Dorsen (handelaar 
gedistilleerd), E.H. Boonstra (bakker), H.W. v.d. Ploeg (fabrikant brandkasten en brandspuiten), 
Tj. Kuperus (directeur der zuivelfabriek), J. v.d. Spoel (drukkerij), T. Molenaar (zeilmakerij), D. 
Hiemstra (timmerbedrijf), L.G. Lykles (meelhandel). 
U. Rijpma, B. Greben, G. Hellinga en A. Kerkhof. 
Met onze opsomming van die bedrijfsfuncties willen wij even aantonen dat de zeilvereniging voor 
iedereen en met name voor hen die dagelijks nog al wat aan hun hoofd hadden, duidelijk als 
recreatiedoel diende en dikwijls naast het zeilen ook als gezelligheidsvereniging(de prijs-
uitdelingen!). 
Toch twee aparte sferen: 
Water, wijdte, weer en wind en daarna, binnen de muren geconcentreerde gezelligheid met 
spirituele aktiviteiten, in geestelijke en vloeibare zin. 

In het zei lverslag van 14september 1898 merkt de secretaris opdat het vreemdelingen bezoek wel 
wat groter had kunnen zijn, maar dat de oorzaak daarvan wellicht geweten kan worden aan de 
Kroningsfeesten van de laatste tijd. (Naar aanleiding dus van de ambtsaanvaarding van de jonge 
koningin Wilhelmina.) 

Wat vreemd doet ons aan het voorstel van bestuurslid G. van Dorsen, dat inhoudt in 't vervolg bij 
de prijsuitdeling een entree van 25 ct. te heffen voor "dames en vreemdelingen". Het 
lidmaatschap gold zeker niet voor huisgenoten. Op de volgende vergadering is dit voorstel ook 
aangenomen. 

HET WEER ALS SPELBREKER 

De wedstrijd 20sept. 1899 was ten gevolge een stromende regen en onweersbuien, geen succes. 
Bezoek en deelname leden er zeer onder. De klasse vaste beurtschepen moest vervallen, evenals 
die van boten van 5.75 m. en daar beneden. 
De klasse vrachtschepen, thuishorend in Grouw, had 7 deelnemers. De uitslag daarvan was: 
le prijs, f 20,00: R. Zetzema met "De vrouw Geeske". 
2e prijs, f10,00: J. Bijlsma met "De jonge Trientje". 
3e prijs, f 5,00: H. Stok met "De twee gezusters". 

Bij schouwen niet wijder dan 1.80 m., 4 deelnemers. 

Prijs: J. Hofstra met "Gerrit", van Nes. 

Premie: G. Velsink met "Dolfijn", van Sneek. 
Bij schouwen niet wijder dan 1.55 m., 6 deelnemers. 
Prijs: J.K. de Boer, Hooidammen, premie: S. Zwaagstra, Goëngahuizen. 
(Dus totaal slechts 17 zeilers). En in rûge syldery, fansels. 
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FRISIA'S LAATSTE "GEARKOMSTE" IN DE 19e EEUW. 

Na 15 jaar trouwe dienst beëindigde de heer L.G. Lykles het 
secretarisschap, dat hij, naar ons gevoel als lezer van de door 
hem geschreven notulen, met veel toewijding en enthousiasme 
moet hebben verricht. 
Wat de reden van zijn neerleggen van de pen is geweest, worden 
wij uit de volgende verslagen helaas niet gewaar; hij heeft 
schriftelijk bedankt voor herverkiezing, wat blijkt uit de notulen 
van Alg. verg. 30-10-1899, gehouden in lokaal Geert Sijtema. 
De waarnemende secretaris E. Boonstra schreef daarvan het 
volgende: 
Op het voor de vergadering bepaalde uur leek het er in de zaal van 
Sijtema nog weinig op dat er vergadering van Frisia zou 
gehouden worden. Bij mijn binnentreden waren nog slechts de 	 L. G. Lykles 
penningmeester en een paar andere leden aanwezig. 
Ik bracht de boeken van den secretaris mede die door dezen aan den voorzitter waren ter hand 
gesteld met de kennisgeving dat hij de vergadering niet zou kunnen bijwonen. Daardevoorzitter 
nu ook belet had gekregen en misschien de geheele avond verhinderd zou zijn te komen, had 
deze mij een uur tevoren verzocht de vergadering te presideren. Daar het bestuurslid v.d. Ploeg 
ook nog steeds op zich liet wachten, vonden de penningmeester en ik het beste niet te haastig te 
zijn met het openen der vergadering. 
Om halfnegen kwam de voorzitter binnen en kwam bericht dat v.d. Ploeg op reis was. De 
voorzitter verzocht mij als waarnemend secretaris te fungeren en opende de vergadering. 
Op de notulen en het zeilverslag (van Lykles dus) had niemand iets aan te merken. 
Nu deed penningmeester Van Dorsen rekening en verantwoording en bleek dat hij goed bij kas 
was, een gevolg van het niet mededingen van een aantal beurt- en vrachtschepen en grotere 
boten bij de laatste wedstrijd. 
De ontvangsten bedroegen f 410,48, de uitgaven f 241,16. 
"alzoo een batig saldo van f 169,32" en dan nog de mededeling van 2 overgehouden prijzen â 

70,00 waarde en de aangifte van 5 nieuwe leden. 
Als opvolger van dhr. Lykles werd als secretaris gekozen dhr. Tjisse Kuperus. Het uiteindelijk 
bezoek was nog opgelopen tot 12 personen, w.o. burgemeester Rinia van Nauta. 

1860-1900. GESLAAGDE JUBILEUMVIERING. 

Op de eerste bestuursvergadering in de nieuwe eeuw, 17-08-1900, stelt men zich in op het vieren 
van het 40 jarig bestaan van Frisia. 
Bij het opmaken van de begroting tot een bedrag van f 530,00, wordt het bedrag voor 
buitengewone ontvangsten aanmerkelijk verhoogd en besloten aan de bode F. Zeldenrust op te 
dragen ook de intekenlijst bij  de veehouders aan te bieden. 
Uit de notulen der Alg. Ver. van 27 augustus noteren we: 
C. Wielsma hoopt te vernemen dat Jan Gorter zijn hooimijt tot opluistering in de kleuren van 
Frisia laat opschilderen! 
(Deze hooismijt of "heaberch" stond aan het Pikmeer. Er bevond zich ook een "hok" dat in de 
volksmond "Jan Goartershok" werd genoemd. Op deze plaats staat nu het Theehuis. Na Jan 
Gorter heeft Sietse Bokma daar een komelkerij gehad. 
Die koemelkerij moest worden afgebroken toen de V.V.V. daar overging tot de oprichting van 
genoemd Theehuis. 
Tijdens het beheer van Jan Gorter en S. Bokma lag het erfje met bebouwing daar aan het meer 
nog vèr van de dorpskom, die toen als oostelijke grens de Aldhaven (nu Gedempte Haven) had.) 

In het verslag van de Jubileumviering lezen we om, dat de grote dag viel op 19 september en dat 
het weer geheel naar wens was. 
Van vele schepen en huizen woei de driekleur, terwijl verder de vlaggen van Frisia, Oostergooen 
de lJsklub, alsmede een aantal seinvlagjes, een recht feestelijk aanzien gaven. 
De heer Nieuwenhuis, directeur van de zangvereniging "Euphonia" en van het fanfarecorps, 
verscheen des morgens met de leden van beide verenigingen voor de woning van voorzitter P.G. 
Halbertsma waar ook de overige bestuursleden van "Frisia" tegenwoordig waren en bracht een 
serenade aan het Bestuur, door een paar Frisia-nummers ten beste te geven. 
Aan de leden van genoemde verenigingen werd de erewijn aangeboden, waarna de gewone 
optocht met muziek en banier door de plaats werd gehouden. 
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Het aantal deelnemers aan de zeilwedstrijd was 39. De afvaart leverde een prachtig schouwspel 
op. Er werd deze keer in 8 klassen gezeild, ni.: Veerschepen in vaste beurt varende (4), 
vrachtschepen zonder onderscheid (3), vrachtschepen thuishorend te Grouw (7), boten van 5.75 
m. en daar beneden (3), schouwen van 1.80 m. max. wijdte (4), idem van 1.55 m. (9), boten tot 4.40 
m. (5), sloepen met middenzwaard (4). 

Zeilvereniging "Oostergoo" had ook een prijs geschonken, voor de klasse Schouwen, 
burgemeester Rinia van Nauta een voor de klasse Sloepen en ijsklub Grouw een voor de 
Grouwster vrachtschepen. 

Het gebruikelijk vuurwerk en de bootverlichting oogstte weer veel waardering en ook van het 
prijsuitdelingsfeest kon dat worden gezegd. 

FR/SlA-PETTEN. STRAK BELEID. 

Uit de aantekeningen van de Bestuursvergadering 19-10-1900 lichten wij: "de penningmeester 
ontvangt van de bestuursleden betaling der Frisia-petten". (Of dit de éérste Frisia-uniformpetten 
zijn geweest? 't Zou ons niet verwonderen, want er is voordien althans niets over genoteerd.) 
Verder: "Besloten wordt den kapitein Kingma te ontbieden teneinde Zijne rekening toe te lichten 
en verantwoording te vragen van de passagiersvracht en inkomsten verkregen door het sleepen 
van vaartuigen, daar de vereeniging voor 1/2 deel aanspraak heeft op de buitengewone 
ontvangsten, wanneer die meer dan f 5,00 bedragen". 
(Even over kapitein Kingma: Was Merk Kingma, tevens bekend hardrijder op schaatsen, later 
veehouder op Borstum o.d. Akkrum.) 
Dan nog: "Daar de bode F. Zeldenrust zich niet meer houdt aan de overeenkomst met het Bestuur, 
wordt goedgevonden deze bode te ontslaan en in Zijne plaats aan te stellen Klaas Sietema". 

DE GALLE ALS WEDSTRIJDWA TER. 
Van vergadering 29-10-1900: 
Bij de gebruikelijke rondvraag merkt de heer Greben op dat de deelnemende schepen 
belemmering hebben ondervonden van de booten die tijdens den wedstrijd in de Galle 
aanleggen; hij zag gaarne dat het bestuur hierin voorzag. 
Opgemerkt wordt dat het erg moeilijk gaat om de pleziervaartuigen het genot te benemen van 
getuige te zijn van den uitslag der wedstrijd, terwijl alleen bij tegenwind de deelnemers eenige 
moeilijkheid ondervinden, hetwelk trouwens voor alle deelnemers gelijk is. 

Omtrent het afstaan van materiaal aan "Lyts" Frisia wordt verschillend gedacht en goedgevonden 
het Bestuur hierin volkomen vrij te laten. 

