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Dit boekje is gearstald en ütjCin troch it St.-Pitercomité,
Grou.
Print- en bûnwurk: Administratyf Sintrum "Sitd-FrysIân",
It Hearrenfean.
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Grou, jarinewaris 1987.

It hat t.is as Sint-Piterkomitee fansels al in skoft yn 'e wei
west dat der oer de skiednis fan it Sint-Piterfeest sa'n
bytsje te boek stiet. Foaral de lêste tiid foel it is op dat der
safolle minsken yn en bûten Grou wiene, dy't fra9en
stelden oer de histoarje fan dizze tradysje.
Lokkich dat der in ploechje mirisken har beskikber
stelde om no alle ynformaasje ns op in rychje te setten.
Foar elts, dy't de wearde fan sa'ri âlde tradysje ynsjocht
en wat mear fan de eftergrûn witte wol, is dit boekje
ornearre.

H.A. Visser
foarsitter It Sint-Piterkomitee.
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As der snie leit, komt Sint-Piter op 'e beislide en Jan Brouwer kin dêr net by mist wurde.
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It St.-Piterfeest, it begjin fan 'e maaitiid

It St.-Piterfeest is al tige âld. Foar 1701 waard it feest
fierd op 5 maart. It wie yn dy tiid gebrûk dat op St.-Piterdei
it lân en de molen op 'e nu ferhierd waarden.
12 maaie wie lykwols de datum dat de hier yngong fan de
buorkerijen en wenningen. Ek de feinten en fammen
begongen op 12 maaie by in nije baas.
Yn 1701 waard de Gregoariaanse kalinder ynfierd. Dat
wie in ferskil fan 11 dagen mei de kalinder fan dy tiid.
Sadwaande waard it feest nei 1701 op 21 febrewaris
hâlden.
Ut dy tiid komt ek de St.-Piterboask:
"Sint-Piters dei
Den grienet de wei
Den bakt men strou;
Den keallet de kou
Den leit de hin
Den hat de hisman it nei syn sin".

ferklaaid en mei in soad kabaal by de huzen fan de earme
minsken lâns gongen.
Hja struiden dan in hânfol pipernuten oer de flier en
gongen wer fierder.
Sint-Piterkoeken

Foar de lêste oarloch bakten de Grouster bakkers, en
dat wiene der hiel wat, mei St.-Piter harren St.Piterkoeken.
De measten moai opmakke mei figueren en rymkes. Yn
alle bakkerijen waard der om lotte en sjoeld, oant de nije
"loterijwet" dêr in ein oan makke.
Hjoed de dei kin men noch altyd St.-Piterkoeken en
taaimannen by de bakkers keapje.
De goai- en smytjûn

De F.F.F. hat dizze tradysje, de spultsjes om gebak te
winnen, oernommen fan de bakkers. Elk jier wurdt op St. Piterjûn troch dizze feriening de "goai- en smytjûn"
organisearre.
Yn de "Bierhalle" kinne de minsken mei de ferskillende
spultsjes moaie prizen winne.

Ferklaaid, mei in soad kabaal fan ratteljende
kettingen
St.-Piter

In nu begjin

Dr. E. Halbertsma skriuwt yn 1837 yn de "Friesche
Volksalmanak" dat de jongelju mei jild, as it skimerich wie,

Yn 1903 begong juffrou Jansen, dy wie hjir doe oan de
bewaarskoalle, it St.-Piterfeest mei de bern te fieren.
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It feest like op it Sinteklaasfeest. Yn 1904 koene de
minsken St.-Piter sels sjen. Hy kaam troch it doarp yn in
wite mantel en mei de miter op, mei syn swarte feint.
Swarte Pyt neamde men yn dy tiid ek noch faak Hantsje
Pik of Hantsje Plus.
Yn 1904 koene de Grousters St.-Piter foar it earst mei
de boat oankommen sjen.
Sint-Piterfeest yn de lêste 80 jier

