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YN GEARWURKING MEI DE GRATENDAMMER KRANTE REDAKTEUR SYMON ODINGA

50 JIER SINT PITER-MEARKE

YN DIZZE KRANTE:

It is dit jier foar de 50-ste kear dat yn Grou it mearke opfierd
wurdt.
Dérom wurdt dizze krante dit jier Citbrocht.

Foppe de Haan:
fan
mearkespiler
oant
fuotbaltrainer.

It fyftichste mearke hjit "Frjemd spul yn 'e haven".
It spilet yn Gratendam, in lyts havenstedsje.
De kranterinder Cit it mearke ferkeapet yn Grou dizze krante
("de Sint Piter") yn gearwurking mei de Gratendammer
krante.
Nijs it dizze léste krante fine jo ék yn "de Sint Piter".
In protte wille mei dizze Citjefte.
De redaksje

NIJS FAN DE G-SIDE:
(GRATENDAMMER KRANTE)

Keninginne
ferbiedt
piraterij.

Foto: in diel fan de lang noch net beboude Troelstrawei
yn 'e jierren '50.
Yn dy tiid is it earste mearke opfierd.

Direkteur
alhiel
optein:
Gratendammer
fabryk
bestiet
75
jier!

Ideeën:

Wim Wouters
Symon Odinga
Homme Fopma
Typewurk:
Trees Mulder
Lay-out:
Janke Brouwer
Einredaksje:
Durk Wiersma
Drukwurk:
De Jong Aldeboarn
inisjatyf en lieding: Symon Odinga
Mei tank oan:
Alle kopy-ynstjoerders (semder jimme help hie it neat wurden!)
FCins Mid-Fryslán
Sint Piter Froulju's Komitee
Sint Piter Komitee

Fiskers
fange
snoek
op
see.

SINT PITER FROULJU'S KOMITEE

OPPERSWAAIMASTER, IN EAREBAAN

Op de earste tiisdei en woansdei fan de moanne febrewaris organisearret it Sint Piter Froulju's Komitee in beurs dôr't fan alles te genietsjen is. It is dan dy twa dagen tige gesellich yn de seal fan 's Lands
Welvaren. Der wurde hantwurken en blomstikjes ferkocht dy't troch
ynwenners fan Grou makke binne. Jo kinne lotsjes keapje foar it
draaiend rêd en dôr hiele moaie prizen mei winne. Ferlottingstafels
dêr't jo ek fan alles en noch wat winne kinne dat tige de muoite wurdich is. De besikers kinne har fermeitsje mei alderhande spultsjes,
ûnder oaren sjoelen, toutsjelûken, balgoaien, grabbeltonne, knikkertbak en noch folie mear: Te folie om allegearre op te neamen. Sit it
wat yn 'e fuotten en wolle jo efkes bekomme fan alle drokte, dan kin
dat yn de teetin by in lekker bakje kofje of tee mei in stikje fan dy alderhearlikst sels bakte keek.
Jo moatte takom jier ek ns komme te sjen, it sil jo grif goed foldwaan.

Hoe wurdt in gewoan boarger Opperswaaimaster by in biskop? By
my gie dêr in hiele praktykoplieding oan foarôf. Earst ûnderfining opdwaan by lytse en ek wol gruttere groepen skoalbern. Nel sa'n 12 jier
is de praktykûnderfining sadanich dat der in fraach komt om it sjongen by de Sint Pitermearkes te lieden.
As dat in tal jierren syn beslach krigen hat, dan is it ôfwachtsjen. Yn
myn gefal waard ik op in dei yn 'e Sint Pitertiid oansprutsen troch de
biskop sels. Hy soe it tige op priis steile oft ik syn Opperswaaimaster
wurde woe. Fansels in grutte eare en in fersyk dat eins net te wegerjen is.
Hawar, ik ha doe "Ja" sein.
Dan giet der in wrâld foarjin iepen.
In tal wiken foar de grutte dei waard ik iitnoege troch it biskoplik Komitee om foar oerlis del te kommen. Dêr mocht ik dan foar de earste
kear Sint Piter en Swarte Pyt in hân jaan. Ik krige te hearren hokker
lieten oft der songen wurde soene en hoe't de saken op Sint Piterdei
ferrinne moasten.
Nei in tige goede tarieding komt dan de grutte dei. Swarte Pyt jout in
knypeachje en Sint Piter in knikje. De boargemaster, dy't je as wichtich persoan gewoan Ype neame kinne, ropt de Opperswaaimaster
op it grutte poadium. Dêr steane je yn in moai pak foar in fol Halbertsmapiein: Soene de minsken sjonge woiie en kin de Swaaimaster
harren dan yn 'e stokken hâide?

De opbringst fan de beurs is der om ferskate aktiviteiten, dy't mei it
Sint Piterfeest te meitsje hawwe, betelje te kinnen. Sa as de ynstuif
en de opfiering fan de mearkes.
Der wurdt ek noch in fikse bydrage jûn yn de oare kosten dy't nedich
binne om it mearke opfiere te kinnen. By de foarstellings foar de
grutten dogge de froulju de kontrôle by de yngong, se organiseare de
ferlotting, keapje der prizen foar en ferkeapje de lotsjes.
Op de woansdeitemiddei wurdt de mearke-opfiering foar minsken
boppe de fiifensechstich jier organisearre yn 'e mande mei it Reade
KrCis en de U.V.V. Sealhier en traktaasjes foar dy middei wurde ek
wer üt de pot fan it Froulju's Komitee betelle.
Jo sjogge dat der in soad mei de opbringst fan de beurs dien wurdt.
Om de beurs slagje te litten, wurdt der elk jier wer in berop dien op
alle Grousters. De middenstân kin elk jier rekkenje op besite fan leden fan it Komitee , it yndustryterrein wurdt dêr net by fergetten. Ek
de befolking fan Grou wurdt elk jier wer oproppen om har bydrage te
jaan. Gelokkich stiet der in grutte ploech minsken klear om te helpen,
mar der kinne sa stadichoan wol wer wat nije minsken by. As dat
slagget (en werom soe it net slagje?) kinne mei help fan de hiele
mienskip de froulju fan it Komitee en de Sint Piterbeurs noch jierren
foariit om glâns te jaan oan it Sint Piterfeest dat harren sa nei oan it
hert leit.
Anke Kuipers

TENTOANSTELLING:
50 JIER SINT PITERMEARKES YN GROU
Yn de Krystfakânsje binne der al aardich wat minsken west om de Citstalling oer de Sint Pitermearkes te besjen.
Foarai dyjinge dy't wat mei de mearkes te krijen hat of hân hat, kin
syn hert dêr ophelje. Inkele reaksjes fan besikers Cit it gasteboek:
"feest der herkenning"; "In prachtich oersjoch!" Fanôf 11 febrewaris is
it museum "De trije Gritenijen" wer iepen en kin de ütstalling mei in
oersicht fan ferskate aspekten fan 'e mearkes wer bewûndere wurde.
Fan hast alle mearkes binne foto's te sjen en ek de fotoboeken en
mearkeboeken kinne ynsjoen wurde.
In fyftjintal prachtige eigenmakke kosttms binne no fan tichteby te
besjen. Ferskes en fideobylden sille grif oantinkens oproppe oan
mearkes it de ôfrûne jierren. Ek it ûntstean fan de dekors kriget in
soad omtinken. Fan 5 mearkes steane der makettes; ûntwerpsketsen,
wurktekeningen en stikken dekors. Foto's litte sjen wat der aiiegear
dien wurde moat om in moai sfearfoi mearkedekor te meitsjen. Berr
hoege harren ek net te ferfelen yn 't museum, want foar harren stie
der in grutte hutkoffer klear mei klean. Troch harren sels dan ek noch
te sminken passe sy alhiel yn dizze mearke tentoansteiling.
Ek kin der in speurtocht makke wurde en foar de jongste bern is de
in hiele moaie kleurplaat.
De itstalling is te besichtigjen oant 4 maart middeis fan 13.00 - 17.0(
oere.
It museum is op snein en moandei sletten.
Jantsje Visser-Poppinga

By de earste klanken fan Apollo falie alle senuwen fuort en giet de dirigearstok fanseis omheech. It grutte koar docht tagelyk de mûien iepen en it "Wêrom stiet yn it âlde Grou, de flagge op 'e toer" daveret
troch it âide doarp. Der komt in wûnder gefoel oer de Opperswaaimaster. Wa bin ik dat my dizze eare takomt?
Mar net by neitinke!
Nei in tal jierren bin ik mei pïnsjoen gien, oaren moatte ek de kâns
krije om opstjitten te wurden yn de earebaan: Opperswaaimaster fan
Sint Piter.
Durk Wiersma, Emearitus biskoplik Swaaimaster fan Sint Piter

"Wy meitsje der in ein oan."
Der waard in stik spile dêr't dominy Groeneveld ek yn mei die. It
wie in lang stik en der waard spile foar de lytskes, op Sint Pltermoam. It duorre allegearre sa lang dat se kamen yn tiidneed
want om M'a oere moast der al wer spile wurde. Besletten
waard om it tredde bedriuw dan mar ôf te brekken by in geunstige passaazje. Dan moast master De Jong yn 'e bak it wol
witte. len fan de spilers gong doe foar de sûffleursbak lizzen en
sei tsjln De Jong: 'Wy meitsje der in ein oan". De Jong skrok
suver mar hy begriep der neat fan. Doe hawwe se healwei it
tredde bedriuw it doek sakje fitten....

DEKORBOUWE OP 'E SOUDER
"Moarn Pyt. Dus do wiest der al. No, hoe liket it hjir? Der maat wol it ien en oar oan 'e kant set wurde sjoch ik wol. Ah, dêr komt Yede ek al by de
treppen op hear ik wol. Moarn Yede. No, do sjochst it wol seker. Earst mar ns mei-elkoar oan it opromjen".
Sa begjint it dekorbouwen yn 'e regel. Yede van der Veen en ik hawwe fansels al in pear kear by Pyt van der Wal thCis west en Pyt hat de
makette fan It dekor allang klear mar no moat It echte dekor by André en Hanneke Schoonhoven op 'e souder klear makke wurde. Pyt hat al mei
Hanneke praten en we kinne ûs gong wol gean. Tsien oere is de kofje klear dus we moatte noch oan it wurk wolle we foar de kofje de boel wat
oan 'e kant hawwe. Sûnt febrewaris is der fansels fan alles op 'e souder delset. Dêr is in souder foar. Mar as wy hjir oant bouwen sille en letter de
spilers aan it oefenjen dan moat der al wat romte komme. Alle kearen as wy dër wer begjinne mei de dekorbou, achtsje wy Cis wer lokkich dat wy
op dit plak wurkje meie. Under It opromjen maat ik der wer aan tinke dat ik hjir jierren lyn ek oant skilderjen wie. Tegearre mei Jan Piter Rottiné
dy't hjir wenne. Mar doe wie It in heasouder en hiene wy Cs dik oanklaaid want It frear binnen like hurd as bûten. De blommen stiene yn 'e wiete
ferve. Sa mâl wie it bytiden. Wêr hawwe we al net sitten mei de dekorbou: Yn 'e âld skoalle, dêr't no it postkantoar stiet, yn 't âld bûterfabryk, yn 'e
Molenaarshal, yn 'e wurkpleats by Roelof Wester en yn 'e gemeentewurkpleats. Allegearre meastentiids kâlde en sigerige plakken. De lêste
jierren krigen we in better plak yn 't needlokaal fan 'e mavo, dat as nifellokaal brûkt waard. Lekker waarm mar wol wat lyts. Jo moatte san dekor
wol ns efkes fan in ôfstân besjen kinne. Dêrby kaam dat dêr de aare deis wer lesjûn wurde moast. Sadwaande moasten wy de boel eitse kear
wer opromje en aan 'e kant sette. Mar we hawwe Cs dêr bêst rêde kinnen. It wie dan ek suver spitich dat wy de goede soargen fan Jehannes
Hendriks misse moasten doet wy dêr ek net mear terjochte koene. En doe kaam it oanbod fan André en Hanneke. In lot it 'e lotterij fansels.
Dizze souder is grut genôch om it hiele dekor op te setten en der sels yn te oefenjen. It koe net better. En ek hjir wer in geweldige meiwurking fan
'e eigeners.
Mar Harm, de holle derby hè. We binne oant opromjen. Eddy Brinkman iis nije skilder, dy't Carel Visser opfolge is, sil aanst komme en Wytze de
Vries rûkt de kofje ek al tink ik. By de kofje kinne we dan wol in wurkpian meitsje.
Harm Visser