KOMST ZUSTERVERENIGING "LYTS FR/SlA" 

Ja, die laatste mededeling houdt verband met een tweede zeilvereniging in Grouw, fl1. dus "Lyts 
Frisia", in 1900 opgericht. 
In een historisch artikeltje dat op 5 mei 1950 en daarna met enige vervolgen voorkomt in het 
Grouwster weekblad "Frisia", lezen we daarvan: 

"Door de zeilvereniging Frisia (van 1860) was het dus mogelijk om zeilwedstrijden in Grouw te 
organiseren, maar het is begrijpelijk, dat de Grouwsters met één wedstrijd per jaar niet tevreden 
waren. Toen de wedstrijd van Frisia op 19september 1900 achter de rug was, werd de omroeper 
Gerben Ulkes, op initiatief van Tjeerd de Jong, met de volgende boodschap het dorp ingezonden: 
Al dyjingen dy't belangstelle yn it hâlden fan in twadde silerij, wurdefersocht jûn om acht oere op 
'e seal van Feike Dokter te kommen. 30 zeilliefhebbers gaven aan deze oproep gehoor en onder 
leiding van Tjeerd de Jong werden aangename besprekingen gehouden met als resultaat dat er 
dertig gulden beschikbaar kwam voor een op 21 september te houden zeilwedstrijd. Er werd 
gezeild door een aantal schouwen. 
Op 12 october daaraanvolgend werd een vergadering gehouden, teneinde rekening en 
verantwoording af te leggen van genoemde zeil wedstrijd. Deze had zo goed voldaan, dat besloten 
werd jaarlijks iets dergelijks te organiseren. Omdat het een kleine wedstrijd betrof, werd besloten 
een vereniging op te richten die de naam zou dragen "Lyts Frisia". Tj. de Jong werd 
penningmeester, Sjouke Zwaagstra secretaris en H.A. Germeraad voorzitter. Het aantal leden 
bedroeg 42 en de contributie werd bepaald op 1 gulden per jaar. De tweede wedstrijd vond plaats 
op Hemelvaartsdag 1901. 



Deze zeildag werd de eerste 5 jaar aangehouden, maar in 1906 werd besloten om op 
Pinkstermaandag te zeilen. 
Bij de wedstrijd van 1901 zeilden er de klassen: Schouwen van 1.55 m. waarvan nr. 1 werd S. de 
Boer, nr. 2 H. Postma. 
Klasse II: Schouwen van breedte 1.48 m.: 1. Ph. Hannema, 2. H. Sietsma. 
Klasse III: Jollen: 1. Tj. Kuperus, 2. P.G. Halbertsma (respectievelijk dus de secretaris en de 
voorzitter van onze vereniging). 
Klasse IV: Vissersboten: 1. Joh. Westra, 2. B. Jonker. 
Tot zover het weekbladverslag over "Lyts Frisia". Wij meenden dit aan onze historiebeschrijving 
toe te moeten voegen, om de positie van ons Frisia duidelijker aan te tonen en waarvan de 
conclusie is, dat er niet direct sprake van concurrentie of wrijving hoefde te zijn. Als Frisia zich 
aan één wedstrijd per jaar wilde houden, dan voorzag Lyts Frisia inderdaad in een behoefte en 
zeker bij de schouwzeilers, zo mag uit het verslag blijken. In hoeverre dit ons ledental 
beïnvloedde, het was in elk geval in 1901 gedaald tot 82. 
Verder is de constatering van de voorzitter op de vergadering van 29 augustus 1901: ..... dat het 
aantal leden achteruitgaande is en dat op de inteekenlijst niet voldoende wordt geteekend. Hij 
wekt de aanwezige leden op om nieuwe leden aan te brengen en de vereeniging zooveel mogelijk 
te steunen, daar een goed georganiseerde zeilwedstrijd toch altijd voordeel en genoegen aan de 
ingezetenen bezorgt. 

"TRIBUNE-"KOSTEN. 

Bij het organiseren van de toeschouwers-mogelijkheden werd in laatstgenoemde vergadering 
besloten: 
• Op de Directieboot (stoomboot "Grouw") hebben de leden met eene dame vrijen toegang en 

kunnen vreemdelingen worden geïntroduceerd tegen eene entree van 75 cts. 
• Op de stoomboot "Oostergoo" hebben de leden met eene dame en inteekenaren van minstens 

1,00 vrijen toegang; terwijl verder kaarten â 50 cts. voor niet leden, dames en vreemdelingen 
verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

• Tot de prijsuitdeeling hebben de leden met eene dame en de inteekenaren van minstensf 1,00 
vrijen toegang; entree voor vreemdelingen en dames 25 cts. 

• Bestuursleden van zustervereenigingen hebben vrijen toegang tot de Directieboot en 
prijs u itdeel ing. 

(Het gebruik van de aanduiding "vreemdelingen" doet ons vandaag wel vreemd aan. Dat men 
zodanig in het "sylfermidden" nog werd gezien, onderstreept zeer zeker de nog erg beperkte 
communicatie als gevolg van het schaarse publiekelijk gebeuren en detijdvergende verplaatsing 
in het toen nog "grutte Fryslân", vergeleken met de tijd van nu.) 
EEN RUIG WEER WEDSTRIJD. 

Uit Verslag zeilwedstrijd 18 september 1901: 
Een paar dagen ervoor was het weer zeer ruw: donkere wolken en harde wind waren de 
voorboden van herfstbuien, die menigeen weerhield om naar de jaarlijksche wedstrijd te Grouw 
te gaan. 
Er werden evenwel toch nog 28 vaartuigen aangegeven, waarvan 20 de wedstrijd meemaakten. 
In den beginne woei het hard, te hard zelfs voor de lichte vaartuigen, waarvan een paar zich 
wegens averij moesten terugtrekken. 
In de namiddag werd het kalmer en den wedstrijd mocht weder zeer goed geslaagd heeten. 
Prijswinnaars werden (de durvers dus): 
Beurt- en Vrachtschepen (3 deelnemers): 1. W. de Vreeze, Bakhuizen; 2. A. v.d. Veen, 
Oosterwolde. 
Visch-aken (2 deeln.): 1. F. Doorn, Lemmer. 
Schouwen 1.80 m. (3 deeln.): 1. Joh. Kalsbeek, Warga; 2. J. Westerhuis, Poppingawier. 
Schouwen 1.55 m. (6 deeln.): 1. S.J. de Boer, Pean (cadeau bakkers- en bestuursprijs); 2. H. 
Postma, Grouw; 3. J.R. v.d. Berg, Grouw. 
Booten en Jollen (6 deeln.): 1. P.G. Halbertsma, Grouw; 2. G. van Dorsen, Grouw. 
Bij de prijsuitdeling waren ook de voorzitter van Oostergoo en die van Lyts Frisia. 
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WEER TOENAME LEDEN, MAAR OOK TOENAME ONDIEPTEN 

Op de Ledenvergadering van 28october1901 blijkt de ledenterugloop veranderd in een toename, 
nu totaal 89. 
Op deze bijeenkomst vraagt het lid Greben of het ook gewenst is, dat de Vereniging een adres 
richt tot de Provinciale Staten, inzake het uitdiepen van de Grouw en het plaatsen van bakens in 
de Biggemeer. 
De voorzitter merkt op dat dit niet op het terrein van Frisia ligt en was dat âl het geval, dan diende 
de vereniging eerst rechtspersoonlijkheid te bezitten. En dat laatste zou nog duren tot 1968. 

OPNIEUW RUIG WEER, MET ONENIGHEID. 

In de vergadering van Leden op 25 augustus 1902 wordt besloten om te onderzoeken of deel name 
aan de Frisia-wedstrijden ook bevorderd kan worden door tegemoetkoming in de kosten of het 
laten ophalen door de Grouwster stoomboot van hardzeilers uit Sneek en Langweer. 
Ten gevolge van slecht weer had dit voor de wedstrijd van 17-09-1902 geen effekt, want in 't 
verslag lezen we: 
"De Sneeker Zeilclub, die reeds een en ander voor den tocht naar Grouw had geregeld, werd door 
het slechte weer genoodzaakt thuis te blijven". 
Dit weer had ook tot gevolg dat er weinig toeschouwers op het water waren, maar nog wel heel 
wat belangstellenden op de kade, steiger en helling (Laatstgenoemde bevond zich toen aan de 
Yndyk, daar, waar later de Metaalfabriek, v.d. Made & de Vries-Volma, is gekomen.) Bij de uitslag 
blijkt dat er toch nog deelnemers van "om utens" waren, maar misschien hadden sommigen 
daarvan ligplaats in Grouw? 
Die uitslag was: 
Beurt- en Vrachtschepen, 8 deelnemers, no. 1. A. v.d. Veen, Oosterwolde, 2. H. Jongsma, 
Delfstrahuizen, 3. H. Bergsma, Terhorne. 
De tweede klasse Beurt- en Vrachtschepen hoefde echter, door geen deelname, niet te zeilen. Bij 
de Booten 4.80 m. waren en 3 deelnemers en 1 prijs, te weten voor O.H. v.d. Werf, Drachten. 
Bij Schouwen 1.80 m., 6 deelnemers met uitslag: 1. J. Hofstra, Nes, 2. B. Miedema, Eernewoude. 
Schouwen 1.55 m., 8 deelnemers: 1. H. Postma, Grouw, 2. Jan Joh. de Boer, Goëngahuizen, 3. 
Sipke Joh. de Boer, Pean. 
Schouwen 1.50 m., 10 deelnemers: 1. S.S. Zwaagstra, Goëngahuizen, 2. Th. Bijlsma, 
Eernewoude, 3. F. Hiemstra, Grouw. 
Booten en Jollen, 6 deelnemers: 1. P.G. Halbertsma, Grouw, 2. D.H. v.d. Hoop, Terhorne. 

De prijsuitdeeling was zeer goed bezocht en aan sprekers geen gebrek. De keurmeesters hadden, 
op voorstel van het Bestuur, de routen van de eerste klasse ingekort, daarmee handelende in het 
belang van 33 deelnemers (dus van de andere klassen); dit had echter aanleiding gegeven dat van 
de 7 deelnemers, drie zich terugtrokken. 
Natuurlijk moest deze kwestie van alle kanten worden bezien en vooral de tegenstanders van de 
wijziging lieten zich dan ook niet onbetuigd. De toon die er heerschte was echter niet scherp en 
bitter, maar meer in overeenstemming met het weer, ni. iets los en overdreven. 

De heren Nieuwenhuis en Wielsma hadden zich weder zeer verdienstelijk gemaakt door een paar 
nieuwe liedjes voor deze gelegenheid te maken. 

Op de daaraan volgende vergadering is nog nagekaart over deze wedstrijd, betreffende de route-
wijziging. Het bestuur was nogal teleurgesteld over de kritiek; men had gehandeld "Cit 
goederbést" en had meer instemming verwacht. 
Dit heeft geleid tot indiening van een motie door B. Gorter, luidende: "De vergadering van Frisia 
gehouden 23 october 1902 ten huize van E. Braak; gehoord het gesprokene betreffende de 
hardzeilpartij gehouden 17sept. 1.1.: overwegende dat terecht, als veiligheidsmaatregel, de routen 
zijn ingekort; betreurende dat sommige veerschippers hierin een nadeel zagen voor hunne partij; 
keurt de genomen maatregelen goed en gaat over tot de orde van de dag". 
Voor 6 stemmen, tegen 2, onthouding 3. 