Al fan âlds wurdt it Sint-Piterfeest fierd, de lêste 80 jier sa
likernôch yn de hjoeddeiske foarm.
Oer 't algemien wurdt der sein, dat Sint-Piter alles te
krijen hat mei de "Hillige Petrus", ien fan de learlingen en
folgelingen fan Jezus. Petrus wie in fisker.
Hy is dan ek de beskermhillige wurden fan de fiskers.
Sint-Petrus waard oanroppen troch de minsken, dy't
faaks eltse dei te meitsjen hiene mei natuerferskynsels as
stoarmen, hege seeën of tichtferzen wetter.
Oan de Reformaasje ta en ek noch dêrnei, oan de
midden fan de 16e ieu wie hast elkenien yn üs lân RoornskKatolyk.
Doe kaam it Protestantisme en dat swarde de
saneamde hilligen ôf.
Dochs bleau men leauwen yn de krêft fan Sint-Petrus, al
wie hy dan ek in Roomsk hillige.

Grou lei altyd wat isolearre fan oare plakken, midden yn
it wetter. Sa is Grou yn dy tijd dan ek in plak wurden mei in
protte fiskers en seefarders.
It kin dan ek hast net oars of it Sint-Piterfeest is sa oan
de namme kaam.
De "Frisia" wie oan't net sa lang ferlyn in krante dy't
eltse wike ferskynde.
De "Mid-Frieslander" is der foar yn it plak kaam.
Fansels is it sa, dat ek yn de "Frisia" skreaun is oer it
Sint-Piterbarren.
Dêrom hjirby inkelde nijsgjirrige knipsels iit "Frisia's"
fan it jier 1906 en 1910.
ilwet yu 'e leto jierren de
greate attractie" fen de dei ie?
Dat ie de ,openbare lees yn de
biwaerekoalle en - Sint Piter sets,
dy den yn koetuem do bÔ.rrou htne
rint en ek de lee bywennet.
Sint Piter« akyndo yn 't each
ton de bern hwet nare to lykjon
en nare. ,,lIna heit* ni in jongkjn
tajin nyn heit, ;,Sint Pites like M4or
an forlino ji,r ; hy wier folle 1y?.er
wirden. Nou, Sint Pitor hot 'm beet

hÇLI(len, hy atruidn mei piperni1cu,
joich do bnrntajen in bAn en hirnelit
de lyakna dy Mik wicino, hWet
tb(ia.
Do mortrna hAiddo or in taaprack
net yn 't Spannak
op rym
mar yn 't Holltnek. Dek fors wier Sft;
Nu kindi'tjea, hier ben ik weer,
,,Sint Piter", 't ie zoo'n oude heer,
Maar o, ik ben zoo'n beste man,
Die ieder kind viat brengen kan.
En benne jullie allen zoet,
Dan komt 't van morgen zeker goed,
Maar benne jullie soms wat stout,
Paa op t dan ie het wel vertrouwd,
Dan stop ik jullie met gemak
Hier in deze groote zak.
Ik neem u mee, al naar mijn vrouw,
En jullie komt nooit weer in Grouw.
En do openbare les? Elk dy't
'm bywenne het, wier der oer foI
dien. It wird feri tank troch de

hear 0 reben epritsen tajin .Jiftron de beide t'inon lie montte, wy inieni'
hjarren, dy sels elke ajAn wollo en
Jansen, wier forts.jinne.
Elk soli mei us sizze : hwet Jflrou sa'n dei '10 skoalln de l,iiln tnd.
Jansen mei hjar helpsters de dci (oer op 'o afAt stenno en floflif
bernlajos leart, der mei men dr ?'O)Hf( Jour for 'n Our dy e/c greech
pot for ôfnimme. IIo krijo se 't
er yn," dat wier mannich keer d
(itrop as er wer in n(Imer (en
Al ba eo der sels gjin bern by,
de openbare les" dien wier,
al binne ee net tenri& trend en al
Sjoch, don is er noch imrn «. wolle dizze ef dy âlders ek noch
dy hert het for do bern en Iii,,, na greech ria efkes kypje, -romto
alle jieren trea8tet om Jiffrou j,,, jowe oe net. Ik tean hjir ienkear
een by'to atoan o Sint Piter t en ik gean hjir net wei! " Sa akine
engageeren." Wy bringe der for oen te to tinken en dat hat iS hinderc.
dy man, do hear B. G. Oreben Jz,, For Jiflrou wier 't leetieb, dy op
in wird (en tank ta, sa 't
stopping ten folk. Hja koe mei
ût nammo fen alle Grouetere, dy de berntejee haat net leo it !ene
bwot er docht sa 'n dei en allang iokaei yn 't oare komme.
(en to foaren, op priis steile.
It publyk moast niear meiwirkje
As elk, dy de openbaro les" tiokt (is.
bywennet, ek safolie meiwirke te
By Braak en Sytema 'wier 't
't wolslachjen (en it feest aa'n dpi, de joune dounajen en de,, hat in
den koe men der noch neer one buit drokte wêst.
liii.
rinr der Iilhiiwinityd iiii,i'lii,,
Det elta in goede Sint Piter
dy 't inline, dt Hil iii ii 111.11 •
hawn hat, wy bo9pje 't.
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It opbouwen fan 'e dekors freget yn Oastergoo gôns oerlis.
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Yn it jier 1906 feroare der trouwens oars hiel wat mei it
Sint-Piterfeest. Der mocht yn dat jier, omdat der in rlije
lotterijwet kaam, net mear lotte wurde by de Grouster
bakkers en oare winkeilju.

