DE STIEN FAN DRACHTEN
of hoe't de moaiste gevelstien dy't Grou oait kend Fiat yn Drachten telánne
kaam en hoe't yn 1941 prebearre is de stien yn Grou werom te krijen.

SYTSE GRAVIUS.
We begjinne dit spannende ferhael mei de lézer yn'e kunde te bringen mei
Sytse Gravius. De namme Gravius betsjut gewoan: fan Grou, of Grouster.
We witte dat Sytse om 1650 hinne yn Idaerd wenne en troud wie mei Antje
Femmesdr. Hy wie dér executeur, yn't Frysk "exteur" en as sadanich de rjuchterhán fan grytman Carel fan Roorda, fan 1635 oant 1670 grytman fan Idaerderadiel en wenjend op it slot "Friesma" te Idaerd.
Op 17 novimber 1652 ferhuze Sytse nei Grou, wer't hy in hns kocht. It hOs
hie in "opslach nae de wal, hebbende het plein ten noorden"
We witte dat dit hOs it letter faek ferboude en no Raadhuisstraat 10 nOmmere
hels is, wer't no frou Dijkstra-Pijl har affearen hat.
It kloppet ek wol want mei it plein wurdt bedoeld de grutte romte der't de
mole stie, letter dus It Grien. Fan Raadhuis en Raadhuisstraat wie doe noch
gjin sprake. De opslach op'e wál sil slaen op in loswal oan de achterkant,
miskien wol oan de Tillehaven of oan in irtrinner fan de Baai.
Sytse wie fan goede komóf en doarde wol wat oan. Syn broer Watse wie siktaris
fan Idaerderadiel en se kochten, soms tegearre, soms op eigen manneboet,
Onreppelik guod, werander in pleats en mear huzen. In twadde hOs kocht Sytse
yn 1656 yn Grou, beskreaun as: "hebbende de haven ten oosten en het pand ten
noorden". Gean we der fan it dat mei "het pand" bedoeld wurdt it yn 1652
kochte hOs dan sil dit it lettere achterhOs wéze, sa't alles der no noch
stiet, en dat Iltkaem op de wál by de haven.
De femyljerelaasjes en de wolstán makken dat Sytse as fansels, sa as yn de
17e- en 18e ieuw wénst, ferskate baentsjes krige, faak baantsjes wol mei
ynkommen dér't neat foar dien hoefde te wurden. B.g. 1657 faendrich yn de
Compagnie fan Hogeveen, 1663 ordinaris bode fan Deputearre Steaten en 1666
luitenant yn de Compagnie fan Grovestins.
Mar ek persoanlik hie Sytse kwaliteiten. Hy studearre, wierskynlik oan de yn
1584 oprjochte Frentsjerter Hegeskoalle, Wiskunde en Lánmjitkunde.
Yn 1655 waerd hy troch it Hóf fan Fryslán examinearre om as lánmjitter oansteld te wurden. Hy moast derfoar in een óflizze.
SYTSE GRAVIUS OAN IT WURK.
Sterringa (1603Om dizze tijd hinne wie in sekere Christianus Schotanus
1671) dwaande mei in grut wurk:
"Beschrijvinghe van de Heerlijckheydt van Friesland
tusschen het Flie ende de Lauwers". De Fryske Steaten stypen dit wurk en de
winsk wie dat der ek kaarten bykamen fan gritenijen, steden, enz. En dat
moasten no eris goede en professionele kaarten wurde. Om dy te meitsjen
waarden oansocht de lánmjitters Sjoerd Ates Haakma en Sytse Gravius.
Sytse syn kompagnon Haakma wie yn 1644 admitearre as lánmjitter en yn 1654
oansteld as "Landschaps ordinaris Landmeter" Tagelyk wie Sjoerd Mr. Landschaps Hardthouwer", dus stienhouwer, werby we ek tinke moatte oan Ontwerper
en tekener fan stien- en byldhouwurk.