ZEILONGEVAL EISTE EEN DODE 

De wedstrijd  van 16september 1903 werd zwaar overschaduwd door een dodelijk ongeluk. In de 
notulen komt dit alsvolgt naar voren: 
"Ongeveer een paar uren werd er prachtig gezeild, toen -waarschijnlijk ten gevolgevan teveel zeil 
en te weinig ballast - een paar schouwen kantelden, met het treurig gevolg dat een oppassende 
jongeman (Jou Ratsma) zijn graf vond in het water. 
Zoodra dit ongeval bekend was, werden de routen door de keurmeesters ingekort, terwijl de 
Directie de muziekinstrumenten liet wegbergen. Het publiek was zoodanig onderden invloed van 
het treurige ongeval, dat de ambitie voor den wedstrijd plotseling was geëindigd; velen wachtten 
den uitslag niet af en het hoerageroep voor de prijswinnaars bleef achterwege". 

HET ONBEREKENBARE WEER. 

Aan de hand van de barometerstand en weerervaringen werd door de weerprofeten op de 
wedstrijddag van 1904 storm voorspeld. Maar de 33 ingeschreven deelnemers zullen wel aan 
meevaller hebben gedacht. 
Het viel niet alleen mee, het tegendeel bleek, althans tegen het eind van de wedstrijd, het geval: 
Om nog vooruit te komen môest er wel "gewrikt" worden, d.w.z. er was totaal geen wind meer en 
met roerbewegingen scharrelde men over de finish. 
Veel publiek was er dan ook niet, al kan zo'n wrikpartij toch ook wel wat spanning opleveren. 

EEN TROUWE DEELNEMER. 

Op de prijsuitdeling van 1904 werd dhr. L.G. Lykles een oranjekoek met toepasselijk opschrift 
aangeboden, wegens het feit dat hij 25 jaar geleden voor het eerst aan de wedstrijd had 
deelgenomen en sedert dien tijd altoos in de klasse Jachten enz. had meegezeild. 

DURE LEDEN-SERVICE. 

Na een tienjarig voorzitterschap van dhr. P.G. Halbertsma, meent deze daarvoor te moeten 
bedanken en wordt in de vergadering van 24-08-1905 in zijn plaats benoemd dhr. Jan Dokter; 
voorzitter wordt E. Boonstra. Op deze bijeenkomst vraagt dhr. A. Kerkhof "of het wel uit kan 
(financieel dus) dat men een stoomboot voor passagiers en vaartuigen naar Leeuwarden laat 
varen", waarop geantwoord wordt, dat te Leeuwarden (nog) 16 leden wonen, die wellicht zullen 
bedanken, als de gratis gelegenheid om de wedstrijd te bezoeken, zou vervallen. 

Aan de wedstrijd van 1905 deden 11 beurt- en vrachtschepen mee, totaal 20 schouwen (in 3 
versch. klassen) en 7 vissersboten. Deze keer geheel geen boeiers, jachten of jollen. 
Van de vissersboten won de le prijs Joh. Wester, Eernewoude, de 2e was voor P. Wester, 
Eernewoude en de 3e voor Pieter de Heer, Akkrum. 

Was men in 1905 nog van mening dat de stoomboot voor 't ophalen van leden en boten uit 
Leeuwarden moest blijven varen, een jaar later leidde de reeds bestaande twijfel over het nut 
daarvan toch tot beëindiging van deze service, althans voor dat jaar. 
Een tegemoetkoming aan de Sneeker Zeilclub van f10,00 indien er minstens 10 pleziervaartuigen 
van deze club naar onze wedstrijd kwamen, vond algemene bijval. 
Uit het wedstrijdverslag van 1906 nemen wij als bijzonderheden over, dat in de klasse beurt- en 
vrachtschepen de twee Grouwster skûtsjes zich terugtrokken, helaas zonder reden vermelding 
en dat er nu werd gezeild door 12 skûtsjes van "om utens". De prijzen gingen naar Bakhuizen, 
Koudum, Kolderwolde en Boornbergum. Alzo blijkt: SKÛTSJES VAN "HEINDE EN VERRE". 
Verder dat in de 2e klasse werd gezeild tussen grote schouwen en het jacht van dhr. Lykles, 
waarbij laatstgenoemde het snelst bleek te zijn en dus de eerste prijs veroverde. 
En dan nog: Aan den heer Roelof Buisman (âld-Grouwster) werd namens het bestuur een 
souvenir vereerd, waarmee de gehele vergadering op de prijsuitdeling hare instemming betuigde, 
omdat deze "steeds de belangen van Frisia voorstaat en telkens nieuwe leden voor de vereeniging 
weet te winnen". 



Op de vergadering van 15-10-1906 stelt voorzitter E. Boonstra, wegens zijn leeftijd, zich niet weer 
herkiesbaar. Gekozen wordt dhr. L. Lyklema en als voorzitter zal verder fungeren dhr. H.W. van 
der Ploeg. 

NAAR SCHERPER KLASSEREN? 

De tijd schijnt rijper te worden vooreen scherpere klassering derwedstrijdvaartuigen. Althans op 
de ledenvergadering van 26 augustus 1907 gaan stemmen op in die richting. 
De heren A. Kerkhof en Tj. Dijkstra gooien dan een balletje op over het belang om naast de 
breedtebepalingen, ook lengtevoorschriften toe te passen, om aldus meer eenheid te bereiken, 
wat natuurlijk meer gelijke kansen en ook groter spanning zal betekenen. 

Maar de voorzitter vindt de uitvoering nogal moeilijk en dientengevolge detijd van voorbereiding 
te kort; wij zullen dan nog meer klassen voor de schouwen moeten maken en onwillekeurig onte-
vredenheid opwekken, waarschijnlijk zeilers terughouden. 
Daarom stelt het bestuur voor de klassen thans onveranderd te laten, men zal dan de kwestie in 
studie nemen, zich laten voorlichten om er later op terug te komen. Dit wordt per stemming 
aangenomen. Na afloop der stemming geeft de heer Rijpma het bestuur in overweging een 
conceptregeling op te maken, vervolgens de mening te vragen van de zusterverenigingen om in 
een gecombineerde vergadering der Besturen de klassen te bepalen. 

WEER EENS "IN GRUTTE DE!" 

De wedstrijd van 1907 muntte uit door de grote deelname, ni. 57 schepen' Ook het weer werkte 
prachtig mee. Opgetogen schrijft de secretaris dan ook in z'n verslag: 
Een prachtig schouwspel leverde de afvaart op en een verrukkelijk gezicht had men vanaf de 
kaden en vanuit de huizen aan de Grouw toen de verschillende klassen elkander passeerden naar 
en van den ton bil den houtmolen. Ook op de Pikmeer was het druk en gezellig. 

Vanuit Sneek werd deze wedstrijd opgeluisterd door 14 vaartuigen. De uitslag zag er uit alsvolgt: 

le klasse, beurt- en vrachtschepen, 16 deelnemers: 
1. K. Visser, Koudum, "De Jonge Douwe", f 30,00 
2. L. Brouwer, Kooten, "De Jonge Jan", f 20,00 
3. W. Keidel, Boornbergum, "De drie Gebroeders", fl5,00 
4. B. Bergsma, Boornbergum, "Hoop op Zegen", f10,00 

2e klasse, booten, lengte 4.80 m., 6 deelnemers: 
1. A. ten Cate, Sneek, "Albert & Nellie" (prijzen niet genoemd) 
2. A. Kuperus, Sneek, "De drie Gebroeders" 

3e klasse, schouwen, wijdte 1.80 m., 5 deelnemers: 
1. F. de Jong, Sneek, "Anna Silla". 
2. H. Postma, Grouw, "Pôlleschouw". 

4e klasse, schouwen 1.55 m. wijd, 6 deelnemers: 
1. G. van Dorsen, Grouw, "Minja". 
2. B. Blauw, Veenhoop, "De Drie-eenheid". 
3. A. Adamse, Goëngahuizen, "De drie Gebroeders". 

5e klasse, schouwen van 1.50 m. wijd, 8 deelnemers: 
1. F. Hiemstra, Grouw, "De Steur". 
2. Sj. Zwaagstra, Goëngahuizen, "De Wettergeus". 
3. G. Sietema, Grouw, "Twee Gebroeders". 

6e klasse, schouwen, wijdte 1.42 m., 6 deelnemers: 
1. H. de Boer, Grouw, "De twa Sisters". 
2. Y.W. van Dijk, Terhorne, "De Poask". 
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7e klasse, "pleziervaartuigen", 5 deelnemers: 
1. H.B. Halbertsma, Grouw, "De Meeuw". 
2. G. Vrolijk, Sneek. 

8e klasse, Visschersbooten, 5 deelnemers: 
1. H. Kuipers, Akkrum, "De Vlieger". 
2. E. v.d. Veen, Grouw, "De Vlugheid". 
3. P. de Heer, Akkrum, "Trijntje". 

HET OUDE "HURDSILERSBLOED" EN NOGMAALS NAMEN. 