Foto van lofts nei rjochts:
Harm Visser
Pyt van der Wal
Homme Fopma
Yede van der Veen

NA 20 JAAR DECOR
In de 20 jaar dat ik het decor voor het sprookje ontworpen en geschilderd heb is er nogal wat veranderd. Za herinner ik mij het eerste sprookje
(1980) als een zeer koude en natte aangelegenheid. Onder de kapotte glazen lichtkoepels stonden we - zonder verwarming- met handschoenen
aan te schilderen. In de te kleine ruimte konden we niet alles opstellen en pas in "Oostergoo" bleek of alles klopte. "meester" Johan Feenstra had
de leiding en hij zorgde voor koffie en koek (uit de St. Piter Pot). In de loop der jaren verdween de "school hulp" en privatiseerde de decorploeg.
Ook bij de opbouw op het toneel - soms stond er wel 15 meesters en juffen die het allemaal wel wisten - werd de rol door de bouwploeg
overgenomen, zodat het wat gesmeerder liep. Helaas had ik de laatste jaren het gevoel dat wat meer betrokkenheid van de scholen geen
overbodige luxe zou zijn. De kwasten waarmee we werkten zijn in de loop der jaren wat groter geworden, want we pieterpeuterden wat teveel in
het begin. Voor een goed effect op afstand moet je alles wat overdrijven. Na "Oostergoo" hebben we ons met een kleinere zaal moeten behelpen
(goed voor creatieve oplossingen). Maar onze werkplekken werden steeds beter, via de gemeenteloods, Sidijk, de Blieken, de C.N.S. en de
MAVO wordt er nu gewerkt in een ruimte boven de "Super" met een goede catering. Al met al is er heel wat veranderd en het geheel is
professioneler geworden.
areI Visser
Skouderfullin gen....

Ik ferpof It langer!
Froeger wie der gjin regisseur by It sprookje. Elk wie syn eigen
regisseur en fierder waard der fansels wol oerlein hoe't It moast
en hoe? It miskien better koe. Master Sybren de Jong wie sûffleur en hie de lieding.
Skoalmasters en —juffers binne ek minsken en der wienen altyd
in pear dy't net oan rollearen ta kamen. Master Sybren stie him
foar It toaniel dan gek te sykjen om de tekst en soms moast er
hiele bledsiden foarsizze. Op in stuit rûn him dat dan oer de hege .skuon. Mei in klap kaam It boek dan op it toaniel del en rôp
er sa't hy It allinne koe: "Ik ferpof It langer. Jim dogge der ommers neat oan. Jim rêde jim kont mar." En dêr beende er hinne,
Oastergo i't, de daar mei in klap achter him ticht! Op skoalle
moast de oare deis de boel wer rjocht praat wunje. Dat slagge
ek wol mar It gefolch wie dat de earstfolgjende kear elk syn of
har rol koe.
Dit seremonieel herhelle him elk fier....

len fan de spilers woe wol greach wat mear "body" hawwe. Yn
ien fan de skoften waarden der doe hiele dikke skouderfullin gen
yn in jaske naald. De persoan yn kwestje wie lylwvols sa bonk/ch dat er de opfullingen net lens murken hat.

Rienk de Jong op 't hynder.
Wy hienen in kear in "echt" hynder op It toaniel. (Yn dat hynder
s/eten twa spilers). Rienk moast op dat hynder. Hy spile doe in
grutte slûgert dy't net allinnich op It hynder komme koe. Hy
moast holpen wurde troch twa man en hie de linker foet op in
stamke en de rjochter moast dan oer It hynder hinne. Mei de
beide mannen yn It hynder wie ôfpraat dat dy nel rjochts ûtwike
soenen as de rjochterskonk omheech kaam. Rienk rêde dat net
op en makke in spagaat fan jewelste. Wy wille fansels en It publyk hie ek wol yn 'e gaten wat him dêr ôfsplle. (Rienk grif ek
wol!)
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ECHTPEAR DE VRIES TIGE FERBÛN MEI 'T
MEARKE!
Dit is it Sint Piterferhaal fan Wietse en Hinke de Vries.
Foar my is it begûn doet ik lid waard fan it
Sint Piter Froulju's Komitee. De beurs mei
opbouwe en op de twa dagen fan de beurs
tegearre mei Tholly Jellema efter it draaiend
rêd.
Wietse wie doe al langer dwaande by de dekorbouwers en boude de Sint Piterbeurs ek
mei op. Letter binne wy mei de kaartferkeap
fan it Mearke itein setten. Foaral yn it begjin
wie dit in drokke tiid. Soms woene de minsken ein jannewaris al kaarten bestelle. As
wy de kaarten yn 'e hûs hiene soargen wy
altyd dat der ien thijs wie. De minsken koene
net foar de tichte doar komme. As ik net thijs
wie, wie Wietse der wol en oars ik. It thCisfront
naam Cis dat net altyd yn tank ôf want trije fan
ûs bernsbern, üs soan en iis skoansuster
binne allegearre yn dy snoarje jierdei dus om
de beurt nei it feest. Nei't Sjouke en Lys Hondema it oernommen hawwe, geane wy der
wer tegearre op ta.
Boppedat wie Wietse ek alle jûnen by it Mearke, stie hy as stille wurker de toanielgerdinen iepen en ticht te dwaan. Op 21 febrewaris
1994 is Wietse beneamd as Sint Pitergenoat. Dêr is hy och sa grutsk
op en wiis mei. It boerd dat er krigen hat hinget op in eareplakje by Cs
yn 'e keamer.
Dit is it ferhaal oer al de jierren dat wy it Sint Piterbarren belibbe
hawwe. Mei nocht en wille!
Wietse en Hinke

DE SKRIUWER
Der wie ns .... in ûnderwizer. Op in dei tocht er, ik
gean nei Grou. Yn Grou binne fêst wol bern dy't
nei my harkje wolle en goed nei my ltisterje. Wurd
wie died en sa kaam er yn Grou. De earste dei,
dat er oant wurk wie, foei der in jonkje iit it muorrerek en bruts beide polzen. De ûnderwizer hie
dêrfan leare kinnen dat Grousters oan in heal
wurd genôch hawwe.
Dit waard him op 'e nij diidlik doet hy frege waard
om mei te dwaan oan it St. Pitermearke.
Hy koe noch krekt iitbringe dat er net meispylje woe. Dus betocht er it
dekor, timmere it ynelkoar en skildere it yn de kleuren fan syn dreamen.
It twadde jier fan syn Grouster libben hie er de euvele moed om te
sizzen: ik ha in idee. It hiele St. Piterkomitee foei oer him hinne en
dus siet er oant djip yn 'e nacht te wurkjen oan syn idee. De ûnderwizer ferdwûn yn 'e wrâld fan it mearke, hy wie alle peroanen, alles
koe, neat wie ûnmooglik. It dekor kaam iit syn tinzen. Hy wurke poer
allinne yn iiskâlde romten. Hy smiet de kleuren fan syn dreamen op
manshege doeken. Omt hy ûnderwizer wie, betroude hy neat ta oan
in oar.
Letter hat er leard syn mearkes los te litten en ta te betrouwen oan
oaren dy't der prachtige dingen mei diene. Sa dreamde de ûnderwizer
syn dreamen en kamen dy dreamen op it toaniel. Ynienen waard
Grou tefolle. Wie Grou te lyts, te krap. Hy moast fuort. De ûnderwizer
ferdwûn yn 'e fierte. Mar.... sa no en dan kaam er werom nei syn Grou
om nei ien fan syn dreamen te sjen. Oant no ta hat er tsien dreamen
opskreaun.
Mar... . hy dreamt no oare dreamen en is al hiel lang gjin ûnderwizer
mear. No is er skoalmaatskipiik wurker en rint sa no en dan in eintsje
mei yn it libben fan jonge minsken dy't freegje oft er efkes meirinne
wol. Hy besiket te harkjen nei harren dream en dêryn syn rol te spyljen... Binne syn mearkes dan op... Hat er al syn dreamen
dreamd. . . Wa sil 't sizze...
Atze G. Stoker

IT EARSTE SINT PITER MEARKE
Ein 1950 kaam ik yn Grou.
Myn earste Sint Piterfeest fierde ik dus yn febrewans 1951.
Dat gyng sa: Yn it middeisskoft nei de oankomst
op It Grien, dêr't Apollo by spile. De arbeiders fan
"It Houtfabryk" wiene manmachtich taskôger en
makken dërnei gau, dat se wer oan it wurk kamen.
En wy, nei it sjen fan in stikje optocht krekt om
healwei twaen yn skoalle.
Ik song mei myn tredde klasse it "'k Wit ien dei yn 't Jier", wy praten
mei syn 52-en der noch efkes oer en ik tink, dat ik de middeis ek noch
wol in stikje foarlêzen ha. Mar fierder die de skoalle neat.
Master Tichelaar en ik wiene yn 'e kost by Zweitse en Janke, (nêst no
Andreanum). De kostfrou trakteare jûns en wy kaarten mei syn fjouweren. Dat wie dan myn earste Sint Piterfeest.
Yntiid hiene Master De Jong, Tichelaar en ik, as krekt nij personiel
oan de skoalle betocht, dat it in nuvere boel wie, dat de âldere learlingen mei Sinteklaas nei it Ljouwerter Mearke gyngen. Dat koene wy
om Sint Piter hinne dochs seis wol? Us baas, Master Scheffer wie net
sa optein oer san drokte, mar wy setten troch. Mei it hiele personiel
en de âlderkommisje. Wy mochten moaie Perzyske flierkleden by
IJsseistein t.it de winkel helje, spikeren dy oan de toanielskerms, krigen fan Braam, de baas fan Oostergoo, de moaiste stoel t.:it it Hotel
Oostergoo, setten dy op in lytse ferheging en mei noch in pers op 'e
flier wie de troanseal fan it boevemearke 'Wi Ben Hassan" klear.
Wy spilen it de woansdeitemiddeis fan Sint Piter foar de bern en dy
jûns as tajefte op 'e saaklike âlderjûn. Dêr sieten hast ahlinnich mar
memmen, want sok bernespul wie neat foar maniju, netwier? Lykwols
in grut sikses, sels Scheffer wie üt 'e sknoeven. Hjir moasten wy foarai mei tnochgean en Sinteklaas yn Ljouwert waard ôfskreaun.
Waard den no earden foar de skoalbern neat organisearre? Jawol.
Halbentsma hie in feestje foar de eigen personielsbern en de saneamde "Elektryske Froulju" (Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging) fan Grou lieten wol sels troch bern in toanielstikje opfiere.
Mar it ûnderwiis die, itsein it bywenjen fan Sint Piter fan in "iepenbiere les" op de beukerskoalle, neat. En it doarp fierder ek net. Dan is
der yn de iêste 50 jier dochs wol gâns feroare mei boeken, platen,
CD's, winkelaktiviteiten, ynstuiven, besites fan Sint Piter oan skoailen
en âlderein, priisfragen en net te ferjitten njoggen iitfienings fan altyd
wer eigen Mearkes, dy't no ek troch maniju, jong en âld beharke en
besjoen wurde.
Geart Vledder