As superfisor en ek om mear status oan de ûndernimming te jaan waard oan
de lnmjitters tafoege Bernardus Schotanus
Sterringa in soan fan Christilanus, in noch jonge man, studint yn de medisinen en de wiskunde. Derfoar hie
hy al studearre yn de letterkunde en de filosofy. Dat alles koe net te foaren
komme dat it wurk no net in grut succes waard, mar deroer no net fierder.
It hiele wurk fan Christianus Schotanus mei de kaarten fan Haakma en Gravius
kaam cit yn 1664.
De jonge Bernardus Schotanus wie dit min neit sin. Nei syn promoasje ta
doktor yn de medisinen hat dizze man in oare wei socht en wy kinne him it
bêste as kartograaf. Yn 1682 krige hy fan de Steaten de opdracht om de hiele
atlas te ferbetterjen en op'e nij Ut te jaan. Hy hat dat dien mei in grutte
perfeksje mar finansjeel hat it foar him in grutte teloarstelling west.
De atlas ferskynde yn 1698. In tredde, hiel bekende, edysje is dy fan 1718,
itjoun troch Francois Halma.
IN GEVELSTIEN.
Ut it meielkoar oparbeidzjen fan Sjoerd en Sytse ûntstie freunskip en se kamen
wol byelkoar oan hûs. Sjoerd Haakma wenne yn Ljouwert, Belsumermerk hoek Uniabuert. Syn hûs wie kenber oan in gevelstien, dy't tagelyk fertelde oer it
fak of ambacht fan de bewenner, sa't it doe wênst wie.
En lyk as wittenskippers yn de a_fakulte1€en graach yndruk makken mei Latyn,
hienen lânmjitters harren wiskundige thema's. It sljochtweihinne folk hie
der Ontsach foar en de kollega's waarden Gtdage om sa'n thema op te lossen
om der dan letter ek meielkoar oer te diskusearjen.
Us Sytse sil it fraachstik op Haakma syn stien bêst treast west ha mar liet
trochskimerje dat hy ek wol san stien oan syn gevel yn Grou ha woe.
Haakma, Mr. stienhouwer, si] sein ha, meitsje mar in patroan, dan si] ik de
stien wol foar dy meitsje. Sytse prakkesearre der eris oer en it waard sa:
Op it midden fan de stien kaam in ôfbylding fan lânmjitters, dwaande mei
alderhande mjitwurk. Hy brûkte in foarbyld jt it boek:"Pracktijck des
Landmetens" fan Johan Sems en Jan Pietersz. Dou.
It middenstik hat in trijehoekige bekroaning werop in fraachstik Ut de
trijehoeksmjitting en op it ûnderstik stiet in ûnderskrift mei in datum,
dy't yn in wiskundige som opsluten sit.
WAT STELT IT FOAR.
- r is in trijehoek tekene mei op de hoeken de letters
Op it boppestik: D e
A., B. en C. De tekst seit: In A. recht. AB, BC en CA doen 30. AB is 7 langer
als AC. Vrage nae eicke side.
Yn in skoalboek fan no soe der stean, sjoch fig. 2: Hoek A is 90 graden.
a + b + c = 30. c - b = 7.
Ut it feit dat hoek A 90 graden is folget dat a2 = bZ + C . en jt dizze
trije fergelykings kinne de trije siden berekkene wurde: de ttkomst is
a = 13, b = S en c = 12.
Op it middenstik: Hjir is in lânmjitter dwaande, mei help fan syn "ketting
sleper" opmjittingen te dwaan, mar we moatte net yn de betizing reitsje omdat
hjir trije mjittingen tagelyk dien wurde.
De earste mjitting: Rjochtsboppe stiet de sinne. De sinnestrielen, sjoch de
streep, falle op in koarte stôk yn 'e groun en dat jouwt in skaad fan in
sekere lingte. Sjoch ek fig. 3. De hichte fan de stôk is a., de lingte fan
It skaad is b. De hoek A. is de sinnehichte en de tangens fan dy hoek is
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a. dield troch b. Mei in gewoan rekkenmasyntsje is it dan sa mar klear.
De twadde mjitting: Links stiet in toer mei in hoantsje derop. We wolle no