Nu wij dit noteren (ruim 75 jaar later), hebben wij er behoefte aan, met name voor de oudere 
lezers, hieraan nog enig historisch commentaar toe te voegen. 
Vergelijkend met heden was een totaalvan 57 deelnemers nog altijd maar bescheiden, maar laten 
we niet vergeten dat er, zoals we dat nu kunnen noemen, meteen een volledige skûtsjesyldery aan 
was verbonden. En wij weten dat zoiets op zichzelf al een boeiend feest is. 
En al ontbraken toen nog de z.g. scherpe scheepjes, de kielboten, ook nu vinden wij de schouwen 
en platbodems, de kleinere zwaardschepen, nog altijd prachtige, in zekere zin de klassiek-
romantische klassen. Wij kunnen ons dus de schoonheid van zo'n wedstrijddag in 1907 dan ook 
volkomen voorstellen! 
De genoemde houtmolen, maar ook de oliemolen daaraan de Grouw, ze droegen niet weinig bij 
aan die klassieke schoonheid van 't geheel. Voeg daarbij de rust, niet onderbroken door motoren-
geronk, wat vandaag toch steeds in de buurt der zeilerij wordt gehoord, wel nu en dan verbroken 
door fanfaremuziek vanaf de plezierboten met hun bonte, levendige dracht van pavoiseer-
vlaggetjes, en het ouderwetse feest staat ons volledig voor de geest en wij geloven zelfs dat de 
beleving er van, in een tijd met veel minder feestgelegenheden, als een Groots Gebeuren ervaren 
werd. 
Bekijken we de namen der prijswinnaars: 
Een skûtsjekapitein L. Brouwer, hoeveel Brouwers zijn na hem in de latere skûtsjewereld nog 
genoemd. De naam Keidel behoorde ook later bij de hardzeilerij. H. Postma van Grouw werd later 
opgevolgd door Willem Postma, wij komen die nog wel tegen. A. Adamse, Adam Adamse, een 
boer "fan oer it wetter" met een schouw natuurlijk, met veel zeilervaring en dus ook hârdzeiler. 't 
Zelfde geldt voor Sjouke Zwaagstra ook van Goëngahuizen en Hendrik de Boer, maar ook voor de 
al eerder genoemde prijswinnaars Sipke Joh. de Boer (Pean) en diens broer Jan Joh. de Boer, 
ook Goëngahuizen ("Haechhiem"). 
H.B. Halbertsma was een zoon van de hiervoor genoemde P.G. Halbertsma, direkteuren van 
Halbertsma's fabrieken, stammend uit dezelfde familie als dokter Eeltje en dominee Joost. Ook 
echte zonen van het Waterland. 
Bij de scheepsnamen wordt het wat eentonig: De jonge Douwe, De jonge Jan, 3 maal De drie 
Gebroeders, De Twee Gebroeders, De twa Sisters. "De Steur" van bakker Fokke Hiemstra doet 
denken aan de grote vis uit Oosteuropese wateren, maar kan tegelijk ook betekend hebben: 
Steur, de naam van een bepaald type krentebrood, in de lijn liggend van Fokke zijn bedrijf dus. 
lJ.W. van Dijk van Terhorne zal trots geweest zijn op de scheldnaam der inwoners van Terhorne, 
"Terhernster poasken". 
Of die naam afgeleid is van de herberg. "De Brette Poask" of dat het andersom was en dat die ook 
reeds naar de poasken was vernoemd? U weet, lezer, een poask is de kleinste vissoort van onze 
wateren. 
De gebroeders- en gezustersnamen zowel als "de jonge dit" en "de jonge dat", ze wijzen ook op 
verering van het gezinsverband, welke in die tijd hoog werd gehouden. 

UITBREIDING SCHOUWMAATBEPALINGEN. 

VERBETERDE EN UNIFORME KLASSE-INDELING, 

In 1908 is het dan zover dat een algemene en scherper omschreven klassificatie te voorschijn 
komt op een bijeenkomst van 8 zeilverenigingen. De omschrijving luidt alsvolgt: 
11 dat bij de a.s. zeilwedstrijden uniforme bepalingen omtrent lengte en wijdte der schouwen in 
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het programma zullen worden opgenomen, ni.: 

le klasse: lengte 6.65, breed 1.80 en daar beneden. 
2e klasse: lengte 5.50, breed 1.55 en daar beneden. 
3e klasse: lengte 5.25, breed 1.46 en daar beneden. 
4e klasse: lengte 4.75, breed 1.42 en daar beneden. 

2) dat de lengtemaat wordt genomen over beide eindborden zonder steven en de wijdtemaat 
buitenwerks. 

3) dat de schouwen in de 4de klasse getuigd moeten zijn met sprietzeil. 

4) dat de besturen voldoende zorg zullen dragen voor handhaving der maten. 

5) dat de klassen, lengte- en wijdtematen ter kennis v.d. zeilverenigingen zullen worden 
gebracht. 

6) dat eveneens de eigenaars van schouwen door middel van een bericht in de Leeuwarder 
Courant met de algemene bepalingen in kennis zullen worden gesteld. 

7) dat na 1juli 1908 geen afwijking v.d. aangenomen bepalingen zonder overleg m.d. zusterver-
enigingen zal worden toegelaten, met uitzondering van splitsing of bijeenvoeging der 
aangegeven klassen. 

NOG WILDE TOESTAND MET ZEILREGELS. 

Dat er omtrent zeilregels nog onvoldoende uniformiteit bestaat, mag blijken uit de notulen van 
24-08-1 908, waar staat: 
Bij de rondvraag vraagt dhr. Piso of er geen vaste regels bestaan bij de ontmoeting van mede-
dingende schepen? Er is veel willekeur, zegt spreker, en men moet zich dikwijls ergeren aan de 
brutaliteit van enkele mededingers. 
Dan merkt de heer P.G. Halbertsma op, dat te Sneek altoos de regel geldt dat een schip dat over 
bakboord ligt, mag doorvaren en dat een schip over stuurboord liggende, moet wijken. 
Door de secretaris wordt mededeling gedaan van de vele en verschillende bepalingen welke bij 
den zeilwedstrijd te Sneek bestaan, waarbij duidelijk blijkt dat die bepalingen alleen in ruim water 
kunnen worden gehandhaafd, zodat het maken van voorschriften ongewenst wordt geacht. 

NIEUWTJES 1909. 

Uit de notulen van 30-08-1909 noteren we: 
Medegedeeld wordt dat doortusschenkomst van den heer R. Buisman eenige medailles door den 
A.N.W.B. beschikbaar zijn gesteld ter uitreiking aan de eigenaars van pleiziervaartuigen of 
motorbooten die de verste afstand hebben moeten afleggen om den wedstrijd te kunnen 
bijwonen. 
Goedgevonden wordt deze medailles te accepteeren en hiervan melding te maken in de 
advertentie voor den zeilwedstrijd. 

Bij de klasse-indeling voorde a.s. wedstrijd wordt als no. 8 toegevoegd: Kleine pleiziervaartuigen 
(met voorgift), kielbootjes, jollen en sloepen (geen race- en visschersvaartuigen). 
Besloten wordt den heer A. Kuperus te Sneek uitte nood igen om voor klasse 8 als "Handicapper" 
op te treden. 

Als lid van het Bestuur wordt bij 2de stemming gekozen de heer H.B. Halbertsma, die zich deze 
benoeming laat welgevallen. 

Mijnheer Hidde, zoals het fabriekspersoneel de jonge directeur noemde, was toen 21 of 22 jaar. 

Sedert 1908 worden nu nummerbordjes gebruikt voor de Beurt- en Vrachtschepen, bevestigd aan 
de loegebiters (loefbijters). 
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Voor de aanvang van de wedstrijd werd meegedeeld dat geen prijs of premie zal worden 
uitgekeerd aan de schippers die gedurende de wedstrijd afwijken van de bekende regelen 
omtrent het zeilen en andere mededingers opzettelijk hinderlijk zijn. Deze mededeeling werd met 
applaus begroet "zoodat we zeker waren van een eerlijke, royale wedstrijd". 
Hetfeest ving op de gebruikelijke wijze aan, nI.: Een optocht met Muziek en Banier door de plaats. 
De directeur van het Harmoniecorps had echter voor een verrassing gezorgd en de corpsleden 
versterkt met ruim 30 jongens, die een kleppermarsch ten gehoore brachten op een paar plaatsen 
in het dorp en daarmede een buitengewoon succes behaalden. 

De door de A.N.W.B. uitgeloofde medailles, 2 stuks, zijn toegekend aan de Sneeker Zeilclub die 
met 15 pleiziervaartuigen den wedstrijd kwam opluisteren en aan den heer R. van Slooten, die met 
zijn motorboot "Wolverine" van Harlingen naar hier kwam. 

Het ledental is weer opgelopen tot 96. 

EEN GROUSTER MERKE VERSLAGJE, 1909. 

Uit het weekblad "Frisia" van 18 september 1909: 
"Op het kermisterrein, dat door onverhoopte omstandigheden er niet zoo gezellig uitzag als 
vorige jaren, was de groote attractie het stoomcaroussel van de wed. Peeters, 't zelfde dat 
verleden jaar ook hier stond. 
De schouwburg van W. Hart mag zich in een druk bezoek verheugen. Opgevoerd zijn "Michaël 
Strogoff" en "De koopman van Venetië" en hedenavond gaat "Oud Heidelberg". Er werd beide 
avonden prachtig spel geleverd. 
Donderdagavond trad het gezelschap Speenhoff-Nap de la Mar op bij Van Stralen voor een 
stampvolle zaal. De goede recensies van dit gezelschap hebben zich bewaarheid; de zaal heeft 
den geheelen avond onbedaarlijk zitten te lachen. 't Succes was groot. Ook de Bioscope van 
Schouten trok veel publiek. 
Bij Braak en Sytema haalden de danslustigen hun hart op. En zoo zijn we dan met onze laatste 
kermisdag bezig. Dat ze een aangename herinnering moge achterlaten bij allen die er aan 
deelnemen en die't er van moeten hebben". 

VOORBEREIDING GOUDEN VERENIGINGSJUBILEUM. 

De invloed van het Frisia-bestuur op de kermisdatum schijnt bij het Gemeentebestuur behoorlijk 
groot te wezen, want naar aanleiding van zijn vraag tot datumwijziging (was voorgesteld door de 
heer H. Boonstra) werd op vergadering 18-07-1910 meegedeeld dat door Gedeputeerde Staten is 
goedgekeurd het besluit van de gemeente ldaarderadeel om voortaan de Kermis te doen 
aanvangen op den 2den zondag in de maand september. 
Dat betekende meteen dat Frisia die tweede zondag dan als wedstrijddag invoerde. (Jammer is 
het ontbreken van de motivatie.) 

Genoemde vergadering stond verder in het teken van voorbereidingen tot een grootse 
Jubileumviering van het 50 jarig bestaan. 
Plannen worden gemaakt waarbij medewerking wordt verzocht aan officiële instanties, 
personen, verenigingen enz. via vergunningen, bijdragen o.a. medailles enz., om. via een 
persoonlijk bezoek v.d. heren Kuperus en Lyklema aan de Commissaris der Koningin in 
Friesland. Tot leden der Feestcommissie werden benoemd de heren A. Bouma, P.G. Halbertsma 
en L.G. Lykles. 
Uitnodiging aan Sneker zeilers voor deelname in de 2 klassen grote middenzwaardjachten, voor 
de Jubileumwedstrijd van 11 sept. 1910. 
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Verduidelijking brief Dirk J. Bouma: 
De Heer Kuperus, Secret. der Zeilver. "Frisia", Grouw. 

Weled. Heer! 

lngevolgetelef.gesprek met Uwen assistent bevestig ik door dezen mijn aanbod om nI. voor den 
wedstrijd op 11 sept. 3 zilveren medailles beschikbaar te doen stellen door "Bertels" lïjnkoek- en 
meelfabriek "de Hinde" te Amsterdam. 
Ik stel mij voorzete laten verzeilen in de drie klasseschouwen voordedriewinnende bestuurders. 
Mocht U ze in die schouwenklassen anders wenschen te geven, b.v. voor de premies (als de 
prijsw. reeds medailles hebben) laat ik aan U over. 
Gaarne zal o.g. antw. vernemen. Als U accepteert zal ik er zorg voor dragen. 

Hoogachtend Uw dr. Dirk J. Bouma. 
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Boek-, 	 Levering 
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Drukkerij.. 	 Drukwerk. 