De Kweade Wjuk.
Sint Piterdei 1980 knje wy in tele foantsje. It /s noch gjin acht
oere. "Meeuwis Hoekstra hat gjin stim mear." "Leiden in last".
Hoe P7oat dit? Njog gen oere begjint It mearke foar de Iytskes.
Meeuwis is De Kweade Wjuk. Oer/is mei it Lyts Komitee. Wy
steile de foarstelling fan fan 'e moarn ût en moatte foar fan 'e
middel in oplossing fine. Beije mei Surhûsterfean. Dêr wennet
Bareid de Vries en dy hat yn 1968 deselde rol hân dy't Meeuwis
no hat. Bareld is net thCis, hy is ûnderweis nei Grou om syn auto
neisjen te litten by Fennema. 8e/je mei Fennema. "Sadree as
meester De Vries by jim komt, sizze dat hy 1368 beliet." Om
kertier foar njog genen sit Barend by Homme en Anke boppe te
rollearen. Meeuwis krijt in hynstemiddel om gau wer syn stim
werom te krijen: pil/en dy't sa sterk binne dat in oaljefant derfan
begjint te fluitsjen.
Om twa oere stiet Barend op It toaniel! Hy is sminkt en de kiean
fan Meeuwis passe presys. De spanning is te snijen: hoe komt
dit? As Barend opkomt springe by de oaren de fonken der ôf.
Fllf man assisteare mei It boek yn 'e hân de sûffleuze. As er ferkeard ôfgiet krijt er in triuwke en dwaalt er nei in oare itgong
dêr't ien him opfangt. It giet qeweldich! Nei ôfrjn skouderkiopkes
as hie hy in gouden medalje wûn! Ek de oarejûns by de grutten
giet it bêst. Dan is Meeuwis wer werom en wurdt Barend betanke.

SINT PITER YN DE MEDIA
Troch is ferslachjouwer Bonne Bruinsma
Sint Piter hat ornaris net oer belangstelling te kleien. Njonken de
smite folk dy't by de oankomst op de Kade en It Grien stiet, witte ek
de kameraploegen en fotografen it doarp Grou yn febrewaris wol te
finen. Der giet hast net in jier foarby of Sint Piter is wol op de televyzje te sjen. Toppers wiene de jierren 1996 en 1997.
Oft it no kaam troch in artikel yn it Algemeen Dagblad of de skranderheid fan de sjoernalisten, feit is dat it de wiken foar Sinteklaas yn
1996 stoarm rûn mei de belangstelling foar dat aparte Grouster feest.
Yn in tiidsbestek fan in pear moannen hie 'k sawat alle Nederlânske
TV- en radiostasjons oan de telefoan. Myn wurk moast der soms ûnder lije, sadat de ferlerne tijd thüs wer ynhelle wurde moast. It begj int
meastentiids mei in telefoantsje fan in redaksjelid fan in programma:
"We hebben gehoord dat er in Grou geen Sinterklaas wordt gevierd,
maar Sint Piter. Is dit zo? En kunt u daar wat meer over vertellen?"
No, dan begjin ik te fertellen, hoe't dit sa kommen is, besykje de nijsgjirrige beller iit te lizzen dat yn Grou gun Sinteklaas komt en dat wy it
hâlde by is grutte freon Sint Piter. Steefêst moat ik dan mear ynformaasje opstjoere, it leafst fia de "fax".
Dan begjint de drokte pas goed. Want it komt foar dat se dy deis ferskillende kearen wer belje om noch wat fragen oer it Sint Piterfeest te
stellen. Soms beslute kameraploegen yn febrewaris nei Grou te
kommen, soms ek krije wy it fersyk om mei Sint Piter yn de televyzjestudio te ferskinen. Dit lêste kin net altiten op yngien wurde. It is foarkommen dat men Sint Piter yn in programma oer Sinteklaas ha woe.
Ek is it fersyk in kear kommen om Sint Piter nei 21 febrewaris yn de
studio te krijen. Ditsoarte fan fersiken wurdt perfoarst net op yngien.
len kear is der in ütsündering makke. Yn 1990 waard Sint Piter frege
foar in optreden yn it TV-programma "Jongbloed en Joosten", de jûns
foar de oankomst. De opnamen wiene yn it World Trade Centre yn
Amsterdam. It Sint Piterkomitee hat doe besluten aan dit fersyk ta te
jaan. Sint Piter wie ommers fan Spanje op wei nei Grou en kaam
dochs by Amsterdam lâns. Dit wie op dy wize wol te ferkeapjen. Sa
koene de Grousters de jûns fan te foaren harren Sint Piter en Swarte
Pyt dus al op 'e televyzje sjen.
Foarop stiet altiten dat it ûnderwerp oer Sint Piter serieuze aandacht
kriget. Dêrom wie der de noadige twifel doe't de redaksje fan it programma "Laat de Leeuw" yn desimber 1996 frege om in pear Grousters yn de studio by it programma oer Sinteklaas.
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Uteinlik ha der trije minsken hinne west. Elkenien hat sjen kinnen hoe
dreech sy it hân ha.

Hiel oars om en ta gie it yn de "Late-night-show" fan Peter Jan Rens,
op Sinteklaasjûn yn 1996.
Njonken de televyzje hat ek de radio yn 'e rin fan 'e jierren omtinken
jûn oan Sint Piter. Fansels radio Boarnsterstim en Omrop Fryslân.
Mar ek VARA, KRO, Wereldomroep en seis in omrop yn Australië ha
fraachpetearen mei of oer sint Piter iitstjoerd. It fraachpetear mei Robert Jan Booy op Radio 2 sil Sint Piter noch lang heuge. Sint Piter en
Swarte Pyt wiene op wei nei in opname fan it televyzjeprogramma fan
Jos Brink. De ôfspraak wie makke dat R.J. Booy harren foar de
NCRV-studio opwachtsje soe. Sint Piter siet ynkognito yn 'e auto. De
auto stie noch mar amper stil of Robert Jan luts de daar al iepen.
Ear't Sint Piter goed en wol t.itstapt wie, hie hy al in mikrofoan ûnder
de noas. No hat de âld man fansels wol it noadige meimakke, mar hjèr
moast hy him dochs wol yn alderhanne bochten wringe om him der it
te rôden en leauweardich oer te kommen. De oare moarns waard it
folsleine petear titstjoerd.
Nijsgjirrich wiene ek de opnamen fan VPRO-televyzje yn 1996.

Fan de aankomst oant it Citswaaien en de Sint Piterfiering thiis is de
famylje Odinga doe folge. De opnamen binne yn febrewaris 1997 yn it
programma "Villa Achterwerk" ütstjoerd.
Yn kranten en tiidskriften binne ek ferskate artikels ferskynd oer it Sint
Piterfeest yn Grou. Soms gie it om lytse stikjes yn bygelyks in RadioITV-gids of it blêd "Reizen" fan de ANWB. Oare kearen gie it om in
grut artikel, lykas bygelyks Friesland Post, de Telegraaf of in maanneblêd fan in motorklub.
Alle jierren wurdt der yn de Leeuwarder Courant, it Friesch Dagblad
en de Mid-Frieslander ek ram omtinken jûn oant it Sint Piterfeest.
It Sint Piterfeest hat ek model stien foar it Sinteklaasfeest. Sa hat in
ôffurdiging fan it lanlik "Sint Nicolaascomité" al ns in besite bracht aan
Grou by de aankomst fan Sint Piter. Dit jier sille guon leden fan it
"Sint Nicolaasgenootschap" nei Grou komme.
It dacht bliken dat Sint Piter net allinne yn Grou, mar ek dêrbûten
noch altiten gâns yn 'e belangstelling stiet.

Doar maat op oare kant.
Der waard froeger nppeteani by Oastetgo. As de nppetysjes
begon gen wie it dekor fansels noch net klear. Der waard ôfpraat wêr't de troan stie, wêr't de doarren sieten ensf. In deimannich foar de iitfiering makken Ernst Wester en De Visser it
toaniel klear. Op in kear is dat misgongen. Doe't der rippeteard
wurde soe yn it echte dekor siet der in doar op de oare kant as
mei oefene wie. In spiler wie der hielendal ôf. De bouploech
moast de hiele boel omsette, de doar nei de oare kant, en doe
koe der wer spile wurde!

De muzyk fan Pyt Dijkma.
Pyt Dykma wie fan 1961 oant 1972 de fêste pianist. Hy makke
prachtige lieten mar skreau neat op. Allinne wat akkoarden
boppe de tekst. Doe't Durk Wiersma in stik skreau moast Pyt
dus ek de muzyk betinke. By ien liet sla gge dat mar net. "It kin
net, dat gedicht datsto makke hast, dêr kin ik net i.'tkomme."
Durk makke de lieten altyd op in wize dy't er koe en hy liet Pyt
even hearre hoe't dy melody wie. De oare deis hie Pyt it liet op
muzyk set!

DE MUZIEK BIJ HET SINT PITERMEARKE

JEUGDKORPS APOLLO

Sint Pitervirus

It jeugdkorps fan Apollo hat al folie jierren belutsen west by de itfierings fan it Sint Piter-mearke.
Al fanôf 1978 ha se spile by de mearkes.
It blêd "Oostergoo" hat fan dit earste optreden in foto mei byhearrende tekst publiseare:

Vanaf mijn kleutertijd is februari altijd een
opwindende periode geweest.
Niet alleen door de verwachte pakjes, maar
ook door Swarte Pyt die, nog voor de aankomst, een bezoekje bracht op school. Je
was extra braaf, want je wilde je verdere leven toch niet pepernotentellend in Spanje
slijten.
Tegen die tijd werd de LP, die niet alleen in
februari werd gedraaid, weer uit de kast gehaald. Het sprookje 'Piter en it Marwiif' heb ik
misschien wel duizend keer gedraaid. Totdat
ik op een keer de plaat door mijn ongeduld
reeds had opgezet en mijn broertje 'te laat"
was. Deze wilde hem persé vanaf het begin
horen en toen is de LP letterlijk in tweeën
verdeeld.
Vanaf die tijd, we sliepen in dezelfde kamer met uitzicht op de Sint
Pitertoer, hebben we zelf elk een deel van de personages voor onze
rekening genomen en voor het slapen gaan menigmaal nagespeeld.
Het sprookje was in Hotel Oostergoo te bewonderen. Daarvan zijn
twee zaken blijven hangen. Het was er altijd te warm èn het virtuoze
pianospel van meester Dijkma, die het eerste weer enigszins deed
vergeten.
In 1984 werd ik door meester Hoekstra, ik mag nu Meeuwis zeggen,
gevraagd om op viool een zigeunerstukje "De Czardas" van Monti in
"Unrjocht yn'e roekebosk" te spelen. Dit was een niet al te moeilijke
opgave, daar ik dit al eens eerder had opgevoerd. Voorwaarde van
de regisseur was, dat ik m'n baard moest laten staan en een pruik op
kreeg. Mijn voorwaarde .... geen tekst. Datzelfde jaar ben ik tot Sint
Piterfreon "bevorderd".
Tot 1991 bleef het rustig, tot Harm Visser mij vroeg de muziek te verzorgen voor het nieuw op te voeren sprookje. Tot en met 1996 heb ik
mij hiermee bezig gehouden. Ik begon niet eerder dan de eerste
maandag van het nieuwe jaar met het schrijven van de liedjes, met
als gevolg dat de spelers een relatief korte periode hadden om deze
te leren. Opvallend was dat sommigen niet nerveus waren voor het
spelen van hun rol, maar voor het zingen des te meer. Derhalve werd
tweestemmigheid meestal vermeden.
Tussen de bedrijven door werd mij in 1992 verzocht om de originele
Sint Piterliedjes in een nieuw jasje te steken. Simon Odinga oefende
met de kinderen en componeerden ook nog eens vier nieuwe liedjes.
Het kon allemaal precies. Bonne Bruinsma moest, de avond voor de
presentatie de cd's persoonlijk van de fabriek ophalen. Burgemeester
Ype Dijkstra, nog niet officieel in dienst, heeft de volgende middag de
eerste cd op de Sint Piterbeurs in ontvangst genomen
Mocht u tot op heden het één en ander nog zijn ontgaan, bezoek dan
ook eens het sprookje. U wordt dan alsnog door het Sint Pitervirus
besmet!
Fokke de Groot