de hichte fan alles mjitte, Ander by de toer. op te klimmen.
Dêrfoar is in mjitynstrumint opsteld, sjoch fig. 4.
In stok, A-B., leadrjocht yn'e grûn, hat boppeoan in latte, A-C., dyt
dêroan fêstsit, leadrjocht oan de stôk, dus horizontaal. In latte, A-D.,
kin draaie yn A en sit mei in klemskroef fêst. Yn D. hinget in latte, D-E.,
frij skommeljend, dus fertikaal. Steande achter de stôk wurdt lâns A-D. sjoen.
en rjochte op de hoanne, sjoch de lijn, dan wurdt yn A. de klemskroef fêstset.
As we no mjitte, gewoan oer de grûn, de ôfstn fan de stôk oan't de toer
en derby optelle de heale dikte fan de toer en ek noch oan It "ynstrumint"
inkele lingtes en ôfstnnen, dan kin dêriit de hichte fan de toer berekkene
wurde.
De tredde mjitting: De lnmjitter set hjr in rjochte hoek ult. Hy brûkt
dêrby in ynstrumint, 'winkelkruis" neamd. Foar 'winkel' stiet hjir: rjochte
hoek fan 90 graden, tink mar oan de "winkelheak fan de timmerman.
It is in sirkelfoarmige koperen ring mei ûnderoan in bus, dy't op in stôk
past. Op de sirkel steane twa fizieren, heaks opelkoar. Yn ien fizier lit
de lanmjitter troch syn help in stôk, jalon neamd, delsette. Dat wurdt ek
mei in stôk yn it oare fizier dien en dan is de hoek tusken de beide jalons
en it ynstrumint presies njoggentig graden. Sjoch fig. 5.
Op de grûn leit, links op de foargrûn, noch in wat kronkelich ding, dat is
de mjitketting, dy't efkes net brûkt wurdt. It mjitten wurdt mei syn twaën
dien, werby de helper de ketting fourtsieept, fandr "kettingsleper', en
foaroan in pin yn'e grûn set. De lânmjitter sels rint der achteroan oant
de achterkant fan de ketting by dy pinne is, ensfh.
Yn de tiid wer't we oer prate wie de ienheid fan lingte de roede, Onderfer dield yn fuotten en tommen.
Op it Onderstik: BI DEN GEADMITTEERDEN LANTMETER . A: z van 777.
De z. is eigentlîk in Grykse Ç, = zêta, en stiet foar "zensus",= u's kwadraat.
As we no 777 kwadratearje dan komt der: 603729, wat op alles lykje kin, mar
net op in jiertal. No is it weetsje dat dit in oantal dagen is, dagen nei
de berte fan Christus. As we it getal diele troch 365 dan komt it tal jierren
fan 1655 , It jier weryn Sytse de eed as lânmjitter ôfleind hat.
De stien kaam net oan de foargevel fan It hûs oan it plein, mar yn de achtergevel fan it twadde hûs fan Sytse, dat hy yn 1656 kocht en dat stie oan de
loswal by de haven. Dat wie dêr like drok as foarhûs en de stien siet yn de
top fan de gevel en wie dêr goed te sjen.
YN IT FERJITBOEK.
Sytse Gravius stoar sa likernôch 1675. It hûs gong dernei faak yn oare
hannen oer. Der hat noch in lid fan u's ferneamde femylje Halbertsma yn wenne.
De Tillehaven waard tichtsmiten en ek njcnkenlytsen grutte dielen fan de Baai.
Ferkavelingen en ferkeapingen brochten tige feroaringen oan en makken dat
de gevel mei de stien net mear oan iepenbier paad kaam te lizzen. De stien
rekke cit sicht. De gevel, opmitsele 6t Fryske giele stientsjes, waard ferve
en de stien mei.
It hûs hat lang in foarnaam herehûs west, mar op't ein fan de earste
wrâldkriich., of flak dernei, kaam yn it hûs de slachterij fan Buwalda,
by de alderein noch wol bekend. Boppe de slachterij wie de wente.
Yn it frijsteande achterhûs mei de is no bekende gevelstien kaam de rikkerij.
en op de souder kaam de turf. Om de turf op souder te krijen waard yn de topgevel, deun neist is stien, in doar makke, gelokkich sûnder de stien te