Dat is te lêzen yn de "Frisia" fan 24 febrewaris 1906.
Ek in oare nhje tradysje waard hokker neamd.
En Sint-Piter wie net bepaald in leafhawwer fan
hynsteriden. Hy rûn leaver troch it doarp

It Sint Pitermearke
Alle jierren wet wordt der <)in Sint-Piterdei
hinne yn Groit in Sint-Pitermearke opherd. Four
It earst barde dat yn 1951.
l'oar 1951 gongen de heechste klassen fan de
legere skoa!len nei It Sinteklazemearke yn
l.jtuwert. In tal masters fan de iepenbtere legere
skoalle, de hearen Sybren de Jong, Herman
Tichelaar en Geart Vledder fûnen it eins te gek,
dat de bern dt it Sint - P iterd ar p (;rolt nei it
Sinteklazemearke gongen. "Soenen wy sc-ls net
in mearke op ere kinne?" tochten sy.
Yn 1951 waard der bar it earst in eigen mearke
spile. It wie — Ali ben Hassan" en de spyklers
wienen master, juffers en J11derkominisjeleden.
De ilderkomniisjeleden binne der letter by wei
ballen en harren plakken binne y nnommen troch
masters en juffers fan de Krtstlik Nasjonale
Skoalle en de Mavo.
Yn dat earste jier wie der ien dt bering bar de
bern en ien foar de 51delju. De seal siet by de

grutten dat earste jier amper heallid. No binne
der twa citherings foar de bern, op Sint-Piterdei,
trije foar de 'ildelju Cl] ien foar alderein en Reade
Krijs.
Alle jierren is der spile yn hotel Oastergo. Op ten
kear net, doet tanwege in brân by Oastergo in
loads fan Halbertsma ynrjochtc waard as
t) a ii ielseal.

De eigenmakke mearkes
It earste mearke hite dus -Ali ben Hassan". Dan
1958 ta waarden hyltyd Nederlânsktalige
mearkes opfierd. Doet de icpenbiere skoallcn yn
("rolt twatahich waarden, like it de ûnderwizers
wol goed ta om ek it Sint-Pitermearke yn t Frysk
te dwaan. It earste selsskreaune mearke ''Piterke
en de Marwiven" seach it Ijocht.
Master Vledder, dy't it skreaun hie, brûktc ci,o.
Sint-Piter as spylder. It waard in grut stikses.
Skilder Reinder de Vries silger makke in
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Alle gearre oandacht foar it soldatefolk.

De nar spilet altiten in komyske rol yn it mearke.
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ii 1975

waar/ jij

c Ihotanicibal jaii Ha//ic;ismi Ihiiantijc Pik spiL.