Tin ijs.
Yn 1979 hienen wy de klean fan Serné ût Amsterdam. Mar de
rokjes fan de elfkes wienen net in stkses. De froulju betochten
dat der nije makke wurde moasten. Der moast tule ût Ljouwert
komme mar it probleem wie dat der net troch te kommen wie
foar in auto fanwege de ferskrikkelike sniewinter. Pyt Bloemsma
joech de oplossing. Syn pake lei yn 't sikehûs en mei Janny en
de trein koe er dêr dochs noch komme. Hy soe tule mei werom
nimme. Doe't se by pake weikamen tocht Pyt dat oer it iis nei de
Prinsentt'n koarter wie. Hy koe net sjen dat dêr koart/yn in boat
it lls brutsen hie. Pyt rekke der troch mar koe dochs oer de
skossen noch oan de oare kant komme, dweiltrochwiet. Tsjin
Janny -ek noch yn ferwachting- raasde er: "Werom, werom, nei
de kant ta. It hâldt net!"
Dweiltrochwiet metten se elkoar efkes letter by De Jager Motoren. Pyt belle dêr oan: "Ik haw der ynsitten. Hawwe jo ek droege klean foar my?" Dat wie gjin probleem. Mei de droege klean
fan De Jager slagge it ek noch om tule te keapjen. Der ried ek
noch in trein dus dat foel ek ta.
De elfkes krigen prachtige tulen rokjes dat fier.

Inkele nammen fan bern dy't op dizze foto steane, binne f.l.n.r.:
Anne de Vries, Wim Kleinhuis, Mindert de Vries, Femke Prange en
Kees Wedman
De dirigint iit dy tiid wie Harm van der Meer.
De ütfiering fan it mearke sil yn 'e grutte seal fan hotel "Oostergoo"
west ha.
Net te leauwen dat dizze bern no wilens 22 jier âlder binne.
It jeugdkorps spilet by eltse Citfiering fan it mearke tusken jûns 7 en 8
oere as it publyk binnen komt en tink der om, de earste minsken binne der al foar sânen.
Se spylje dan it earste healoere it eigen repertoire.
Nei healwei achten wurde der Sint Piter-ferskes spile, wêrby't de
"seal", ûnder lieding fan in "profesjonele" krêft Jit folie boarst meisjo ngt.
Tsjin achten sit de stimming der dan meastal al aardich yn en kin, nei
de iepening troch de foarsitster de Citfiering fan it mearke begjinne.
It jeugdkorps hat dan de put der it en krijt ûnder noch in pear konsumpsjes oanbean.
As tank hjirfoar meie se tongersdeitejûns de Citfiering fan it mearke
gratis bywenje.
It jeugdkorps hat dus in grutte bân mei it mearke en hopet dy noch
lange jierren fést te hâlden.

Boppenatuerlike krêften
Homme ferskû/e him ûnder de tafel en de soldaat dy't him sykje
moast, gong op dy tafel sitten. In sêne letter waard dy tafel
achteroan op it toaniel pleats. It spul gong troch. Ynienen sakke
dy tafel Cit himsels samar stad/ch ynelkoar en plofte op'e grûn.
Spilers en publyk hienen it net mear.

UTJEFTE FAN DE

00!'GRATENDAMMER KRANTE
Foto's: Harry Bontekoe

SIPELSOER FABRYK BESTIET 75 JIER
Gratendam
Justerjûn wie it in grutte drokte yn 'e feestseal fan 'e Fergulde Poask
oan it Havenplein yn it fiskersdoarp Gratendam. De reden fan dizze
drokte wie it feit dat it Sipelsoerfabryk fan dir. Fredericus Factory 75
jier bestie.
Der wiene in protte sprekkers op 'e resepsje dy't noch even kaart op
'e ûntwikkelingen fan it fabryk yngongen. Koart sein kaam it der op
del dat in omke fan de oprjochter fan it fabryk "de âlde Freark" it
Amearika wei, rottefergif opstjoerde nei syn famylje yn Gratendam.
Der wiene doe op dat stuit san rotten dat de minsken mei gripen, fâen en wetterhûnen dizze bisten net mear de baas koene. 'Be âlde
Freark" wie in ûndernimmend man en gong al gau mei it fergif by de
doarren lâns, wêrbyt er syn âld-hok as pakhüs brûkte. Doet Freark
noch al hastich stoar (soe er net altyd hanwosken ha) gang syn soan
Foppe fierder mei de hannel. De lôste 28 jier is Fredericus direkteur.
It bedriuw hat him tige ûtwreide en benammen de rûpe- en ûnkrûd
bestridingsmiddels ha soarge foar grutte winsten. Wa't hjoed de dei
nei Gratendam rydt, sjocht üt 'e fierte al de hege, wite kantoarromten
en de mânske pakhuzen stean. Der wurdt wolris oppere om, as der
wer ferboud wurde maat, it fabryk mar te ferhüzjen nei de Maasflakte.
Dit om't der oerlêst yn Gratendam komme kin fan de giftige dampen
en de gielgriene reekwolken. De befolking sels fynt lykwols dat se gjin
lêst hawwe en boppedat soarget it fabryk foar wurk.

bOARPSGENOATEN
Op dizze wichtige dei is it my,
keninginne burkje de Tredde, in
grutte eare jimme ta te sprekken.
It wolwzen fan alle boargers fan
Gratendam is myn alderheechste
stribjen. It is myn taak derop ta
te sjen dat der gjin dingen barre
dy't ûnrst feroarsaakje.
brom beslit ik, nei nau oerlis
mei myn ministers en de kommisje, dat fan6f hjoed eitse
foarm fan piraterij by de wet
ferbean is. byjinge dy't dizze
nije wet yn 'e wyn slacht, wachtet in hege finzenisstraf.

Nei ôfrin fan de resepsje wie der noch in feestlike jûn foar de eigen
befolking. Elkenien hie by de yngong twa konsumpsjebonnen krigen,
sadat it in wylde jûn waard. Geartsje en Harm Reafin ha steande op it
biljert it Wolgaliet noch songen, wylst Beits en Pier it oangripende liet
"Lytse Jan soe ût te fiskjen" hearre lieten. De fisken treffe it maarn,
want der sil wol net in soad fûken Citsetten wurde.
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SNOEK OP ZEE!
Gistermorgen is er wel een zeer bijzondere vangst gedaan voor de
kust van Gratendam.
De plaatselijke vissers Pier Stokfisk en Harm Reafin waren zeer verbaasd een snoek aan te treffen tussen de gebruikelijke platvissen.
Reafin, die bezig was de vis te sorteren, kreeg de schrik van zijn leven toen er plotseling een grote bek met tanden uit de door elkaar
krioelende platvissen kwam en hem in de duim beet. Na een luchtsprong van wel 2 meter belandde de ongelukkige visser op zijn achterste. Nadat de vissers van de schrik waren bekomen, haalden ze
een snoek van wel ander halve meter tussen de andere vissen vandaan.

Het is een raadsel hoe dit zoetwaterdier levend en wel op zee is aangetroffen. Heeft u een verklaring? Schrijf naar de redactie van deze
krant.
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Sint PLter

BEITS EN TRYNKE
DE KAAI 27
GRATENDAM

DE MUZYK
Yn 'e jierren 50 woene 5 man wol in muzykbandje oprjochtsje.
Jammer genôch hat it net lang bestien. Mar Ruurd Hondema en
ik (Bauke de Boer) setten troch. Ruurd akkordeon Bauke
drums. It slagge. Bruiloften en partijen. Prachtich. Hjir krige
master Bareld de Vries de lucht ek fan en sa frege er üs om by
it St. Piter mearke te spyljen. Fansels woene wy wol, allebeide
fûl op St. Piter. Foardat it Mearke begûn hiene wy earst
"samenzang" mei as dirigint master De Jong. Dat gong altyd as
't slydjage. De fleur siet der by it publyk dan fuort yn. Master de
Jong betocht ek in namme foar is "De Rubo's".
As it nije jier sawat foar de daar stie, kaam Bauke, dy 't doe mei
de post rûn, master Bareld de Vries tsjin. Op 'e strjitte waard
dan sein, wy rekkenje alwer op jimme hear. Kin it foar deselde
prijs? (boskje blommen). Fansels wy hawwe de dagen al yn 'e
nije aginda. Jammer genôch krigen de ynstruminten krupsjes.
Bauke en Ruurd seine, wy binne noch net tenein, mar it ark al,
we moatte ophâlde! Mar dan kenne ja Bareld de Vries net,
Bareld himsels kaam aan 'e doar. Manlju dit kin net. Mearke en
"Rubo's" hearre by elkaar. Dat wy rôlen der wer yn. Yn 1972
waarden Ruurd en ik as earsten ta St. Piterfreon beneamd mei
noch in soartemint oarkonde. Wy wiene beide hjir tige mei
ynnommen, aan de dei fan hjoed ta.
Ruurd wie in fijne freon. Wat ek frappant wie: Ruurd's mem is 22 febrewaris jierdei. Tusken de jirpels en de brij gau efkes mem lokwinskje. Hy sei
dan, Bauke en ik moatte jûn wer optrede. (Lokkich binne de Hondema's echte Sint Piter minsken, dus gjin beswier). Yn al dy jierren hawwe wy
tegearre net folie siik west. Ruurd l stikje fan 'e finger. Gjin punt, Teun Banga waard ynhierd. Bauke l gryp. Dat wie lestiger want in drummer
koene wy net fine. Apollo hat dat opfongen. Alle Korpsleden dy't mar wat trommelje koene, hawwe de jûnen ynfallen. Mar doe yn 1994 sloech it
needlot ta. Ruurd ûngenêslik siik. It Mearke wie oer. Bauke sei: "No hâld ik ek op, ik kin it net opbringe sûnder myn fijne freon. Wy hawwe safolle
wille hân mei ferskate masters en juffers, nee it is oer".
It Komitee mei de hannen yn 't hier. Hja fregen en bellen alles 6f. Master Bosma kaam mar wer ns te freegjen. Bauke wolst net wer? Bauke gang
oerstaach. Stelde folie prikken yn 't wurk en kaam by Aldert de Boer te lâne. Dizze man sei ja. Aldert koe net ien St. Piterferske mar tegearre
rippeteare en in bantsje sa no en dan ôfdraaie Aldert hie it gau yn 'e smizen. En sa is it no, "duo de Boer en de Boer". Oant no ta, 2000, giet it
tusken de maniju goed en kin it mei it muzyk by it mearke trochgean. We wurde âlder mar sette troch, wantje binne en bliuwe St. Piterfreon.
Bauke de Boer

DE REGY
In Gouden Sint Piter Mearke
lt 50ste Sint Piter Mearke te Grou!
It set my wol oan it tinken! En dan maat ik hiel wat jierren werom
gean!
Yn 1950 waard ik skoallemaster te Grou en krige ik sadwaande mei it
Sint Piterfeest op 21 febrewaris te krijen. Der waard yn skoaileferbân
neat aan dien. Wol gangen wy yn desimber mei de heechste klassen
nei it Sinteklaasmearke yn 'e Harmony te Ljouwert.
Dat fûnen wy frjemd en sa kaam it dat wy as koliega's fan de
lepenbiere skoaile it beskit namen om ta eare fan Sint Piter yn
skoaiIeferbân in mearke op te fieren. Middeis foar de bern en jûns
foar de âiders. Dat waard in stikses en dus it begjin fan no al 50
mearkes.