skeinen. Sa soe de stien wol ieuwich rest krije en nimmen wist der mear fan.
DOCHS WEROMFUN
Yn it jier 1923 fytste de ferneamde tekener Ids Wiersma fan Drachten, dêrt
er wenne, nei Grou.
Ids Wiersma, berne yn Brantgum, 21 july 1878, hie in oplieding oan de Haachse
Akademy, der't er letter ek learaar west hat. Hy wie schilder, etser, tekener
en illustrator en arbeidde yn Den Haach, Amsterdam en Frysln.
Tige bekend binne syn tekeningen yn de Rimen en Teltsjes. Fierder syn tekeningen oer it boerebedriuw. Syn tekeningen binne fan in grutte estetyske
kwaliteit, mar hawwe dêrneist ek in wichtige dokumintêr'e wearde.
Wiersma wie fan doel yn Grou sketskes te meitsjen fan gevelstiennen. Hy tekene op dy dei 0.o. de s bekende stien yn de gevel dyt heart by de winkel
fan "AFIE" oan it plein, dy't tsjut op de werf fan Johannes Juriens fan 1755.
Eigentlik foel it Wiersma yn Grou wat tsjin; hy hie mear "nijskjirrige"
stientsjes ferwachte. Om middei hinne jet er syn brochje op yn '' s Lands
Welvaren" en dr rekke hy yn petear mei Van Stralen oer wat yn Grou syn plan
wie en al sa mear. Van Stralen joech him de wink eris by bourman Buwalda
achterhûs te sjen, dr soe in aerdich stjintsje sitte. Sa sein, sa dien.
Wiersma seach daliks dat dit de muoite wurdich wie en al begreep hy de foarstelling net hielendal, hy makke der de bekende moaie skets fan en gong dochs
tevreden nei Drachten werom.
Yn Drachten liet hy de tekening oan syn freonen sjen. Oan hOs by Wiegersma
waard de saak wiidweidich bepraat en dêr wie ek de hear Schippers by.
Omdat Schippers yn it fierdere ferhaal in grutte rol spylje si], wat oer him.
Hendrik Carel Schippers, yn 1893 yn Jobbegea berne. As weesjonge opnommen
yn it Old Burger Weeshûs yn Ljouwert gong hy op de RHBS dy't neist it weeshûs stie. Hy waard ûnderwizer, studearre yn Grins 0.0. wis-, natuer- en
skeikunde, yn 1919 leraer oan de RHBS yn Drachten, letter oan de Rykskweekskoalle.
Schippers wie ek in tige baas op it mêd fan de taalwittenskip en hat f01
achter it Frysk oansitten.
Ek yn de musyk spile hy in grutte rol as koarlieder, dirigint en komponist..
In man, dus, mei in protte kwaliteiten, altyd warber dwaande.
Yn 1923 wie Schippers noch learaar oan de RHBS yn Drachten en as wiskundeman tge interesearre yn it stientsje, dat neist foar him al ddlike saken,
noch genôg riedsels oplevere.
Sa gau as er koe reisge Schippers nei Grou en seach dêr de stien sitten yn
it spekhok fan Buwalda, dyt nei't him talike net folle yn it ding seach.
Nei wat Onderhandeljen kamen se oerien dat Schippers it stientsje der iibrekke
mocIt, as de gevel mar knap ripperearre waard.
Oerpleatsing yn de foargevel oan it plein fielde Buwalda neat foar, yn Grou
wie (noch) gjin âldheidkeamer, oan 't Fry'sk museum waard noch even tocht mar
op't lêst tocht Schippers it bêste te dwaan en de stien nei Drachten oer te
bringen.
In Grouster timmerman krige opdracht de stien tit te brekken en de muorre
wer te meitsjen. Transport nei Drachten waard regele en dêr kaam de stien
earst by apotheker A.A.Barensen, dy't oanbean hie as "chemikus" fan de stien
de ferve ôf te biten.
Skjin en wol gong er doe nei de bekende Drach tster fotograaf R.Jacobi om in
foto fan te meitsjen.
De folgjende reis is nei de winkelman E.G.van Veen yn de Suderbuert, wer't