NIUWSBLFID WIN FRIESLiND. - Oplaag 18,000 Exempl. 
Bureaux: HEERENVEEN, Interc. Teleph. no. 3.- LEEUWARDEN. 
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Verduidelijking brief "Nieuwsblad van Friesland"(1910): 

Oan 'e Hear Tj. Cuperus, Skriuwer fen "Frisia" to Grou. 
Achte Hear! 
Mei dizze doch ik Joto witten, det ik deeare habbe scil, om jimme hirdsylderij mei bytowenjen, as 
redakteur - forslachjower fen 't "Nieuwsblad van Friesland". 
Kin 'k yn 'e simmerklean oan tafel forskine, ef moat ik yn pontifikaal? Ik doch yn dit stik fen saken 
al ljeafst lyk as de meesten, en om 't ik nou forwachtsje, det de measten wol yn gewoane klaeijing 
komme scille, scil ik dêr mar op oanhâlde, as ik hjiroer gjin neijer biskie krij. 

Heechachtsjend jins tsjinstreë 

J.J. Hof. 
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Zeilvereeniging ,FRISL&', 
a ti w. 

FEESTELIJKE HERDENKING 
VAN HET 

50-jari bestaan der vereenii 
op ZONDAG 11 SEPTEMBER 1910. 

Belangrijke Zeilwedstrijd, 
waarvoor prijzen beschikbaar zijn gesteld door i 

H. M. de Koningin, H. N. de Koningin-Moeder, Z. K. H. den 
Prins der Nederlanden, den ALG. NED. WIELRIJDERSBOND, de 
zeilvereeniging OOSTERGOO, de zeilvereeniging L YTS FRJSIA, de 
zeilvereeniging. WARTENA, het harmoniecorps APOLLO, de ijsclub 
GROL' W en de heeren: C. F. F. RINIA VAN NAUTA, R. BUISMAN 
U. TWIJNSTRA, A. BOUMA, P. G. IIALBERTSMA, B. HOOGTERp, Ti. 
KUPERUS, L. LIJKLEMA, L. G. LYKLES, H. W. V. D. PLOEG en C. WLELSSMA. 

Aan den wedstrijd kunnen deelnemen: 
1. BEURT- en VRACHTSCHEPEN. Prijzen: f40, f30, f20 i 
2. Groot* MIDDENZWÂAHDJACHTEN, 4 W. E. su darboyen. 
3. ,, 	 4W.E. 
4. BOEIERS, bestuurd door heeren 1iefhebbre. 
5. JACHTEN, 	, 	,, 
6. BOOTEN (niet langer dan 4.80 M.) 
7. Kleine MIDDENZWAARDJÂCHTEN (niet Iangu dm 6,60 .) 
S. SCHOUWEN 6.00 X 1.80 M. en daar beneden. 
9. SCHOUWEN 5.50 X 1.55 M. 

10. SÇHQUWE 6.26 X 1.4e M.  

Aangifte vôôr of op Zaterdag 10 Sepm&i' 1 Wijziging of 
bijeenvoeging van klassen voorbehouden. 

Voor liet bestuur, 
TJ. KUPERUS, sec;'etar. 

NU 'a Avonds GROOT WATERVUURWERK. 
Uit het weekblad "Frisia. 
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HET GOUDEN FEEST, 11 SEPTEMBER 1910. 

En dan het Verslag door de heer Tj. Kuperus van de feestelijke herdenking van het 50 jarig 
bestaan der Vereniging, gehouden op zondag 11 september 1910, waaruit wij het volgende 
aanmerkten: 

Veel reclame, een goede voorbereiding en .....daar gaat hij! Niet minderdan 73 vaartuigen voor 
10 uitgeschreven klassen (wo. zelfs een uit Argentinië). 
De zondag kwam en met de zondag het gewenste zeilersweer. "Booten, pleiziervaartuigen en 
fietsen brachten telkens meer drukte en beweging aan en toen de talrijke bezoekers, die met de 
treinen waren aangekomen, ook de straten van Grouw waren ingegaan, was het zc5c vol en druk in 
het dorp, dat menigeen vreesde dat het te vol zou worden ...... 
Dit viel echter mee, want op het water is ruimte en daar moest men toch zijn". 
Nadat corps Apollo het vaandel van Frisia had afgehaald, werd de gewone, veel belangstelling 
trekkende optocht gehouden, waarna het corps plaatsnam op de directieboot bij hotel 
"Oostergoo". 
Men dacht een serenade te brengen aan de sleep, welke van Sneek werd verwacht (die toen nog 
voer over lrnsum en door Kromme- en Rechte Grouw natuurlijk). Niet minder dan 30 
pleiziervaartuigen waren om halfnegen uit Sneek vertrokken en zouden omstreeks 12 uur te 
Grouw arriveren. Spoedig bereikten ons berichten, dat de sleep vertraging had ondervonden en 
werd dit bevestigd, toen enige vaartuigen onder eigen zeil te Grouw aankwamen. 
Hierdoor hebben enige wedstrijddeelnemers dan ook niet meer mee kunnen zeilen, want de start 
vond precies op de gestelde tijd plaats. Door het grote aantal stoomboten die naast elkaar in de 
Grouw lagen en het vastraken van een grote kotter midden in de zeilroute, hadden de 
bestuurders van de kleine vaartuigen direct bewijzen van grote vaardigheid af te leggen en het 
mag zeker aan hun kalmte worden toegeschreven, dat geen ernstige ongevallen plaats vonden. 
Om 2 uur ging de directieboot, waarop het muziekcorps, enige genodigden en een groot aantal 
leden en dames hadden plaatsgenomen, het terrein van de wedstrijd opzoeken, een ligplaats op 
de Ee, vanwaar men een pracht-uitzicht had op de strijd van de eerste 5 klassen, d.w.z. de 
skûtsjes, middenzwaardjachten (2 kl.), boeiers en jachten, ook gadegeslagen vanaf vele 
vaartuigen en boten, die broederlijk naast elkaar lagen om hun passagiers in de gelegenheid te 
stellen van elkanders muziek en zang en van de wedstrijd te genieten. 
De grote boeier "Friso" kwam langs zij van de directieboot, de muziek speelde het Frysk Folksliet 
en niemand minder dan Z.H.E.G. de Commissaris der Koningin, baron Van Harinxma thoe 
Slooten, kwam het Bestuur van Frisia gelukwensen met het gouden feest. 
De heren Kuperus en Lyklema stapten over op de boeier, omdat de boot geen ruimte meer bood 
de Commissaris te ontvangen (!) en werden hartelijk gecomplimenteerd door de familie van 
Z.H.E.G. "Een treffend en heerlijk oogenblik, omdat men gevoelt dat alleen de zeilsport zulke 
ongedwongen en hartelijke begroetingen - in de plaats van officieele verplichtingen - in het leven 
roept." 
Een "Wilhelmus" en op verzoek nog eens het "Folksliet" en spoedig staan de zeilen van de boeier 
weer bol en doorklieft het prachtige vaartuig de schone Grouwster wateren. 

Teneinde ook de kleinere vaartuigen in hun element te zien (de laatste 5 klassen dus, kleine 
jachtjes en schouwen) en de totale eindstrijd, stoomden later de beide Grouwster boten naar De 
Galle. In de Galle mocht de boot niet aanleggen en moest met een minder mooie plaats tevreden 
zijn, waardoor enige passagiers dan ook overstapten in een roeischouw om aan wal te komen, om 
vandaar getuige te zijn van het finishen. 
"Wat een herrie, zulk een aankomst: Bijna al de prijs- en premiewinnaars van klasse 1, 5, 6, 7, 8, 9 
en 10 op een gegeven ogenblik door-, op- en tegen elkaar.......Voordeeltjes en teleurstellingen, 
onverschilligheid en zorg .....en al mag dan worden gezegd: "t Valt wat mee, 't binne allegearre 
skippers, ook op het water herkent men de "gentelemen". 
Wij zullen ons nu maar houden aan de uitslag zoals officieel vastgesteld en de protesten en 
aanmerkingen maar als onvermijdelijk beschouwen. In verhouding tot de omvang van de 
wedstrijd, noemt Tjisse Kuperus ze dan ook nog van weinig betekenis. 
De uitslag was: 
1) Beurt- en Vrachtschepen, 18 deeln., prijzen f 40,00, t 30,00, f 20,00, f10,00. Eerste B.W. de 

Vreeze, Balk, tweede H. Hoekstra, Eernewoude, derde S. van Terwisga, Heerenveen, vierde A. 
v.d. Veen, Appelscha. 

2) Middenzwaardjachten, 9 deeln., eerste H. v.d. Zee, Sneek, tweede, P. Reinouts van Haga, 
Sneek. 

3) Middenzwaardjachten (andere afmetingen nemen wij aan. Aard der prijzen worden verder niet 
genoemd). In klasse 3 vijf deelnemers. Eerste J. Wierda, Heerenveen, tweede "Najade", 
Leeuwarden. 
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4) Boeiers, 4 deeln., eerste D. Hoekstra, Kolderwolde, tweede Mr. S. Boltjes, Leeuwarden. 
5) Jachten, 5 deeln., eerste R. Buisman, Leeuwarden, tweede D. v.d. Ley, Langweer. 
6) Boten van 4.80 m., 6 deeln., eerste F. Vrolijk, Sneek, tweede F.K. Zandstra, Langweer. 
7) Kleine Middenzwaardjachten, 4 deeln., eerste H.J.W Terlet, Leeuwarden, tweede B.S. v.d. 

Ploeg, Grouw. 
8) Schouwen 6 x 1.80 m., 5 deelnemers, eerste A. Miedema, Eernewoude, tweede S. Hoekstra, 

Warga. 
9) Schouwen 5.50 x 1.55 m., 7 deeln., eerste K. de Boer, Drachten, tweede H. Sijtsma, Grouw. 
10)Schouwen 5.25x 1.46m., 10 deeln., eerste G. v.d. Berg, Grouw, tweede J. Hemminga, Pean bij 

G ro uw. 

Het valt ons op dat van de 22 prijs- of premiewinnaars er deze keer maar 4 uit Grouw komen, een 
heel verschil bij vroegere wedstrijden, waarin de Grouwsters altijd ver in de meerderheid waren. 
De deelnemers kwamen nu uit alle hoeken van Friesland en de Frisia-wedstrijden worden meeren 
meer provinciale gebeurtenissen. 
Het jubileumkarakter zal dit nog wel extra versterkt hebben, natuurlijk. 