En mei al dy prachtige oantinkens aan de periaade Sint Piter
Mearkes fan doe, wie it foar my in eare dizze ütnoeging te krijen. Ik
ha dêrnei acht mearkes regissearre en ha dat mei folie nacht dien. It
earste mearke wie "It iân fan ik" fan Albert van der Wal, it iêste
"Fjurke stoke" fan Atze Stoker. Wat ik as regisseur tige wurdearre ha
yn Grou, wie de gearwurking mei de kommisje, de toanieibouwers, de
dames fan de klean, ijocht en Iûd, de grime en net te ferjitten de
muzyk. Dêr kinne se yn Grou grutsk op wëze! Troch sa'n gearwurking
kin sa'n mearke ek aiiinne mar slagje!
Geweidich is ek, dat der alle jierren mar wer in nij stik skreaun is!
Atze Stoker, Hanneke de Jong, Albert van der Wal wiene foar my as
regisseur ideale skriuvers. Ik koe dêr altyd frij myn eigen ynbring yn
kwyt!
En dan as iêste mar foaral hiel wichtich de akteurs en aktrises,
masters en juffers' De ynset fan de spilers wie altyd tige grut. Der
waard soms trije kear yn'e wike rippeteard. It moast altyd yn in frij
koarte tiid, sa fan nei de Kryst aant Sint Piterdei. Mar dan stie it
mearke der ek. As regisseur in fijne ploech om mei te wurkjen. Ik tink
der noch faken aan werom, hoe't wy wrakselen mei de romte op it
toaniel. Hoe wichtich wie dan dy bouploech. En by it iepen gean fan it
doek wie it "Plaatsje" ek in mearke! lt 50ste mearke wurdt no as
jubileum betocht, mar ik hoopje dat der noch folie mear komme sille.
It wie foar my in eare om der aan mei wurke te hawwe.
Fyftich kear, dat hiene wy aan it begjin nea tocht. Hulde!!!
Herman Tichelaar

Dekor fervje.

Foto: Iofts Arnold Postma en rjochts Herman Tichelaar
Ik ha dêrnei noch 17 mearkes mei spile foardat ik yn 1967 nei 't
Hearrenfean ferhuze. Doet ik dan ek yn 1989 skilie waard troch de
foarsitter fan it Sint Piterkomitee, oft ik der wat foar fielde om
regisseur te wurden fan it Sint Piter Mearke, ha ik dêr net lang oer
neitocht.
Ik wie al in aantal jierren regisseur fan it Sintekiaas Mearke op 't
Hearrenfean en it Sint Piter Mearke skite dêr moai op aan.

Tsjintwurdich wurde de dekors fakkundich makke. Froeger gang
dat wo/ns wat pnimitiver. Mei de "Ringen fan Graaf Grizema"
waard der timmere en sklldere yn de âld-skoalle, no postkantoar. Dat wie in kriem want in kachel wie der net en binnen en
bûten wie it goed winter. De kwasten stienen yn it iis. Woansdeis kaam Jan Piter Rottiné en ferve in beam foar dy't Bareld
dan neidwaan koe. Of hy die foar hoe't bledden oan de beam
ferve wurde moasten en dêr wie Wolda de Jong dan dagen
drok mei. De sneon dêrop die Jan Piter stiennen of wat oans
foar en mei syn foarbyld koenen wy wer fierder. It is alle gearre
wol goed kommen mar tsjintwurdich giet it in stik pro fesjoneler!

GRIME DE "FINISHING TOUCH"
De grime is it lëste part, dat de spilers bûten it spyljen en de klean om
it wêzen jout dat der spile wurde moat.
Earst iis mar efkes foarstelle.
Wy binne Jan Sikke en
Teatske Jongsma.
Sûnt 14 jier wenje wy hjir yn
Grou.
Grimearje wie de hobby fan
Jan Sikke doet ik him kennen
learde en stadich oan rôlje jo
der dan ek wat yn.
Nei ferskate jierren sa grimeare te hawwen by toanielferienings yn é
Wâlden, krigen wij 't gefoel dat wy mear woene. Dêrom folgen wy ferskate leargongen grimearjen fia de stifting Keunstwurk te Ljouwert en
krigen de smaak te pakken.
Fan it iene kaam it oare. Sa waarden wy frege foar it grimearjen fan it
Sinteklaasdrokte yn Damwâld. In hiele ütdaging as jo sjogge nei hok
foar fantasywêzens en pruken men meast yn mearkes brûkt. Dit is
fansels prachtich wurk as jo je fantasy de frije gong gean litte kinne
en eksperimintearje kinne mei tal fan nije produkten.
Yn 1993 krigen wy it fersyk om hjir yn Grou it Sint Pitermearke te grimearjen om 't kapper Talman troch sykte behindere wie. Yn oerlis
mei de famylje Talman en it folgjen fan harren goede rie doarden wy
it dochs oan.
Yn 'e rin fan syn siikwêzen hat Rommert Talman noch in leargong
hierknoopjen jûn, wat Cis noch mear mooglikheden bea. Sa wurde no
alle snorren, burdsjes, wynbrauwen, bakkeburden en sels sa no en
dan pruken (Grize Gosse) sels passend makke by it wêzen dat der
spile wurde moat. Sa freget it iene mearke faak mear tarieding as it
oare. Nim no mar it mearke "Fjurkestoke". Hjir waard foar de reade
hoanne in snaffel op maat makke fan "foam—latex".
Wat der yn dit mearke bart en hoe 't alles der üt sjocht moatte jimme
sels mar sjen. Dus kom lâns by" FRJEMD SPUL VN 'E HAVEN.

DE KLAAJINGE
Eartiids waarden alle klean hierd, ûnder oaren jierrenlang by Serné
yn Amsterdam. Der waard dan in briefke opstjoerd mei de maten fan
de spilers en in lytse beskriuwing fan de personaazjes. Ik hear Homme Fopma noch freegjen: 'Wat dogge wy? Oudhollands, Napoleontisch of Rococo?" Inkele dagen fan te foaren kaam dan in grutte kiste
mei alles der yn. Klean, mar ek sabels, helmen ensfh. It wie dan hiel
spannend hoe't alles derit sjen soe. Meastal wie dat prachtich, want
Serné hie klean iit ûnder oaren tillevyzje-searjes. De manlju hiene
lykwols net folie op mei dizze klean, om't der faak mei maillots wurke
waard, dy't net altyd like noflik yn it kriis sieten.
De earste naaierij, dêr't ik by belutsen waard, wie it meitsjen fan in
narrepakje. It pak iit 'e kiste paste op gjin stikken nei, dat doe moast
der yn ien dei noch wat oars makke wurde. Mei in hiel stel froulju ha
wy dat doe fikst. Jierren letter barde dat ek nochris mei in feeënjurk.
Yn 1977 waard it stik mei de Wetterwrongels spile. Ek doe ha ik meiholpen om "pik-up" tou en behingerslinnen te fervjen yn fiiswetter
kleuren.
Yn 1984 waard it mearke; "Unrjocht yn 'e roekebosk" opfierd. Ik soe
der sels yn meispylje as roek. Ek yn in earder mearke hie ik al ns as
fûgel op toaniel stien yn in moaie fjoerreade maillot en in tige strak
gympakje. En krekt as de manlju fielde dat echt net lekker. Dat doe
bin ik sels oan 'e slach gien en ha trije roeken makke. Oant 1991
bleau dat sa by ynsidintele dingen.
Doe soene wy: "As de Noardenwyn gûlt" spylje. Dat spile him ôf yn in
izich lân en yn in waarm lân. Foar it izige part soene wy de klean sels
mar meitsje, ûnder oaren in sniepoppe. Lies de Groot en Annie
Bosma ha my doe holpen. Begjin febrewaris wie üs part klear en
soene past wurde mei de hierde klean derby foar de minsken iit it
waarme lân. (net fan Serné)
En, o heden, no blykte dat wat wy makke hiene folie moaier wie as de
hierde klean. Dat doe ha wy hast dei en nacht wurke om ek de minsken üt it waarme lân noch yn 'e klean te krijen. Dat wie sa'n sijkses,
sadat wy no foar de tsiende kear de hiele spilerspioech yn 'e klean
sette. De groep dy't my helpt is troch de jierren hinne wol wat grutter
wurden, ek wolris wiksele, mar Lies en Annie binne noch hieltyd fan
de partij.
It spannende momint is wol as de tekeningen klear binne en wy foar
de earste kear nei "Jan Sikkes" geane. Dat is tink ik in film wurdich.
Wy graaie oeral yn om. Sjouwe earmenfol lapen fan de iene hoeke
nei de oare en hifkje kleuren: ritsjes, streepkes en stipkes. Dan gean
ik oan 'e slach mei de patroanen, knip de boel en dan kinne de oaren
de masines ratteljen litte. Wy dogge it dus mei-inoar as thijswurkers.
It is in protte wurk, mar it jout ek in hiel soad foidwaning.
De leste jierren witte ek oare groepen, dy't mearkes spylje, ûs al te finen, sadat de geregeldwel klean ferhierd wurde.

HET GELUID

Klaasje van der Veen-de Boer

Lezen, opletten, schuiven en starten.
Dit jaar zal mijn zevende keer zijn dat ik het geluid bij het "Sint Piter
Mearke" ga verzorgen.
Mijn taak is om het mearke luid en duidelijk de zaal in te sturen, zodat
een ieder in de zaal er van kan genieten. Met geluidseffecten willen
we het publiek laten ervaren wat voor emotie er op dat moment
heerst. Spanning, blijdschap, angst, etc. In grote lijnen is dit mijn verantwoordelijkheid.
Het mooie van het gebeuren is het feit dat je in de repetitieweken en
de uitvoeringen één hele grote familie bent. Als het eenmaal weer
gebeurd is, dan val je als het wae in-een gat; zo ben je enkele weken
druk bezig en zo is het weer afgelopen.
In de weken voor de eerste uitvoering ben ik druk bezig om geluiden
te verzamelen. Deze geluiden komen overal vandaan: LP, cd of cassette. Familie, vrienden en collega's worden ingezet om een zo groot
mogelijk scala aan geluiden te verzamelen. In overleg met de regisseuse worden de definitieve geluiden uitgekozen.
Met de geluiden alleen 'zijn we er natuurlijk niet. De apparatuur die
gebruikt wordt is van groot belang. Elk jaar denk je dat je het met je
huidige apparatuur Wel aankunt. Tötdat je begint met opbouwen en
blijkt dat er toch weer iets nieuws bij moet om alles op rolletjes te laten verlopen.
Zo gebeurt het dus dat ik met één volgeladen auto begin op te bouwen en op de terugreis wel drie keer moet rijden.
Arnold Postma

De swimbroek mat oan.
Yn de 60-er jierren hierden wy de klean foar in habbekrats fan
Ridderikhoif ût Hoarn. Dy klean wienen wo/ns wat skurf Wy
spilen doe gauris Rembrandt-sty/ of Middelieusk. Yn dy styl
havvwe de manlju faak maillots oan, fan dy Tij/ Ullespiegelmaillots. By Ridderikhoff wei wienen se faak wijd en tin. Dat wie
foar de maF9/ju in probleem want dy tinne dinkjes wienen "niets
verhullend". Asje foar op it toaniel op in bankje sieten hie it publyk op de earste rigen mear each foar wat der yn dy tinne
maillots siet as foar-it mearke. Dêrom wie de oplossing: in ekstra swimbroek der ûnder ...../ Ja, in toanie/spiler moat oeral
rekken mei hâ/de!