de stien in wike yn de etalaazje stie, it gehiel in triomfantelik barren,
wer't dLidlik de hn fan de regiseur en dramaturch Schippers yn te sjen is.

Op in sneontemiddei yn de lette meitiid fan 1926 waard de stien ynmitsele
yn de festibule fan de RHBS yn Drachten. Mitselder Hendriks fan Mûnein die
It eigentlike wurk, Onder tafersjoch fan û.o. H.K Schippers en kollega
K.van Aken. In pear gewoane munten waarden mei ynmitsele, in kwartsje,
in dûbbeltsje, in stoer, in botsen en in sint. Van Aken brocht noch wat
kleur op de figuerkes en wat ferguidwurk op de stien oan.
Schippers makke yntusken in tige wiidweidige sttdzje oer de stien en lei dat
alles yn in rapport fêst.
Yn de wiskundeles oan skoalle waarden de thema's op de stien tige mei de
learlingen bepraat en de lânmjitkundige hannelingen neidien.
Der kaam in nije perioade fan rêst en de stien en Drachten liken hast by
elkoar te hearren.
DOCHS WEROM NET IT ALDE DOARP ?
De rst duorre amper tweintich jier, doe kaam der gans reboelje.
Yn Grou wie yn 1940 de bou fan it nije Gemeentehûs fan start gien. De plannen
leinen klear en hoewol de rie tocht oan itstel, sjoen de minne tilden, sette
Boargemaster Renken troch. Hy hie ek foar de bekende architekt Kropholler
soarge en hy soe de hiele, net niaklike, bouperioade troch der klear foar
stean dat alles ta in goed ei n kaam.
Kropholler wie, as learling fan de grutte Berlage, wend om oan syn bouwurken
byldhouwurk oan te bringen en op de muorren spreuken.
It wie Boargemaster bekend, of hy wie der op wiisd, dat yn Drachten in
Grouster stien wie. Dat soe Ander passe by al It oare byldwurk yn It riedshOs, mar it hie noch in diminsje mear, in historyske betsjutting.
De korrespondinsje om
fan in rappe en hurde
by de ttfiering wurdt
nei wa den ek. Dêr is

tidens it bouproces de gang der yn te hlden tsûget
aanpak. Elk momint fan stagnaasje yn leveringen of
de pinne pakt en wurde der brieven op poaten skreaun,
it ek aan te tankjen dat It riedshûs yn 1942 ré kaam.

De stien Gt Drachten oer komme te litten moast dus even regele wurde.
IN SKERE BRIEFWIKSELING.
Op 5 juni 1941 gang der in brief nei de Secretaris-Generaal van het
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
De stien sit, sa seit de brief, yn in áld herehûs en is der hast wol seker
oanbrocht troch in lid fan it geslacht Halbertsma. Folget in omstandig ferhaal
oer de betjutting fan dizze femylje, literêr en ekonomysk.
De stien is yn 1926 troch in learaar fan de RHBS ut Drachten "weggevoerd",
seit de brief en sit dêr no yn de skoalle, wylst der gjin inkele historyske
bân mei Drachten is, en de stien just safolle betsjutting foar Grou hat.
No't der in nij, monumintaal, gemeentehûs yn Grou komt soe de stien hjir sa
treflik op syn plak wêze.
Siktaris-Generaal wurdt frege "te willen bevorderen dat bedoelde steen ter
beschikking wordt gesteld van het gemeentebestuur van Tdaarderadeel".
de Afdeling
Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid fan It Departement. It liket
harren frjemd ta dat de stien meinommen is sûnder protest. Dy man moat dochs

Op 7juni 1941 komt der as antwurd in brief fan it Hoofd van

tastemming hawn ha. Se freegje opheldering, want
lei goedvinden heeft plaatsgevonden", dan sjogge
Op 7 juni 1941 giet der in brief nei It Haad fan
makke wurdt dat "deze steen zonder medeweten van
Idaarderadeel, doch met toestemming van eigenaar
steen zich bevond, naar Drachten is weggevoerd.

as "de ontvoering met beider se dêr wol swierrichheid.
de Ofdieling weryn dLidlik
het gemeentebestuur van
van het pand waarin de