Gaan wij verder met het verslag: Aan de bestuurders van de drie klassen Schouwen werd een 
zilveren medaille vereerd door den heer Dirk J. Bouma van Sneek. Een verrassing wachtte de 
prijswinnaars van de tweede tot en met de negende klasse, daar "eenige dames" daarvoor 
prachtige standaardvlagjes hadden gemaakt, waarop geborduurd stond: "Frisia-Grouw 1860-
1910". De winnaar van de tiende klasse werd een Frisia-vlag vereerd. 
Te 5 uur was het receptie voor genoodigden aan het diner, dat om 5.30 uurzou aanvangen. Bij de 
ingekomen gelukwensch telegrammen was dat van den Voorzitter van Frisia, de heer H.W. v.d. 
Ploeg, die door familieomstandigheden hetfeest niet kon meemaken. Dientengevolge fungeerde 
de Secretaris tevens als voorzitter (dhr. Kuperus dus). Aan het diner namen ruim 80 dames en 
heeren deel. 
Na de prijsuitdeling werd een "groot en schitterend vuurwerk" gebracht. Kuperus schrijft: Of dit 
vuurwerk groot en schitterend is geweest? Wie zal het zeggen: Zij die het moeten betalen of zij, 
die meer dergelijke uitingen van feestvreugde gratis hebben aanschouwd? 
Van een hoog standpunt bezien, in de werkelijke zin van het woord, was de indruk machtig, ja, 
schitterend mooi. 
Ook het prijsuitdelingsfeest slaagde uitstekend, zo blijkt uit verdere verslag van Kuperus. 
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WEDSTRIJD OP ZONDAG BRENGT VERANDERINGEN MEE. 

Doordat op zondag 10 september 1911 ook gehardzeild werd bij Sneek (tevergeefs had Frisia 
gevraagd om uitstel van die wedstrijd), was uiteraard de belangstelling, althans voor de 
deelname, veel geringer, zodat slechts een dertigtal schepen meedeed. 
Door de lage waterstand - 38 cm. beneden Z.P. - vreesde men vastlopen der skûtsjes op het 
Biggemeer, doch dank zij een flinke bries, is dit meegevallen. 
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Foto uit 1913 of iets eerder. Wedstrijden jongensscheepjes was voor velen toen ook al een 
boeiend gebeuren, dat destijds plaats vond in de Galle, daar waar vandaag de grote schiphuizen 
staan. Rechts de praam met "officials". 

ZEILWEDSTRIJD- EN KERMISVERSLAG 1913 UIT "FRISIA"-KRANT 

OROL W. Dr be,eti, ie roorbij. Aller gast 	Oeb,ordoen' 	me 	Reenerd. de T. Eneelsene .0. S. s» met ,ApolIo' roorop. 	 n,onden 	weed 	roer 	een 	tniijb :publiek go. 
nrêe 	genoten gang .0,10,0 ren,ge dogee. ,e 	Lie Vrioedsehep 	ren Groen. 	 Prachtig 	weer. 	Voel 	ptblieb 	na. op bot 	speeld en - met veel bijnoi. 	'e'oorni 	,Eene 

Peer 	joe geleden 	nea 	de 	gebmn:keiijke Kiezen 	In. 	Klei- 	en e<ddreteaoedjsobten tomeein 	ewenig, toerejji ook ooien ene 	aerre 	Misdadige' 	bleek 	coen 	gelabbigo 	bèoee 	to 
term: 	,als 	ons 	blad 	eerrbijnt, 	behoort do —— .. ,,.,n, ie. 	 bleven eiste, wat ons, met bot oog op do ge-zijn 	geweest. 	Nestor 	de 	TiMe, 	de bekende 
bemeni spoedig tot het oe,l den 	— .1e bijna le R. eer, dor Zee met ,Soeeb' een Snoek, 	ring, entrée ten recette eerwondert. 	Vlaamrehe 	schrijver, 	heeft daarin een stokje 
afgeioopen 	- .hebben 	w ' 	de 	iaat,to 	dag al J. 0. itibnen met. Wiihrienina' ene Seeeb. 	Wij enerbten op, der boeren gymeantee niob 	rolkeleron geschilderd, enen een wearbeid die 

of  reed, 	to 	pebbee' 	wol 	eb. Dat wn. toen Je klasse 	Kiek en eniddennenerd Jachten 	ie een oMan 000tooeo hadden gestoken, een, 	now, diep 	 oi nangrjpr. Do til, 	werd 
do bermie nog begon op de derde Donderdag niet 	neger dan 8.50 M. 	 eerendoring die bleek te erjn ome veebetorieg, 	vervuld 	door 	mij. 	Sophie Hart. Zij is eis 't 
in 5.ptembor 	01 't doe, d. 	vernedering Mle, ie 	Syndiesan 	linciega 	met ,Mignon' een 	wrikn brt lichaam bij do ,nraebiiiondr standen 	ware de spit naar alle, 	een 	drenir, 	ofschoon 
geworden 	is 	D,con beweert vee wei, ere Sneek, 2e F. de Groot Boereme met ,Heedrtba 	 e 	nee, toord 	ii 	r t u'iboenee 	bier 	gezegd mont worden, dat eenige andere au 	 - ander zegt 	de code tijd en, beter. 

Vaststaat dat 't dit jaar niet rrg drek ons. 
ree Sneek. 	 D brachten bene Rob ternijde stoeden. Op wee.  t 	

,i 	
i 	- 	getuigd 	 't 3, biaene: 	Kiel. en middoenreened Jaobtoe 	 g 	g 	g 	 boljb 	imponeerende 	wijne weet nij een bene. .. 

01 	dear 	de 	rrie, 	de bijen oero-ibare andore en 00e 	ren 	een 	oes,e e voorn gang, 	eewg 	tr', 	o--n'rnoe 	ene treitigO rerootneerdiging, aiet langer dee 7 M. 0 	reije loentei,jkbedee de oorennb 'ee eijn 	Wie eet ie 	W. 	con 	dor 	Meer 	toet 	.Zfereidn', 	00 	 e 	soor 	enooeege. 	0 	 s 	maar 	tenen. 	bot diepnt enedegevoel te roor. 
gg 	D 	Ik 	b iijb 	dl 	Ii L 	en 	d 	2 	J 	ii 	k t 	net 	R 	t 	 SSb 	

d 	 h 	h 	t 	en 	Bit 	h d 	t 	k 
't er 	hnnne mede toe helde— n bijgedragen, ei - 	

g one Lreenarden. 	 ' , 	d b - 	doe ze echter met toewijd,n 	eneenide.  t. 't bebbee 	we 	one 	danrinede bie, niet dcab 
geenankt. 

	

' 	
t de blazen: 	Boeiors en 	Jachten 	(be.tenrd 	t 	d 	d 	i 	er 	t 	wt  d 	Wij 	knnnes 	gnee.n g^ dat spai 	se 

door H.H. liefbebbeev). 	 Ook 	do 1 d 	. Id8  t 	b 	- h 	
- 	elnb op de naenrtigee eeo rerhtigea indruk ° 	' (2w te 	begionea 	met 	t 	begin. Zaterdag. Ir R. Boisennn mee ,O oe t erge n me Leen. 	t d 	 ei ¶ r 	d 	d 	! 	

ennakte, 	waarena 	heien, 	wren 	veel rectoren 
d 	ji 	bijkI 	g 	Vib 	k 	1 

	

rook, 
 veel deelname; ie 	9 	blonees 	61 	deel- 

d 	I°VitjbH 	entM 	hlid 8 	d 	 ggbrjd 	taS 	anbilnate 	hdtjf ee t 	en e 	nee 	'6 	
°° nemers. 	1.0, 	beromere, 	deelde 	en 	de 	ioeht 

het bodrogen - 	 .Boiio", 	 eneieje, teaebt baar eer. Snoek. 
dan 	n 	ver 	ter 	 P 	OPP 	ee 	leider, 	de 	lage 	Edward, °°d' Sr 	klneee: 	Schouwen, 	niet 	gcootre 	 - 	 enen 	een 	,eeotrer 

mi 	
i;in 	 g 	h (t 	N 	di d 	gd 	d 	ig 	d 	eng 	4 	dag 

S 	T 	b 	k 	en 	en 	d 	t 
60)00<1 	OM 	 t 	t 	 idtbt 	pa 

° 	i 	h1' 	,1 	g 	b t t 	4 	1 	II t 	en 	toe 	Ed 	eed 	blijft 1 	St 	P 	ten 	en t 	P ii 	k 	0 	ee 	h a 	0 b 	1 k ' 	d 	e g 'aeooeen:ddoga o 0e 	 al 	en eigore 	naar hier 
-n 	 'eeae,ai bee ,oekers bonen 

hij 2, J. Rooier met ,Pietjo' enen Weega. 	 coomloon 	staan, 	roei det hij ecerrre,,,oeo. 1 	d 	dd gen. 	'en we gen aag e 	erom, 	sg 	en er 	e 	i°ijel jb 	oogreblib. 6, 	kiezen: 	Soboewrn, 	 dan niet 	geooter 	 .Belio" 	et we 	echter rand. namidd ag. wee 
eornnebtieg. 5500< 1.55 M. 	 at ere een 	leiding 	one 	eo 	ree 	V.. do, 	Hoewel 	oner lichaam en 	loon- gebroken 	 geest, 

lOon,.lo -deejd eloegde oitenantoed, al bad Ir 	A. 	Adamse 	enns 	,Dr Trije Beeeeron 	- 	 1 b d 	1 h 	b d 	d 	beeld 	een 	...kl,., 	grijpt er den groeten ee oeenenveoes,e 	n 	ee 	eer 	Oeng.51,,0 't er nnt 'nrc, 	eind konnen nije. 	w,'ee hield 
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Mr. P C. ANDREAE, Voorz. 
R. GORTER, Secretaris. 

Tentoonstelling Nijverheid  

M. J. HOUWINK, Voorzitter, 
E. PRIESTER Jr., Secretaris. 	 -- 

Terrein- en Feestcommissie 

J. H. BONT, Voorzitter. 
M. J. HOUWINK, Secretaris. 

Finantieele Commissie 

Not: J. HERINGA, Voorzitter. 

A. DEKKER, J Secretaris. 
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C. WIELSMA, HET EERSTE ERELID VAN "FRISIA". 

Nieuwtjes uit de Ledenvergadering van 19-08-1912 zijn om.: "dat de besturen van Frisia en 
Oostergoo hebben samengewerkt om de leden van den A.N.W.B. een goed idee te geven van de 
betekenis der zeilsport in onze omgeving." 
"Dat dhr. C. Wielsma, wegens z'n groote verdiensten voor Frisia, tot eerelid is benoemd." 
"Dat het reglement wordt veranderd door het stellen van een verplichte jaarlijkse 
ledenvergadering in augustus en, wegens te geringe belangstelling, de octobervergadering niet 
meer zal plaats hebben." 

4-! 
4 

- 

2 

	

. 	-- 

2 	---- 

Hierna komen we geen notulen meer tegen van de hand van dhr. Tj. Kuperus, welke als secretaris 
gefungeerd heeft en dikwijls ook als waarnemend voorzitter, vanaf 1900. Onze indruk is dat hij 
een zeer vruchtbare rol voor Frisia gespeeld heeft. 
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1914: OORLOG DOET CULTURELE- EN SPORTACTIVITEITEN STOPPEN. 