Grutfizier waard direkteur.
Jitse de Jager wie leamar oan de ulo yn Grou. Hy woe graach
hegerop en sollisitearre as direkteur fan de ulo op Skylge.
Op 21 febrewaris kaam in deputaasje mei ûnder oaren ynspekteur en b. en w. fan Skylge nei Grou om mei De Jager te
praten. Se kamen by skoalle mar de kandidaat wie der net, dy
spile yn De kaam fan Adara in grutfizier. De deputaasje is doe
nei Oastergo reizge en kaam sa ûnder yndruk fan it spul fan de
grutfizier dat se him daliks beneamd hawwe ta direkteur fan de
ulo.

MEARKESPILERS FAN DOE EN NO
Jannewaris en febrewaris binne de Mearkemoannen. Yn dy tijd oefenje wy foar it Sint Pitermearke.
Nei sa'n 20 rippetysjes kinne wy de teksten Cit 'e holle en sjonge wy de kûpletten fan de lieten min
of mear yn 'e goede folchoarder. Yn de 25 jier dat ik yn Grou wenje ha ik hast alle jierren meidien
oant mearke. De iene kear as soldaat, klompmakker, smid, prins of pseudoprins (op de lêste
bledside moasten je trouwe of je rekken der sneu foar wei); de oare kear as minister fan finansjele
swierrichheden of mollefanger.
Fan in beropsmollefanger yn 'e Wâlden hie ik in pear deade mollen krigen en in tal feltsjes en
klemmen. De feltsjes wienen op in plankje spikere en waarden brûkt as "showmodel".
De deade mollen bewarre ik yn 'e friezer.
As it jeugdkorps fan "Apollo" klear wie mei spyljen dan helle ik de beferzen mol iit 'e friezer en die
him yn 'e bûse. Hy wie dan noch "lekker fris" tsjin de tiid dat ik him op it toaniel ût 'e bûse helle.
Doe't wy it mearke twa kear op ien dei spilen fergeat ik de mol. Letter op 'e jûn, ûnder it refrein fan
myn liet helle ik de mol wer it 'e bûse. Hy fielde "verdacht soepel" aan.
Refrein:
- As ik sa'n moltsje yn hannen ha
- Winskje 'k him faak in goed libben ta
- Myn fingers oer syn hûdsje gean
- Ha 'k soms wol triennen yn myn eagen stean.
It moltsje ek, mar dan ûntteide triennen.
Rienk de Jong

IT "SPROOKJE" IN MEARKE
"IT MEARKE" IN SPROOKJE
It sminken feroare ek (ferteld troch frou Talman).
Myn man en ik begon gen yn keamer 15 fan Oastergo. By menhear Braam hienen wy altyd keamer 15. As wy moarns begongen lei der in pak kranten op bêd, dêr koenen wy dan ûs sminkspullen oplizze. In spe ge! wie der net, It Ijocht wie sa sa. Even
letter kaam Van der Veer, de ober, en: "Is der al kofje?" By
menhear Braam wie alles altyd goed op regel.
Mei Slof wie It ek altyd tige yn oarder. Noait gjin problemen hân.
Doe waard it oars. Der kaam in nije eignef/én de earste kear
kamen wy op in keamer mei in grutte lits jümeaux der yn. In oare keamer wie der net. Mei Addy dy't earst sminkt wurde moast,
hawwe wy beide bêden omheech setten. Addy poerrazend, wy
ek. Letter bedarren wy yn it kâlde pankoekhi.ske. Je moasten
der wat foar oer hawwe om dy Grouster koppen wat yn 't fatsoen te knjen!

Ja, wy wisten fan Grou en Sint Piter. Al jierren stie
der op 22 febrewaris in foto fan him yn de Ljouwerter Krante. It wie noch de tijd dat hy allinne mei
syn jierdei - de 21e - yn Grou kaam; hiel bysûnder
foar minsken bûten Grou.
Dan komt der op in stuit in iepen plak oan de "Hjerre Gjerritsskoalle" (no de "Eeltsje Halbertsma").
Vledder gie nei it "Pedagogysk Advysburo" en ik
waard syn opfolger.
16 Jannewaris 1966 wie myn earste skoaldei en jûns repetearje foar
it "Sprookje". Fuortdaliks derby; prachtich!
It Sint Pitermearke hearde ta it sollisitaasjepetear. Der wie uit de fyftiger jierren wei wat unyks opboud. Jier op jier in nij mearke skriuwe en
mei minsken Lit de Grouster skoallen tariede en spylje. Lieten wurde
in fêst patroan. Mannich Grouster ken noch tophits as "Generaal
Hynderman", Dêr komt de doarpswacht oan marsjearen" en "Us bisten mei har klear ferstân", folje it rychje mar oan.
It Mearke jout bining, sa wichtich foar it ûnderwiis. Juffers en masters
yn in folslein oare rol op it toaniel; foar bern in wûnder.
Dit Mearke krige üs hert en dat is sa bleaun.

Marius Bouma, Uilke Brolsma, Willem Feenstra en Anneke de Jong
spilen ek yn it mearke mei. Ik leau dat master Tichelaar de haadrol
spile. Dominy Groeneveld, dy't ik noch it Lippenhuzen koe, hie de
regy.
In moaie tijd, in moai doarp en wy dogge noch elts jier aan Sint Piter.

Novimber 1978 ferhuzen wy ût Grou. Yn desimber gjin tarieding mear
op in skets foar de rolferdieling. Ik krij in apart gefoel.
Febrewaris 1979 komt op 'e kalinder. Wy regelje mei beppe de Sint
Pitersneon. Freed op 'e neimiddei, sille wy ôfreizQje uit Hellevoetsluis.
Radioberjochten hawwe it oer protten snie yn Noard-Nederlân. Dus
belje mei de ferkearssintrale yn Driebergen. Dy reis nei Fryslân koene
wy Cis wol Cit 'e holle sette, seine se dôr. Dochs waard der in ljochtpunt ûntdutsen. Wy soene ommers ek nei 'it Mearke". Freedtemiddei
23 febrewaris giet it oan; op reis nei Grou.
Oant Amersfoort ta gun snie fan betsjutting. Doe stadichoan mear en
De Lemmer foarby waarden de sniewâlen heech en kamen dy ticht
op us ta. Fryslân he syn utsûnderlike sniewinter. De radio hold Cis op
'e hichte fan de ferkearssitewaasje. Dizze reis wie in aventoer, mar
Grou en "It. Mearke' wonken. In prachtige sneon is it wurden mei net
te ferjitten it momint dat Sint Piter - fanwege de snie fansels - yn
"Oostergoo" noch efkes op it toaniel kaam. Dy mearkejûn stiet uis
skerp yn it ûnthâld.
No binne wy al wer goed tweintich jier fierder. Alle mearkes ha wy
sjoen; uit Hellevoetsluis wei en no iLit Surhüsterfean.
Al dy jûnen it feest fan werkenning: mei uis "Rubo's", no "De Boer en
De Boer", it jeugdkorps, mei-elkaar sjonge en dan yn in skitterjend
dekor - it kin eins net moaier - it Grouster "Sprookje". Dat hat iis doe
yn 1966 pakt en it hâldt jin beet om't Sint Piter en "It Mearke" by ts
hearre.

Foppe de Haan

Bareld de Vries

GJIN GESOADEMITER, WY WOLLE SINT PITER
Wy ferhuzen yn 1956 fan Lippenhuzen nei Grou.
As wâldpyk wie dat wol efkes wennen.
Mar al rillegau waarden wy oanstutsen troch it Grouster firus:
ûs mar, Cs toer, Cis Sint Piter.
"Gjin gesoademiter, wy wolle Sint Piter", wie in spandoek fan Grouster studinten fan de doetiidske Ryks Kweekskoalle yn 't Hearrefean.
Ik wie der ek by. De doetiidske Sinteklaas stelde dy aksje net sa op
priis. Hy skampere wol wat oer dy rare Grousters.
Meidwaan yn it mearke wie prachtich.
Hiel gesellich en jo fielden jo as kwekeling ek wat belutsen by de
"grutte ûnderwizerswrâld". Ik wit de titel fan it mearke net mear. Ik
spile foar bakker: dikke bûk en reade holle.

NO, IK TINK NET, DAT IK TOANIELSPYLJE KIN

SPANNEND

Yn it jier 1966 hawwe myn frou en ik Cs, mei is
beide jonges, aan 'e Tuorrebout nei wenjen set. Ik
frege doe aan kollega Herman Tichelaar: 'Wat is
san tuorrebout foar in ding?" "In reidsigaar of in
doerebout". No, dat hiene wy al tocht. Dy groeie en
bloeie bûten Grou ek. "Mar" (in skaftsje letter) "not
ja yn Grou wenje, kin 't net oars of ja moatte meidwaan oant Sint Pitersprookje. (Wy seine doe
noch "ja" tsjin maar) Noait fan heard seker, want
dat hat men nearne aars yn 't hiele Iân!"
Dêr siet ik dan mar maai mei. Ik akselje tsjin.

It Sint Pitermearke ha ik troch de jierren, fan it ferskate hoeken meimakke en belibbe.
Fanôf seis jier fan iit de seal yn Oostergaa. Tige spannend fanwege
de grutte, boaze man (Hendriks) by de yngong en dûbelspannend,
omdat heit en mem faak meidiene.
Dat joech in grutsk gefoel, mei tagelyk in stikje skamte.
As 17 jierrich famke mocht ik sels in kear meidwaan. Ik wie ien fan de
fjouwer parkwyfkes (Bûkebledsje).
En wy mochten dûnsje, sjonge en echt meispylje. In geweldige ûnderfining, tusken de masters en de juffers, dêr't je sels by yn e klasse
sitten hiene. En spannend fansels.
Jierren letter siet ik yn e seal as frou fan ien fan de spilers, dy't yn it
begjin net sa tekstfêst wie.
Fan it 'e seal woe ik syn tekst wal faarrappe. Wat wer in spanning!
Fanôf 1989 doch ik sels wer eits jier mei. En dat is eins dochs wol it
aldermaaiste. Myn eigen bern sitte dan yn 'e seal mei deselde gefoelens as ik yndertiid. De skiednis hat him herhelle, mei dit ferskil,
dat Huug en ik thCis letter sekuer te hearren krije wat Cis bern der fan
fûnen.
Of de skiednis him fierder herhelje sil.............