piidit ich dekor Liii de Luit en de-nare-kant- t in- Wiilstra, Harm Visser, Atze Stoker en Hanneke
Fee nst ra-de ii
(kion mearkes binni_ nei terrni tin jierren in
Fan 1959 t is de t radysje Lui eigen makke twddde kear spile.
niearkes tutirtset. Vii letter jierren bi iiiie ien of
niear mearkes skreaun t noch ( ,eart Vledder, Dckorbou
anny Vledder-v.d. Knoop, 1)urk Wiersma, Ds. Vn de earste jierren fan ir mearke waard der noch
Groeneveld s ilger, personiel M.WS., lu ite r net ir inieaste omtniken jCi ii oan de toaniel-

de-mal.
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oanklaa 1 ing. In pear setstikken waarden elk ier
wer brûkt bar cle troansea! -ely wie yn elk n.arke
dochs oanwezich- en ien en oar waard ôfwurke
mei moaie kleden fan de 0 rma ljsselstein, grutte
planten, m3 nske s tuol len ens 1h.
Sa as al sein, skildere Reinder de Vries yn 1959
op it achterdoek de Luit en de Mar.
IXrnei waarden hyltiten mear easken stelel oan
dekor en omballingen.
It wie bar de organisaasje altiten in toer in
gaad lik plak te finen bar de bon fan de elekors. It
wienen meast siichgatten, d&rt men tah2lde. De
laste jierren is dat in stik better.
De laste 20 jier hat men dekor boud yn de pleats,
drt no Super yn sic, de 21d-skoalle, de 21d-mavo,
it 21d-be'iterfahryk en de gemeentewtirkpleats. De
lêste jierren fynt men no ûnderdak by de Le
Sidijk.
Setstikken, achterdoeken, omballingen wurde
elCr yn elkoar set en skildere en in wike fliar de
earste Cittiering nei Oastergo ferfierd. Dr wurdt
alles opboud.
Nei frin wurde de bêste stikken fan it dekor
bewarre en opburgen op e solder fan de L.H.S.
Faak kin it in nar per wer breikt wurde.

Smink, muzyk, kostems
Pan de ear.ste kear yn 1951 oan hjoed de dei ta
waard de smink tersoarge troch Rommert en Aly
Talman ilt Ljouwert. De measte koppen fan de
(,rt>uster enderwizers hawwe gj in geheimen
mear foar har beiden.
'Wy hawwe it measte niget om heksen, soldaten
en sok ûnrant te grimearjen, sizze ze.
It is ek tradysje, dat yn de mearkes t net te min!)
lietsjes sitte. Dat jout fleur en libben oan it
gehiel. Foar de muzyk soargen u.o. Johannes v.
Stralen, l'yt Dykma, l'iter Walstra, Cees l3ijlstra,
Hanneke Feenstra en Koas Hoitsma.
Ktistims, dcr kin it mearke fansels net sûnder. Se
wurde hierd by de fa. Serné yn Amsterdam. Dêr
hinget klean ilt alle tiden en ieuwen en hiel wat
dérfan hat yn Groei al te sjen West.
Soms binne de klean of de figueren sa apart, dat it
kostém troch eigen minsken makke wurde moat.

Organisaasje
In grut oerkoepeljend komitee mei fertsjinwureligers ét allerhande fermieldens, soarget no
foar in goed lerrin fan it hiele feest. Dat hat net
altiten sa west. Mar de skoallen kamen der nei
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In leger is in earnstige saak.

Dokter ûndersiket de keninginne.
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De Rubo's yn aksje.

In kening is in wichtich man yn in mearke.
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1 951 al gau achter, dat se help hawwe moasten.
Dy help krige men fan de N.V.E.V. (Nederlandse Vrouwen Llekti-iciteitsvereniglng.
Vn 1971 waard it wurk kin de N VEV
ern&I1 men troch in Sint- l'itertrou ijuskomitee.
Dit komitee organisearret ua). de Sint-Piteibeurs. De opbrintst sviudt ek brûkt om tekoarten
fan it Sint-l'itermetrke tuort te wurkjen. ( Vn

DE ORGANISAASJE FAN
IT SINT-PITERFEEST

It grut Sint-Piterkomitee
Alles wurdt organisearre fantt it grut Sint-Piterkomitee.
Dit komitee bestiet i1it: direkteuren fan basisskoallen,
âlderriedsleden, ôffurdiging fan ferienings, G W.H. 1.,
korps Apollo, de frouljuferienings (beursfroulju), koördinator. Dit komitee hat yn oktober en maart in gearkomste.
Yn oktober wurde de haadlinen titset foar it kommende

1985 b.g. kamen de totale kosten fan it mearke al
boppe de f 10.000,--' ).