Onder de kop "Vereenigingsjaar 1914" vermeldt de toenmalige secretaris Lyklema (direkteur 
postkantoor): 
"Wat gedurende het lange leven van Frisia nog nimmerte boeken viel, moet thans de secretaris uit 
de pen: 
In 1914 geen vergadering, geen wedstrijd, geen prijsuitdeeling. Oorlog en nog eens oorlog 1 ...... 
doet de lust verdwijnen nog aan iets te denken wat ook maar een igszins zweemt naar pleizier 
maken. Wat zal 1915 ons brengen?.... 
Een groot vraagteeken! En de tijd zal 't leeren. 
1915: BELANGSTELLING KEERT TERUG, MAAR .....NIET MEER KLASSE BEURT- EN 
VRACHTSCHEPEN. 

Ja, zo zijn de mensen. Een jaar later toch weer hardzeilen. Alles gewent, ook de oorlog. Want 
hoewel die volop door ging in Europa, voor Nederland viel het gelukkig mee. Het kon neutraal 
blijven en al waren veel jonge mannen gemobiliseerd, het gewone leven hernam zijn rechten. 
Op 31 augustus 1915 werd er weer vergaderd, er zou weer gezeild worden. 
Als nieuwe gezichten op deze bijeenkomst verschijnen M. Koldijk en E. Wester. Er wordt een 
gewichtig, voor velen een nogal schokkend, besluit genomen: Uitscheiden met de 
skûtsjeklasse!.... 
Dit bestuursvoorstel lokt een levendige discussie uit. Bij monde van den voorzitter wordt het 
verdedigd als een dringende eisch voor de veiligheid van de pleiziervaartuigen, wier aantal steeds 
toeneemt en die niet alle bestuurd worden door deskundigen. Het gebeurde met de boeier van de 
heer Sleeswijk bij een der laatste wedstrijden te Sneek, heeft ons geleerd dat de vrachtschippers 
nog steeds het recht van de sterkste in de praktijk brengen. Hunne schepen worden steeds langer 
en dikwijls worden in Meer of Galle de kleinere schepen zoodanig in 't nauw (de modder) 
gedreven, dat nr. 1 nr. laatst wordt. 
De voorstanders beweerden dat het de mooiste klasse van Frisia is en dat de Grouwsters 
bijzonder gehecht zijn aan de "Skûtsjes" (dit is haast niet te gelooven, gelet op het zeer geringe 
aantal leden dat op de bres sprong om een in 't gedrang geraakte skûtsje binnen te halen). Na veel 
over en weer praten werd het bestuursvoorstel aangenomen met 8 van de 14 stemmen. 
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Dan nog werd er gediscussieerd over het starten. Het bestuur voelt veel voor "vliegende afvaart" 
en acht dit ook voor de wedstrijddeelnemers het meest gewenst. Maar de vergadering verzet zich 
daartegen, vooral het niet-zeilende deel der "deskundigen", met de motivatie dat deze 
"nieuwigheid uit Sneek" hier "geïmporteerd" moet worden, waar ze niets voor voelen. 't Blijft dus 
bij 't oude: Afvaart van de bakens. 

VERANDERING WEDSTRIJDAANZIEN. GROUSTERMERK TREKT WEER. 

Hoe zag het er nu uit met deze eerste wedstrijd in mobilisatietijd? Bij de aangifte op zaterdag 11 
september 1915 liep het niet druk. Het zou een droevige zeilwedstrijd zijn geworden als de animo 
bij de aangifte, of liever 't gebrek aan animo equivalent ware geweest aan de animo voor onze 
wedstrijd; gelukkig had de secretaris "t eene noodige" in zijn portefeuille, bestaande uit ruim 40 
schriftelijke aangiften van elders. De 8, zegge acht Grouwster deelnemers, waarvan slechts 4 
schouwen, deed het aantal dat op de lijst prijkte, stijgen tot 51. Zo werd de uitslag: 
Klasse 1: 	Middenzwaardjachten, langer dan 8.5 m.: Geen deelname. 
Klasse 2: 	Middenzwaardjachten, niet langer dan 8.5: 5 deelnemers. 

prijs: Syndicaat Heringa, Sneek. 
premie: F. de Groot Boersma, Sneek. 

Klasse 3: 	Middenzwaardjachten, niet langer dan 7 m., 8 deelnemers 
prijs: W.B. van der Meer, Huizum. 
premie: F. van der Meer, Sneek. 

Klasse 4: 	Boeiers(bestuurd door H.H. Liefhebbers), 4 deelnemers. 
prijs : A. Wegener Steeswijk, Lemmer. 
premie: D. Bouma, Sneek. 

Klasse 5: 	Jachten en Booten (bestuurd door H.H. Liefhebbers), 5 deelnemers. 
prijs: Mr. N. Lebret, Oosterbeek. 
premie: P. Vrolijk Hzn., Sneek. 

Klasse 6: 	Booten niet langer dan 4.80 m., 3 deelnemers. 
prijs: J. van der Werf, Britswerd, premie: M. v.d. Werf, Sneek. 

Klasse 7: 	Schouwen 6 x 1.80 m., 5 deelnemers. 
prijs: Gebr. Wierda, Heerenveen. 
premie: A. Miedema, Eernewoude. 

Klasse 8: 

	

	Schouwen 5.50 x 1.55 m, 5 deelnemers. 
prijs: J.H. Kooistra, Wartena. 
premie: H. Sijtsma, Grouw. 

Klasse 9: 	Schouwen 4.75 x 1.42 m., 7 deelnemers. 
prijs: S.S. de Jong, Terhorne. 
premie: J.W. Veldstra, Terhorne. 

Klasse 10: 	Kleine pleiziervaartuigen (handicap), 8 deelnemers. 
prijs: J. Hemminga, Grouw. 
premie: G. v.d. Zwaag, Heerenveen. 

(Dat was dus de eerste wedstrijd zônder de traditionele klasse der grote en 
meestopvallende schepen. Het oog môést zich nu tevreden stellen met al die 
kleinere, die daardoor groter en massaler presenteerden. Pas jaren later zou 
men de skûtsjesylderij terug zien en dan als aparte groep, de groep der reuzen, 
de groep der dagelijkse broodzeilers, nu was de tijd aangebroken voor het luxe 
jacht, tezamen met de minder luxe schouw, met als meer en meer opvallende 
verandering door de zich uitbreidende middenzwaard- en kieljachten en het 
klassieker worden van de ronde- en platbodemjachten, de schepen met de 
zwaarden.) 
Ook is er nu sprake van de moderne drijfkracht- "Prachtig waren Meer en Fe 

gestoffeerd met de van heinde en ver komende motor- en zeilschepen; vooral 
Sneek was schitterend vertegenwoordigd! Na afloop der wedstrijd bood het 
dorp, vooral van de waterkant, een allervroolijkste aanblik met die tallooze in 
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sierlijke wanorde aan wal gemeerde vaartuigen, waarvan de meeste 
gepavoiseerd. 
Al die schepen hadden hunne in kermisstemming verkeerende passagiers 
gelost en was het Kermisterrein dan ook tjokvol. Een gezellige prijsuitdeeling, 
waar onze voorzitter op de hem eigen geestige wijze zich prachtig kweet van zijn 
moeilijke taak om "20 prijzen uit te reiken aan 20 niet-aanwezige winnaars" 
besloot deze heerlijke dag. Aldus secretaris Lyklema. 
(Dhr. Lyklema is wegens vertrek, uit het bestuur getreden en in 1916 als 
secretaris opgevolgd door dhr. H.B. Halbertsma. In 't bestuur is toen gekomen 
dhr. K.J. Terpstra, eerst assistent-, later direkteur der zuivelfabriek, als opvolger 
van dhr. Tj. Kuperus, die direkteur werd van de Coöp. Zuivelbank te 
Leeuwarden. 

GEEN FEESTELIJKE PRIJSUIDELING. 

Dat de tijdgeest toch heel wat "fleur" weg bleef drukken, mag geconstateerd 
worden uit deze zin van het wedstrijdverslag 1916 t.a.v. de prijsuitdeling: "Het 
bezoek daaraan was in één woord treurig en ondanks de, ik zou haast zeggen 
wanhopige pogingen van onzen thans afgetreden voorzitter, het verloop der 
avond dien overeenkomstig". 
't Zal méé gelegen hebben aan het niet aantrekken van een ontspannings-
programma, waarvoor de kosten te hoog werden geacht. 

BEROEMDE NAMEN. 

Bij het overzien van de uitslag staan wij even stil bij een paar namen van schepen 
en eigenaars, zoals bij de boeiers "Albatros" van P. Bokma, Leeuwarden, de 
"Constanter van P.G. Halbertsma, Grouw en het jacht "Mercurius" van R. 
Buisman, Leeuwarden, schepen van naam, aanzien en schoonheid gedurende 
een groot deel der 20ste eeuw, met name in Friesland, doch ook niet onbekend 
in het overige Nederland. Ook valt ons oog voor 't eerst op prijswinnaar H. 
Voordewind, hier genoteerd van Sneek. Vele lezers zullen zich herinneren dat 
Hendrik of Hein Voordewind, de bekende Amsterdamse hoofdcommissaris van 
politie en boekenschrijver was en zoon van een Leeuwarder schipper. 
Hij schreef boeken over zijn commissaris ervaringen, maar ook het boek "Voor 
de wind", een schipperszoon vertelt, welke zeer populair werden. Onze bekende 
heer Tj. Kuperus staat nu genoteerd met woonplaats Leeuwarden. 



58 

5  7flartena7 

- 	•C 	/ i tc f 7 re- 

(1-t('4 C 	t4Ç( 
 

Jt-att-t 1i--? l' 	-C-€/€c 7 , 

/4 tcet, t?etec1 

(2 	 -7K/? 

Hoogachtend, 
JAN J. VALK. 



59 

KLASSE-SCHOMMELING. 

Op de Ledenvergadering 28-08-1917 wordt geconcludeerd dat de klasse Kiel- 
en Middenzwaardjachten langer dan 8.50 m. niet geschikt is voor hardzeilen 
rond Grouw en daarom niet meer opengesteld zal worden. Ook bij de andere 
klassen verandert hier en daar de omschrijving. Het programma ziet er nu zo uit: 

le klasse: Kiel- en Middenzwaardjachten niet langer dan 8.50 m. 
2e klasse: Kiel- en Middenzwaardjachten niet langer dan 7.00 m. 
3e klasse: Middenzwaardjachten niet langer dan 7 m. als Invitatieklasse. 
4e klasse: Boeiers (bestuurd door H.H. Liefhebbers). 
5e klasse: Jachten en booten (door H.H. Liefhebbers). 

(Bij 	gebrek 	aan 	een 	nadere omschrijving 	menen 	wij 	zelf te 	mogen 
veronderstellen dat die liefhebbers zeker moesten variëren en naamloos 
blijven, waarbij natuurlijk de eigenaar wèl wordt genoemd.) 