Yntusken sjit de bou fan It nije gemeentehûs goed op en is men dr eigentlik
oan de stien ta. As no de maten bekend wierne, dan koe in gat Litsparre wurde.
Der wurdt nel Drachten skille om de maten.
Op 5 juli komt in brief Lit Drachten oan. De Direkteur Gemeentewurken skriuwt
dat de stien yndertiid troch Schippers en Barentsen oankocht is, mei folle
muoite en soarch opknapt, Onder grutte belangstelling en mei tige waardearring
oan de RHBS oanbean en d e
- r ynmitsele yn de entree fan de skoalle.
Yn Drachten wurdt de stien beskôge as "van hoge historische waarde" en de
Direkteur "kan geen vrijheid vinden U de gevraagde medewerking te verlenen
om deze steen naar Uw gemeentehuis te doen overplaatsen".
As reaksje op dizze brief, çlêrt dLidlik yn sein wurdt wer't op stiet en weryn
ek nog eris goed sâlt yn de wûne struid wurdt, giet der daliks in brief nei
Den Haag.
Op 8 juli 1941 giet der in koarte, wat rioartlike, brief Lit, weryn sein wurdt
dat de architekt Kropholler der no oan ta is en dat hy de stien ha maat.
Dêrom wurdt frege "wel te willen bevorderen, dat bedoelde steen op kosten
onzer gemeente uit de Rijks H.B.S. te Drachten mag worden verwijderd,
teneinde naar Grouw te worden overgebracht"
Yn de tuskentiid wie yn Den Haag de saak noch eris fan alle kanten besjoen.
Op 21 juli kaam der in brief fan it Haad Ofdieling Boukunst, ensfh. fan it
Departement Volksvoorlichting en Kunsten. 9êryn stiet, no tige dLidlik:
"gezien het feit dat de steen, met toestemming van de eigenaar van
het pand waarin de steen zich bevond, naar Drachten is weggevoerd, gehoord
het advies van de afdeling Juridische Zaken, dat ik niet de bevoegdheid heb
de steen wederom ter beschikking van het Gemeentebestuur van Idaarderadeel
te stellen".
Krekt as fûnen se dit yn Den Haag sels ek wol wat in bot antwurdt kaam der
in hint achteroan om it eris oan de Direkteur fan de RHBS yn Drachten te
freegjen'. Der mocht dan wol bysein wurde "Dat het Hoofd van de Afdeling Bouw kunst, Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten de gewenschtheid inziet, dat de steen aan het
Gemeentebestuur van Idaarderadeel wordt afgestaan". (streep fan my, J.Th.B.)
Sa dien dus, in brief nei de Direkteur fan de RHBS yn Drachten.

Wer in algemien praatsje oer de grutte betsjutting fan de stien foar Grou,
ek de famylje Halbertsma komt wer op It aljemint, fierder wer it Jntbrekken
fan in bân mei Drachten, in oanbefelling fan it Haad Boukunst fan it Departemint, ensf.,ensfh. en dan, freonlik,:"Wij hopen dat U, in de erkenning van
de billijkheid van onzen wensch, Uw medewerking zult willen verleenen voor
de verplaatsing van de onderhavige steen naar het raadhuis te Grouw.
De daarmee gepaard gaande kosten zullen uiteraard voor rekening dezer gemeente komen".

/

Op 24 juli kaam It antwurd tit Drachten.
De stien, seit de brief, is net 'weggevoerd" mar troch de hearen Schippers
en Barentsen kocht foar f. 20.. De stien is restaurearre en oan de skoalle
jOn, Onder betinkst dat de stien yn de festibule ynmitsele wurdt en dêr ek
bliuwt. De stien is dus gjin Rykseigendom en "Ik ben niet genegen en niet
bevoegd u de bedoelde steen over te dragen".
De Directeur (Wie tekene: S.Keyser.)
Guon fan is kenne de hear Keyser faaks noch wol as learaar Frâns oan de
RHBS yn Ljouwert. Hy waard letter direkteur yn Drachten.
Nei dit lêste brief wiernen se yn Grou sa ferslein, dat se It sitte lieten.

DOCHS NOCH FERHUZJE, MAR YNTERN.
Dochs soe de rêst om de stien nog in kear fersteurd wurde.
De skoalle waard ferbouwd ta in "mammoet.skoalle" De haadyngong kaam yn de
nije oanbou en de álde festibule waard kantoarke. Dêr hie de stien net
mear in goed plak en hy ferhuze nei de nije, grutte, entreehal.
Op 11 desimber 1975 waard de stien it de álde festibule sloopt. De opsichter
fan de Ryksgebouwentsjinst, de itfierder fan de bou, in ambtener fan de
skoalle, de konrektor en de rektor wienen derby.
Alles kaam goed, de yn 1926 yrimitsele sinten wiernen der ek noch, mar......
it dûbeltsje wie fuort en hoe't de oanwêzigen mei syn fiiven ek socht ha,
it wie der net mear.
Op 30 oktober 1976 is de stien openij ynmitsele, no yn in muorre yn de nije
hal.
Louw Bijma en Sieds Tabak dienen it wurk, Onder tafersjoch fan:
mej. J.Bos, adm. ambtner-- G.van der Linde, konsjerzje---- Dr. 1J.D.Hannema,
rek tor.
By de stien waarden ynmitsele, yn in plastik doaske ferpakt: een oarkonde,
in kwartsje(1925), in stoer(1923), in botsen(1919), in sint(1925).
Grou, novimbermoanne 1996,
3 .Th .Brouwer.
Wichtichste boarnen: It rapport fan H.K.Schippers.
It argyf fan Idaerderadiel.
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