As Iêste
De lêste jierren koinnie San 17011 minsken opde
6 Cittierittgs ta. 1)rilt docht wol bI iken, dat it
inearkc by it Si nt-P iterteest heart, sat it SintPiterteest by ( ,rou heart.
Dat dit noch lang sa bI iu we niet

Sint-Piterfeest en yn maart is der in weromsjen op it
bernefeest.
Lyts Komitee
It lyts komitee bestiet ût in ôffurdiging fan it grut SintPiterkomitee. It stelt de data fêst, leit kontakten mei de
kranten, ferstjoert ttnoegings, besprekt de taken fan de
direkte organisaasje.
Wat dogge de ferskate ferienings:
: De Sint-Piterbeurs en strûs-yn
- Beursfroulju
foar bern fan 2-4 jier.
: Muzyk by oankomst en by it
- Korps Apollo
titwiuwen op 21 febrewaris.
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Oan 'e ein fan it mearke de hiele ploech op it toaniel.
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De Sint-Piterbeurs yn Hotel "Oastergoo".
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De gooi en smytjûn yn 'e Bierhalle.

Skoech bringe yn de Rabobank
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G W.F-I. 1.

: Skoech opsette by de winkeliju,
Swarte Pyt troch it doarp, in rit
mei Sint-Piter en Swarte Pyt
troch Grou.
- F.F.F.
Fersiering op 't Grien, goai- en
smytjûn.
- U.V.V. en Reade Krûs : Organisaasje fan de mearkemiddei foar de âlderein en
minder faliden.
Draaiboekkoinitee

It draaiboekkomitee wurdt foarme troch: it hiele
persoaniel fan 'e beukergroepen en fan de pjutteskoalle,
âlderriedsleden, koördinator, korps Apollo. Dizze
minsken hawwe in gearkomste begjin jannewaris en begjin
febrewaris.
Harren taak is it organisearjen fan û.o.:
De oankomst fan Sint-Piter en Swarte Pyt.
De besite oan 'e skoallen op 21 febrewaris.
It iitwiuwen.
Der is dan kontakt mei ü.o. de plysje en wetterplysje, de
gemeente, korps Apollo, hotel Oostergoo, lûdfersoarging
op 't Grien, Sint-Piter en Swarte Pyt. Nei it feest fersoargje
se de betankjes oan alle meiwurkers fan it Sint-Piterfeest.
De kosten fan boppesteande punten wurde hast
allegear betelle iit 'e opbringst fan de listkollekte.

Lyts, lyts komitee

Dan is der noch it lyts, lyts komitee, dat in pear dagen
foar it grutte barren by inoar komt om de lêste puntsjes op
'e i te setten.
De kosten fan it mearke wurde betelle i.'it it yntree jild en
de frijwillige bydrage fan de âlden; boppedat wurdt it
mearke stipe troch in finansjele bydrage fan de SintPiterbeurs en as it nedich is tit 'e listkollekte.
Los fan dit allegear hat it Sint-Piterkomitee noch inkele
Itjeften yn 'e foarrn fan boekjes en platen.
Dit binne û.o.:
-- In langspylplaat: Om 'e âlde Sint-Piter.
Kant 1: Sint-Piterferskes en Grouster ferskes.
Kant 2: In Sint-Pitermearke.
-- In doch-boekje "Wurkje mei Sint-Piter" foar bern fan 6-9.
-- In single mei Sint-Piterferskes, songen troch Grouster
skoalbern.
-- In boekje mei ferskes "Elk sjongt fan Sint-Piter".
19 Sint-Piterferskes mei tekst en muzyk.
Foar it oantugen fan dizze Sint-PiteriItjeften kinne jo
terjochte op de Sint-Piterbeurs en by Boekhannel Friso.
It Sint-Piterfeest

Ein jannewaris skriuwt Sint-Piter al in bryfke fia de
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Swarte Pyt besiket "ûnferwachts"
"It Roefke" - 1984