6e klasse: Schouwen niet grooter dan 6 x 1.80 m. 
7e klasse: "Dinghies" en Sloepen met middenzwaard, niet langer dan 5 m. en zonder 

fok. 
8e klasse: Schouwen niet grooter dan 4.75 x 1.42 m. m. sprietzeil. 
9e klasse: Gemengde klasse pleiziervaartuigen 	met voorgift, door het bestuur te 

bepalen. 

De heer H.W. VAN DER PLOEG diende in het 
Frisiabestuur van 1906 tot 1917 (was direkteur 
van Machinefabriek V.d. Ploeg, de fabriek welke 
in 1917 van Grouw naar Apeldoorn is overge-
bracht). 

SNELSTEN KOMEN VAN ELDERS. 

 

Bij de prijs- en premiewinnaars der 1917-wedstrijd komt geen enkele Grouwster voor. Ook 
Politiecommissaris Voordewind hoort er weer bij, nu genoteerd als Amsterdammer, terwijl de 
naam van zijn vaartuig "Gem" blijkt te zijn. 
Secretaris H.B. Halbertsma eindigt zijn verslag aldus: 
"Als een opmerkelijk verschij nsel dient nog even te worden aangestipt dat, als wijde bloei van ons 
dorp mogen afmeten aan het aantal personen dat er deelneemt aan de zeilwedstrijden, en dat 
mogen wij zeker bij het dorp als het onze, waar ieder er op aangewezen is zijn genoegen op het 
water te zoeken, dan kan hier de conclusie niet uitblijven dat er op het oogenbilk niet best uitziet. 
Laat ons hopen dat de tijden spoedig veranderen en ook weer Grouwsters onder de prijswinnaars 
voorkomen. 

DAN MAAR PRIJSUITREIKING OP DE BOOT. 

"Na afloop van de wedstrijd deelde onze voorzitter op de hem eigen gezellige manier de prijzen  uit 
op de directieboot. 't Mag dan niet zo'n pakkend slot zijn als de prijsuitdeelingen op een 
herbergzaal in hun fleur plachten tezijn, 'twastoch een aardig oogenblik en 't heeft bovendien dit 
voor, dat de tot de prijswinnaars gerichte woorden meer doel treffen, daar deze er in veel grooter 
getale bij aanwezig zijn dan meestal op de zaal het geval was." 



MATIG VERGADERBEZOEK. 

Op de Ledenvergadering van 24augustus1918, gehouden in hotel "Oostergoo" bij Tjibbe Dokter, 
is het bezoek weer erg beperkt en zijn slechts aanwezig de heren: R. Buisman, J. Taconis, Jm. 
Nieuwenhuis, W. Peekema, K. Sietema, B. Bouma Azn., J.N. Mulder, N. Sijbesma, W. Postma, Tj. 
Kuperus, A.G. Jelles, K. Terpstra, J. Dokter en H.B. Halbertsma. Voorzitter is dhr. Kuperus. 
Op deze vergadering wordt o.m. besloten nu toch deze regel aan de zeilbepalingen toe tevoegen: 
"Ieder vaartuig, onder den wind over stuurboord zeilende, wijkt voor het vaartuig dat over 
bakboord zeilt." 
Verder blijkt dat de betrokken keurmeester wederom patronen heeft kunnen koopen zoodat 
besloten wordt ook dit jaar weer bij de afvaart te schieten. (Dat schijnt dus een tijdlang niet 
mogelijk te zijn geweest.) 
Dhr. Mulder vraagt hoe het gegaan is met de werving van nieuwe leden, waarop gelukkig 
geantwoord kon worden dat het hiermee beter gegaan is dan vorige jaren, hoewel het nog niet 
schitterend genoemd kan worden. Beweerd wordt dat vele boeren geen lid der vereenigi ng willen 
worden omdat de wedstrijd op zondag gehouden wordt, op welke dag het personeel steeds vrijaf 
neemt, zoodat de boeren zelf dan thuis moeten blijven en verhinderd zijn de wedstrijd bij te 
wonen. 
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De Grouster toer 

noch sûnder kade 

PRIJSUITDELING OP LAAG PITJE 

In 1919 wordt afgesproken dat de prijzen direct na de wedstrijd in ontvangst kunnen worden 
genomen in sigarenwinkel D. Looyenga. De oude glorie der feestelijke prijsuitdeling is daarmee 
wel geheel vervallen, maar betere mogelijkheden schijnen niet meer geschapen te kunnen 
worden. 
(Dit was de sigarenwinkel naast de herberg 's Lands Welvaren, tegenover het Groen dus.) 

WEER JUBILEUMFEEST IN ZICHT 

Daarna breekt er weer een Jubileumjaar aan: 1920, 60 jarig bestaan van Frisia. Op de 
ledenvergadering van 1 september in dat jaar komen de voorbereidingen tot de 
Jubileumwedstrijd aan de orde. 
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1/ 

1 

In deze bij ouds gebruikelijke vorm stuurde rentenierboer en oudzeiler "Hindrik Hoites", 
waarschijnlijk wegens zijn ouderdom, een bedankbriefje aan bestuur Frisia. 
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Besloten wordt nu ook tot een vliegende start, bij het Groot Eiland en dus niet meer vanaf bakens 
bij het land. De winlijn zal weer in de Galle liggen, voor alle klassen. 
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 COLLEGIALE VEREN/GINGS 
KONTAKTEN 



65 

SECRETARIE 
VAN 	 GRAVENHAGE 26 JULI 1920 

Z. X. 11. DEN PRINS DER NEDERLANDER  

HERTOG VAN MECKLENBURG. 

O 	815. 

e 	 h/ 

2i av 

eede DIRECTIE van de Zeilvereeniging - FRISIA —te GOUW 

hierbij als prijs aantebieden eene groote Zilveren medaille . bm te 

dienen als prijs voor da door haar te houden wedstrijd op 12 Sep-

tember a,s. ter herdenking van haar ôojarig bestaan. 

Zijne Koninklijke hoogheid vormt de beste wenschen voor het weisla- 

gen der wedstrijden. 

Het bijgaand ontvangbewijs ontving ik gaarne geteekend terug. 

en cefa page Z 	dn 

nan, 	is enn 

Aan 

het Bestuur voornoemd. 



Electro-Technisch-Installatie-Bureau 
A. BOUMA. 

	

OOSTZEEDIJK 158. 	TELEFOONNTERC.3653. 

MAGAZIJN 	
arn 1 September 19 

WERKPLAATS.  
OOSTMAASSTRAAT 102. 

Den lqeledl. Heer 

	

R 	H al b e r t 8 II 8 

	

Seor • Zeilver • 	1risia 

Mnbeer 

Naar aanleiding van Uw schrmven dd 21 Aug om 

2onda 12 Sept as aan de Zei1wedstrd deel te nemenaoet ik [T 

melden hiervan geen georaik te sagen 

Onder beleefde dankzeing voor de uitnOodi$ng verblyr i 

oogaebtend 

	

•i 	-- 

Nog een portret van 
"Nestor" L. G. Lyk/es 



N.V. VEREENIG)E FOTOBUREAUX 

N. HEERENORACHT 165, AMSTERDAM 

TELEGRAM-ADRES: ............ 

FOTOBUREAUX, AMSTERDAM 

TELEFOONNUMMER NOORD 858 

AMSTERDAM, 	27 Augustus 1920. 

Geabonneerd 	op 	ons 
fotomateriaal zijn o.a.: 

Het Centrum, Zei1oreniging 
De Kath. Illustratie. 
Het Leven. ' 	 jaia 
Pak me Mee. 
Panorama. ' r 0 12 W 

De Prins, 
Rotterd. Nieuwsblad. 
De Spiegel, 
De Ned. Illustratie. Wij hebben hiermede de eer 13 beleefd te 
Wereldkroniek. verzoeken ons als vertegenwoordiger der geïl- 
Wereldnieuws (Geïll.) lustreerde 	pers 	toe te willen staan fotogra- 
ena. enz. 

fische opnamen te maken ter gelegenheid 

van ue groote zeilwedstrijden, te houden op 
12 	leptenber h.5. 

en ons zoo noodig een uitnoodigingskaart te Willen doen toekomen 
Zooals wij gewoon zijn te doen in dergelijke gevallen, stellen 

wij de opnamen tegen billijken prijs voor belanghebbenden beschik-
baar. 

Wij zien Uwe berichten, omtrent het maken van fotografische 
opnamen, steeds gaarne tegemoet. 

In beleefde afwachting Uwer geëerde letteren, 
Hoogachtend, 

N.V. VEREENI9DE FOTOBUREAUX. 

N.B. FI,t komt in den laatsten tijd herhanldelijk ina,, dat wil lekeurign zieb

der oilIustmendo pers, to erik ina ver gaan v(rô te geuenaat 
zij onze boreOax vertrgnnwoandigeTr. Vij eiefl 059 genaad. 
zoakt . tegen dit euvel ernstig te waarsehuwnr, daar dergelijke 
praktij kr,, voor de betrokken,,] liet anders don teleuratelling 
korrrreri oplev,ezri. 'ijvestigen ring,,, oals uiven eeridocht erop 
dat alle goillrrstrrerde bladen one, toto's bij contract 
Het zou ons met het oog hierop aanganaaii, zijn indien U ons 
vone deze gelegenheid liet alleen echt van tvtsgeatoerenzoadt 
kannen toestaan. 
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A.N.W.B., TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND. 

VERZONDEN 

DOOR het Secretariaat 

LOMAATSCHAPSNUMMER 

ANTWOORD OP SCHRIJVEN: 

dd. 	4 dezer 	..N° 

ONDERWERP: 

No. 117178 S. 	'e-Sravenhage 	den 7 September .192 0. 
Parketraat 18 

Den Heer 	HS.R a 1 b e r t $ n 

Secretaris ZeilvereenigingFrisia' 

te 	G F 0 . 

Weledele F.ser 4  

Wy hebben de eer U zede te deelen,dat wy heden door de firma 
G.Sohoorl, Zaanlandsche Zilverszedery,Spuistraat,alhier aan Uw 
adres doen verzenden een kunstvoorwerç,zynde een zilveren hoogaare 
(Friesch Model),als prys aangeboden door den L.N. «.2. ,voor de door 
0 In Uw aangehaald schryveO genoemde klasse van vwartuigeu,welke 
aan de weliwedstryden op 12 dezer zullen deelnemen. 

1oobt 0 evenwel aan ons kunstvoorwerp eens andere bestemming 
willen geven,dan kunnen wy ons daarmede vereenigbu; 

Tot ons leedwezen ontbrak ons nu de tyd om nog eens insori.e 
te doen aanbrengen,hetgeen 0 eohter deegewenecht nog voor onze 
kening zoudt kunnen doen gesohleden. 

!Met onze beste wensehen voor het slagen van Uw feest en 
den bloei van Uwe vareen.ging, 

Namens het Oagelyksch Bestuur A.N.W 2. 
Toeristenbond voor Nederland, 

De Zde Secretaris, 

De oude scheepshelling aan het water "De Blieken" bij  Grouw, van vôör de laatste verbouwing. 