Sint Pitersprookje? Dat moat dan dochs "Sint Pitermearke" wêze. "Na
nee, dat neame wy na ien kear sa en dat bliuwt ek sa". Na ja, na sa.
En dat yn Grou.
"Na, ik tink net, dat ik wol toanielspylje kin". "Dat jout neat, dat leare
wy ja wol... ".
Yn it jier 1967 wie it dan safier: ik macht meidwaan yn "De blauwe diamanten" (fan Piter Waistra). Yn it earste bedriuw macht ik as
boskwachter ien rigeltsje sizze "Neffens my... en noch wat". It
boskwachters-pak maast alhiel Cit Amsterdam weikamme. Kinst neigean. Helle en bracht troch Kooiker! Dy kaam der dochs lâns.
Yn it tredde bedriuw wie ik samar baron, mei in eachje op in pear jonge fammen. Wy sieten op it terras fan de herberch mei in glês limonade. En der dreau in "weps" yn. Ik mocht net safolle fan barones Sidene Sytske. En sei aars neat as "Ja leave" en "Nee leave". Der wiene janges, dy't my dat moannen letter noch neirôpen op strjitte. Dy rol
sae ik wer spylje wolle. Allinne, it hie neat mei "de blauwe diamanten"
te krijen. Dat lette neat.
Der binne letter in protte roltsjes bykaam. Bygelyks as (ferklaaide)
Sint Piter yn it mearke "Piterke en de marwiven" fan Geart Vledder.
De rol wie net sa min te learen: "It goede giet, it tsjaede stiet".
As bear yn "Tusken tolve en ien oere" fan Hanneke Veenstra. Moai
net? Knaapje de aare spilers in raaske yn jin sturt. Mei twa heale
pingpongballen (en in gat der yn) as eagen koe dy bear dat doch net
sjen... Sjonge macht ik ek graach dwaan. Mar a, dy teksten! Sa no en
dan net mear witte wat ja sjonge moatte of de kûpletten trochinoar
hinne haspelje. In ramp foar de ynstekker. Ferjitte op te kommen koe
ek en Romke Toering, Cs regisseur, yn alle steaten! Pyt Bloemsma
gie gewoan troch. It hearde sa. Rommert Talman mei syn prachtige
"koppen" en syn ferneamde mappen en, net te ferjitten, Pyt Dijkma en
Kaas Hoitsma mei harren skitterjende lieten.
Yn it jier 1990 ha ik foar it lêst meidien: as ynstekker. Ek in wichtige
rol. Ja moatte it hiele mearke hast Cit 'e holle leare...
Ik soe samar wol wer ns in kear meidwaan walle. As soldaat, mûnder,
Hindrik de tiinman, koalebrander, stokhynderruter, mollefanger of
sokssawat. Dat wurdt him net, want ik ha begrepen, dat men yn Grou
stiet te springen om mei te dwaan. Hoe kin 't ek aars. It mearke is no
"modern" wurden en swingt de panne üt. Sa heart it ek.
Moai sa trachgean. Of net soms?
Meeuwes Hoekstra

Foto fan Iofts nei rjochts:
Homme Fopma en Durk Wiersma as Brûzer en Skûmkop (1969)

Hilde Achenbach

Foto: Hilde Achenbach as Baronesse fan Deuninga yn petear mei
Eelke Bosma (yn: "as de noordewyn gûlt", 1989.

FOAR DE LYTSKES EN DE ÂLDEREIN....
It is 21 febrewaris 1975. Wy spylje yn Halbertsma's loads it sprookje
Hoantsje Pik foar de klassen 1 aant en mei 4. Mei Jappy Kuipers sit
ik op it toaniel achter in houtbult. Wy ferskûlje ûs dêr want wy binne
skitend benaud foar Hoantsje Pik dy't bern, benammen eigenwize
bern dy't faak foar de spegel steane, meinimt nei syn hol.
Op de earste rigen sitte op lange banken de lytskes Cit klasse ien.
Achter de houtbult wei hawwe wy it each op dat lytse grut dat like benaud is foar Freark Smink (Hoantsje Pik) as ijs!
In pear dagen letter spylje wy itselde sprookje foar âlderein en Reade
KrCis. Achter deselde houtbult wei hawwe wy no it each op grize kapkes. Mar dy fermeitsje har krekt like goed mei Hoantsje Pik en de oare masters en juffers op it toaniel. De lytskes neiltsjebite as it spannend wurdt, de âlderein sit te nakkerjen as t mâl tagiet op it toaniel.
Moai wurk, toanielspyljen, as de seal meidacht en meilibbet mei de
spilers. En foaral mei de lytse bern en de âlderein yn 'e seal komme
de maaiste reaksjes. Elke spiler belibbet dat wer oars en t hinget ek
in saad ôf fan de rol dy't je hawwe.
Sels wie ik faak de domme, sleauwe, ûnhandige figuer mei ien of oare krupsje, meastal in minne rêch: Timen en Harke mei Durk Wiersma en Auke Achenbach, Skûmkop en Brûzer ek mei Durk. Moaie
rollen, net al te lang en in moai liet der op ta.
Mar as men my freget nei de aldermoaiste rollen dan kom ik by Generaal Hynderman yn De Wûnderkaai (Geart Vledder, 1960) en
Swarte Watse yn It mâle fel (Atze Stoker, 1978). No ns in kear net
"ziek, zwak en misselijk" mar krekt it tsjinstelde. Prachtich om te
dwaan en de reaksjes yn 'e seal en nei ôfrin te hearren.
Fansels binne der ek rollen dêr't je minder mei kinne mar dy't dochs
in funksje yn it gehiel hawwe.
Hulde dêrom aan al dy skriuwers en skriuwsters dy't fyftich jier lang
foar in echt, orizjineel Grouster sprookje soarge hawwe en sa meiholpen aan in prachtich Sint Piterfeest.
Homme Fopma

MEAST MEMMEN
As je yn myn mearke-album blêdzje is al gau dCidlik dat it meast
memmen of trochsnee froulju binne dy't ik yn de rin fan myn mearkejierren spile ha. En krekt as yn it gewoane libben' hawwe ek memmen en froulju yn mearkes allegear harren (eigen)aardichheden. Sa
wie it ek mei de mem dy't fan adel wie, krûdewyfke wie of yn in soer
lân wenne.
It karakter fan dy memmen en trochsnee froulju is my net allegear like
dCdlik mear. Wol dy fan de mem fan Noardewyn, de iiskeninginne,
dy't, de namme seit it al, sa kâld as iis wie. In bysûndere erfaring dy't
by dat mearke hearde wiene de opnamen fan de lieten. As wiere
hpopstjerren mei koptelefoans op makken wy dy yn de studio fan omrop Fryslân.
Om't ik toanielspyljen in prachtige ûntspanning fyn, ha ik oan frijwol
alle rollen wille belibbe. Dochs springe der in stikmannich Cit. Dat binne dy al earder neamde iiskâlde mem en as tsjinpoal: de fjoerhekse,
dy't sa lekker fel wêze mocht.
It spyljen fan in bern en fan in koezel ût it Trollebollebosk, dy't opljochtsjende earkes hie, wie in feest. En dan te betinken dat je dat
noch dwaan koene wylst je sels al oer de 50 wiene!!
Dat lêste bringt my op in taak dy't achter it toaniel ûtfierd wurdt: de
grime. Yn in krûpyntsje achter it toaniel waard doe besocht my in hiel
ein jonger te meitsjen as dat ik werkelik wie. Net echt in maklike taak
ha ik doe murken. Je bleaune dochs foar in grut part josels: in bern
mei rimpels en wat slopper fel.
Oars wie dat doe't ik tsjoenster wie mei in ekstra lange noas en in
puntkin. Tsja dy noas... Op in jûn siet dy kreas te plak doe't ik it toaniel opgie, mar healwei in tekst foei er op 'e flier en mei allinne myn
eigen noas gie ik wer 6f.....
Echt hiel, hiel
oars waard ik
makke foar de
rol yn it mearke "Fjurkestoke".
Yn de spegel
seach ik doe in
minske
stadichoan feroarjen yn in
hoanne, mei in
spesjaal makke snaffel, in
kaam en in
prachtige sturt.
En it frjemde
gefoel dat ik
tagelyk mei dy
sichtbere feraaring hie, ek
fan binnen wat
fan
feroarje
nei
minske
hoanne, dat is
net krekt tt te
lizzen.
Elk dy't wolris
sminkt is, begrypt it grif wol.
Oaren moatte tinke aan it gefoel datje in bytsje ha kinne by in kapper
as je echt aan in knipbeurt ta wiene.
Mei dy hoanne wie dat gefoel fan feroarjen wol hiel bysûnder, mar
alle aare kearen wie wat mear as wat minder fan datselde gefoel der
ek. Nei alle gedachten sil dat dit jier wer sa wêze, as yn de spegel in
fertroud gesicht stadichoan feroaret yn.....
Ja krekt, meast memmen!
Marijke Eikenaar

Sjo fan twa persoanen
Legindarysk wienen de iepeningen fan de Eiektryske Frouiju
mei bygelyks mefrou Van Lith en mefrou De Vries. (De Elektryske Frouiju, NVEV, hienen de organisaasje fan de mearkejûnen). Master Sybren dy't de foarsitster altyd ynllede, makke dêr
in sf0 fan twa persoanen fan. Hy koe dat geweld/ch en dan siet
de stimming der daliks goed yn. De spilers en spylsters hienen
it dêmei folie makiiker.

DE BELJOCHTING
In Sint Pitermearke kin lykas oare toanielstikken net sûnder beljochting. Oars soe der neat te sjen wêze.
As it Sint Pitermearke ôfrûn is en wy de ljochtset wer werombringe
nei Keunstljocht yn Ljouwert, dan wurdt de perioade foar it folgjend
jier direkt wer fêstlein.
Likernôch trije wike foar de earste ütfiering helje Roei Postma en ik
de komplete Ijochtset fan 24 lampen en tabehearren wer op.
Fan te foaren ha ik al in petear hân mei de regisseur oer de beljochtingswinsken, en ha ik in beljochtingsplan opsteld.
Nei de Sint Piterbeurs wurde mei help fan ien of twa minsken de
ljochtsets ophangen.
Fanôf dat momint begjint it saneamde Ctljochtsjen. Dit hâldt yn dat it
folsleine toaniel goed beljochte wurde maat. De kleurefilters wurde
oanbrocht. En dit alles hâldt yn: trep op, trep ôf, trep ferskowe, dan
nei folgjende ljochtspot, ensfh.
Dan de effekten hjirfan besjen earst sûnder de spilers, en dan tidens
de rippetysjes mei de spilers op it toaniel.
Tidens dizze likernôch seis oant sân rippetysjes wurdt it ljochtplan rigelmjittich bysteld om it effekt sa optimaal mooglik te meitsjen.

Winsken fan dekorskilder, -ûntwerper, -bouwers en de froulju fan de
klean spylje hjiryn faaks ek noch in rol. Benammen wat it gebrûk fan
kleur oanbelanget. Dit alles giet fansels yn oerlis mei de regisseur.
Al mei al bin ik fanôf it momint dat de beljochting hinget somtiden folsleine middeis en/of jûntiden oan de gang.
As spilers op it toaniel yn in bepaalde spot stean moatte, dan wurdt
dit op de grûn ôfplakt, want oars soene sy yn it tsjuster stean gean
kinine. Dit kin barre want as jo op it toaniel steane, ha ja gjin idee wêr
it no hiel Ijocht of heal tsjuster op is.
En dan de dei foar de earste foarstelling: It mearkeboek op tafel en
fo!slein droechtraine
Dit hâldt yn dat ik alles trochnim en skow om der wis fan te wêzen
dat der neat misgean si].
Mar it giet wolris mis, lykas by 'De Boskduvel": it moast tsjuster bliuwe op it toaniel en der moast allinnich Ijocht troch de daar fan syn
wenning komme.
Ik brûkte de ferkearde skCf; gefolch: it toaniel folslein yn it Ijocht, jo
sjogge minsken fuortrinnen en de ylkzje is fuort.
Ik sis dan yn mysels in raar wurd; mar it bard dêrnei ek net wer!
Ek is it in kear bard, dat in aantal ljochtkanalen healwei in foarstelling
selsstannich waarden en dat spots dôrtroch spontaan begûnen te
brânen en net mear reagearren op it mingpaneel.
It gefolch wie hjir ek: it effekt fuort en dy kanalen binne dan net mear
te brûken. As Ijochtman ha jo dan goed "de smoar yn". Tusken twa
foarstellings yn ha wy de dimmerpacks en it mingpaneel yn Ljouwert
omruilje moatten.
En dan is dêr de premjêre; earst foar de skoalbern en dêrnei de earste jûn foar de folwoeksenen.
Beide kearen is der de saneamde premjêrespanning, sawol by de
spilers as by my.
Dêrnei nim ik foar éltse foarstelling it ljochtplan "droech" troch; wani
de regisseur wol ek noch wolris hjir en dêr in Iytse feroaring ynbrcnge.
Al mei al bin ik fjouwer wike dagenlang yn it spier foar it Sint Pitermearke. En elts jier genietsje ik folop fan dizze unike Grouster peri.
oade en soe it foar gjin goud misse wolle!!
Eelke Bosma

NAMMEN FAN ALLE MEARKE-MEIWURKERS
(Nim iis net kwea-ôf as de list onbedoeld net alhiel folslein is.)