Sint-Piter is fol oandacht as de beukers in
ferske opsizze - 1962.
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krante oan alle Grouster bern, dat hy syn plannen ree hat
om nei Grou ta te kommen.
Swarte Pyt wurdt altyd foarit stjoerd. Sawat heal
febrewaris besiket hy "ûnferwachts" alle skoallen yn
Grou. Op 'e meast ferrassende wize en mominten komt hy
yn 'e skoalle en fertelt de bern dat Sint-Piter ûnderweis is.
De oankomst is altyd op de sneon foar 21 febrewaris. As
21 febrewaris op in sneon of snein falt, dan wurde
oankomst en Sint-Piterfeest op ien dei fierd.
Op 'e dei fan oankomst rint hiel Grou nei de kade. De
beukers, yn optocht by skoalle wei, steane dan foaroan,
efter de ôfsetting om alles mar goed sjen te kinnen.
Meastal komt Sint-Piter mei de boat, eskortearre troch
de wetterplysje, by de kade oan. Mei sterk iis wurdt Sint.
Piter mei de belslide ynhelle. Hy wurdt intfongen troch de
boargemaster.
Dernei giet eitsenien nei 't Grien, dêr't it offisjele part
plak fynt. Sint-Piter en de boargemaster sprekke de
befolking ta en Apollo soarget foar tapaslike SintPitermuzyk. De beukers meie dan ek al wat fan harren
kinnen hearre litte. It is dan ek it momint om minsken nei
foaren te heljen en Sint-Pitergenoat te meitsjen. Om ta
Sint-Pitergenoat beneamd te wurden moat men wol in tal
jierren yn 't spier west ha foar it Sint-Piterbarren.
Nei it wurd fan wolkom en taspraken giet de âld baas op
't Sint-Piterhynder yn optocht troch Grou, de beukers en

Apollo der efteroan.
Middeis wurdt der noch in rit mei it hynder organisearre
troch de G.W.H.l. en Sint.Piter sli.'it de dei fan oankomst ôf
mei in strûs-yn foar bern ûnder de 4 jier.
De 21ste febrewaris fiert Sint-Piter syn jierdei by de
beuker- en pjuttegroepen. Foar dizze dei wurdt in
tiidskema makke, sadat Sint-Piter de bern op alle skoallen
likefolle oandacht jaan kin.
De bern sjonge foar de goedhillich man, dogge dûnskes,
drage opsisferskes foar en freegje Sint-Piter nei û.o. syn
leeftyd en de reis op 'e boat. Sint-Piter fertelt faak ek noch
wol lytse foarfallen dy't er mei Pyt belibbe hat.
Ta besk'ft jout Sint de bern in pakje. Nachts binne dizze
pakjes al troch Swarte Pyt yn skoalle brocht. Se lizze dan
yn prachtich fersierde kuorkes of doazen, dy't de bern
thiis mei harren heit of mem makke ha.
Dêr tuskentroch bringe de twa bernefreonen in besite
oan de oare groepen fan de basisskoallen yn it skoft fan it
mearke.
Oan 'e ein fan de 21 ste febrewaris nimt Sint-Piter ek wer
ôfskie op 't Grien. Alle bern knie dan in ballon foar de
ballonnewedstriid en op in teken fan Sint-Piter geane alle
ballonnen de loft yn.
Sint-Piter betanket eltsenien en giet mei boat of auto
wer op hûs ta. Hy giet noch net fuortendaliks nei Spanje,
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It ôfskie Jan St.-Piter op "It Grien".

Jan Brouwer past alfolle jierren op it hynderfan St. -Piter.
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want yn in protte Grouster hshâ1dings wurdt jûns noch it
Sint-Pit erfeest fierd.
Jo sille begripe dat wannear't de oankomst fan SintPiter en syn jierdei op ien dei falle, it program foar dy dei
tige oerladen is. It Sint-Piterkomitee soarget der dan yn
eits gefal foar, dat de jongere bern dy dei genôch omtinken
fan Sint-Piter knie, want it is yn Grou in bernefeest mei
lokkich in protte spontane en frijwillige help en
gearwurking fan folwoeksenen. Sûnder dizze minsken soe
it Sint-Piterfeest net wêze kinne, wat it no is.
En nei't wy hoopje, kinne wy yn Grou noch hiel wat
jierren genietsje fan it Sint-Piterfeest.

It titswaaien fan St. Piter oan de kade
by Hotel "Oastergoo".
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