Auke Achenbach, Grou; J.D. Achenbach, Winsum; Hilde Achenbach, Grou; Sity Achenbach, Grou; F. Andringa-v.d. Pal, Grou; Tj. Bakker-Prange, Grou; Pieter Banga, Grou; T. Banga, Grou; Peter Barkman, Dronrijp;
Hanneke van der Berg, Akkrum; Simona van den
Bergs, Heerenveen; Ate Bergsma, Akkrum; Jannie
Bloemsma, Bunnik; Piet Bloemsma, Bunnik; A.J. de
Boer, Grou; Bouke de Boer, Grou; Hennie de Boer,
Grou; Nel de Boer-de Vries, Heerenveen;Nynke
Boersma, N.B.; Pieter Boneschansher, Assen; Folkert
Boorsma, Grou; Joh. Boorsma, Rottefalle; Annie Bosma, Grou; Eelke Bosma, Grou; Sytse Bosma, Grou; J.
Bouma-Andringa, Grou; Marius Bouma, Boisward; Appie Brandsma, Goor; Bertus Brandsma, Heerenveen;
Dhr. Breeuwsma, Grou; Ulke Broisma, Zaandam; Wieke Broekstra, Hallum; Rinda Brouwer, Grou; Bonne
Bruinsma, Grou; Jan van der Burg, Leeuwarden; Anke
Busman-Visser, Workum; Cees Bijlsma, Grou; Janke
Bijlsma-Broisma, Driesem; Sytse Bijlsma, Driesem; Jan
Cnossen, Workum; Yt Damstra, Jirnsum; Matty Delgrosso-Jongstra, Grou; Pyt Dykma, Grou; S. Dijkstra,
Wier; S. Dijkstra-Sjoerdsma, Oudehaske; Marijke Eikenaar, Grou; Annie Eisenga, Langelo; R. Eisenga, Langelo; Johan Feenstra, Franeker; Willem Feenstra, Mi[dam- Ale Flootman, Damwoude; Homme Fopma, Grou;
F. Garside-Smit, Aylesbury (G.B.); Jetze v.d. Goot,
Grou; Lies de Groot, Grou; Fokke de Groot, Grou; Foppe de Haan, Nes (Boarnsterhim); Alle-Jan Heida, Grou;
Rinske Helmuth-Hofstra, Ontario (Canada); Hepke
Hiemstra, Grou; T. Hilverda-van der Schaaf, Zuidlaren;
Afke Hissink-Tienstra, Coiiemsgate; Diety HobmaBoersma, Grou; A. Hoekstra-Vleeshouwer, Grou; Hilde
Hoekstra, Grou; Meeuwes Hoekstra, Heerenveen; Tineke-Marjan Holtrop, Leeuwarden; Sj. Hondema, Grou;
Rens Hylkema-de Jong, Joure; Minke Jacobi-de Boer,
Heerenveen; Dries Jager, Akkrum; Jimmy Jager, Groningen; Jitse de Jager, West-Terschelling; Fetsje
Jansma-van der Meer, Grou; Rina Jellema-de Vries,
Grou; Hanneke de Jong-Feenstra, Franeker; Kees de
Jong, Katlijk; Reina de Jong-de Haan, Monnikendam;
Rienk de Jong, Grou; Rinske de Jong, Katlijk; S. de
Jong, Bergen op Zoom; Jan Jongsma, Grou; Teatske
Jongsma, Grou; Andries Jongstra, Grou; Geartsje Jonker, Heerenveen; M. Kalma-Hornstra, lJsbrechtum; Joke Kerkhof-de Boer, Borger; Piet Kleinhuis, Nieuwenhoorn; Frits Koch, Zoetermeer; Annie Kooistra, Makkum; Sarai Kooistra, Nieuwekerk a.d. IJssel; Jans Koot,
Raerd; Jan Kuiper, Culemborg; Tjitse Kuiper, Grou;
Jessica Kuipers, Reduzum; Jaap Kuipers, Wirdum; Anneke van de Ley, Metslawier; Titus Lolkema, Grou; Petra Lubberts, Amersfoort; Gatske Lyzenga, Raerd; G.
Martens, Grou; Tjaard Martens, Grou; Erik v.d. Meer,
Grou; Fr. Meinsma-Sinnema, De Pein; Joke Meinsma,
Grou; Jeanet Melman, Grou; Huug Molendijk, Grou;
Geartsje Moliema, Joure; Abe Mulder, Dieren; W. Nobbe, Grou; Symon Odinga, Grou; J. Okkema-Postma,
Grou; A. Oldenziel-de Jong, Muntendam; Esther van
Os-Reen, Reeuwijk; Jan Oudeboon, Grou; Ria Oudeboon, Grou; Joke Pander, Grou; Jan Planting, Vlieland;

Thea van der Pal, Grou; Anneke Postma, Grou; Arnold
Postma, Grou; J. Pijl-Akkerman, Grou; Jacob Rollema,
Rolde; A. Roodbergen-Bouma, Petten; Sake Roodbergen, Akkrum; H. Roorda, Krimpen a.d. IJssel; Jan P.
Rottiné, Winsum; Clara Rullmann, Leeuwarden; Sake
Saakstra, Heerenveen; Ruurke Schat, Grou; Gerard
Schermer, Warten; W. Schippers-Meinsma, Easterwaide; Aukje van der Schoot, Goutum; Cobi Schurink,
Grou; Janke Sietsma, Grou; A. Sikkema-van der Meulen, Grou; Ynse van der Sluis, Beilen; Freark Smink,
Wirdum; Dettie Smit, Wytgaard; Aukje Snoek-Wester,
Nes (Boarnsterhim); Sandra Sooisma, Lekkum; R.
Speerstra-van der Meer, Heerenveen; Geart Spoelstra,
Nes (Boarnsterhim); Erik Stam, Ten Boer; Fred Steusel,
Nes (Boarnsterhim); Marinus Stobbe, Beilen; Tsjitske
Stoer, Grou; Atze G. Stoker, Drachten; Joh. Van Stralen, Deventer; Marjanna Rausch, Grou; Aly Talman,
Leeuwarden; Herman Tichelaar, Heerenveen; Sytske
tichelaar, Heerenveen; Romke Toering, Mantgum; Rixt
Tuiner, Reduzum; Woida Tysma-de Jong, Deventer; S.
Vaas-Hazenberg, Grou; Klaasje van der Veen, Grou;
Yede van der Veen, Grou; A. Veldkamp-lJsselstein,
Grou; Ale Visser, Dokkum; Carel Visser, Grou; Feitze
Visser, Grou; Harm Visser, Grou; Jantsje Visser, Grou;
Wim Visser, St. Jacobiparochie; W.J. de Visser, Grou;
G. Vledder, Grou; J. Vledder, Grou; H. VolbedaYntema, Grou; A. Vonk-de Jong, Roden; Sybren van
der Vlugt, Wergea; Gerbrich Vreeiing, Buitenpost; Bareld de Vries, Surhuisterveen; H. de Vries-Wester,
Grou; Marjon de Vries-Kleefstra, Nes (Boarnsterhim);
Wietse de Vries, Grou; Trynke Vroom, Grou; Albert van
der Wal, Gorredijk; Pyt van der Wal, Grou; Piter Walstra, Grou; J. de Weert-Hylkema, Heerenveen; Froukje
van der Werf, Nes (Boarnsterhim); Betty Wesselius,
Culemborg; A. Westra-Reidinga, De Hemrik; Sietske
Wester, Grou; Durk Wiersma, Grou; Sijds Wiersma,
Leeuwarden; Wietske Wiersma, Grou; Yvonne Wittebol,
Grou; Wim Wouters, Grou; J. de Wrede-van der Bijl,
Ureterp; J. de Wrede-Hovinga, Aldeboarn; Janny Zeephat, Amsterdam; Jan Zetsema, Monnikendam; Lute
Zwerver, Sneek; Jan Zijlstra, Sommelsdijk; L. Zijlstra,
Didam.

NAMMEN FAN FERSTOARNE MEARKE-MEIWURKERS:
V.d. Bosch, Grou; Jelger Bijlsma, Grou; Froukje Bijisma-Hoeneveld, Grou; Henk Coehoorn, Grou; L. de
Graaf, Grou; Ds. Groeneveld, Grou; Koos Hoitsma,
Leeuwarden; Sybren de Jong, Grou; Bouke v.d. Made,
Grou; D. Modderman (regie), Drachten; M. Moedt,
Grou; Maaike Okkema, Grou; Jelke Pal, Grou; Henk
Planting, Grou; Durk Pijl, Grou; Rommert Talman,
Leeuwarden; Gerben Tuinstra, Grou; H.C. Uitzen,
Grou; Anneke de Vries, Grou; Reinder de Vries, Grou;
Ernst Wester, Grou; E. Ysselstein, Grou; Tine Ysselstem, Grou; Pyt v.d.Zee (regie), Leeuwarden.

DE KINDEREN EN HET MEARKE
Eigenlijk waren alle sprookjes die ik heb gezien wel leuk.
Het is meestal wel grappig en de liedjes zijn wel mooi gezongen.
Het is wel leuk dat het sprookje nu 50 jaar bestaat maar het zou nog
leuker zijn als het nog heel veel jaren door blijft gaan.
Rutger de Jong
Ik vond het mearke van alle jaren heel leuk behalve dat het altijd fries
is.
Ik vond sommige heel spannend zoals de reade hoanne.
Roland Balk
Hoi ik ben Nanneke
Het eerste sprookje dat ik gezien heb is de koezels. Ik weet niet meer
goed hoe het ging maar ik vond het heel leuk. Ik vond alle sprookjes
wel leuk. Maar de koezels die vond ik toch het leukst. Misschien wel
omdat het de eerste keer was.
Nanneke Hoekstra

En Grize Gozze dat was meester Symon en hij at uit de bomen en hij
had van die lange nagels en hij kon ook heel goed schilderen en dan
gingen de mensen in het schilderij en er was ook nog een lichtje en
als die op een hoofd scheen dan begon dat hoofd te praten.
Edo Nijenhuis

Het sprookje met die molen en steeds met die onweersbuien was erg
leuk.
En de rode haan, met meester Hepke die een lange jongen was en
de rode haan weg stuurde zon ui. En dat hij zei: ik moat poepe!
Yvonne Broersma
Ik vond alle mearkes wel erg leuk. Dus kan ik niet echt vertellen welk
sprookje ik het leukst vond. En als je die kleinere kinderen zag, die
zaten zowat in het sprookje. (Net als ik hoor).
Tirza Timmerman
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