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FRIS IA
OUDSTE ZIEKENFONDS VAN FRIESLAND ZETELT IN GROU

GROUST~R

BRUTALEN ROOF
GROUSTER
KRUIDENBITTER

ZIEKENFONDS 'IT GILD' IS 218 JAARJONG

GROUW-Ter redactie der Frisia
verscheen heeden de schipper
GROU-Ziekenfonds "It Gild" te Grou mag er zich op beroemen één
zaak weer in balans. Dit alles
van het beurt.veer Grauwvan· de oudste ziekteverzekeringen van Friesland te zijn . . It Gild
was in 1926 al in het vergeetLeeuwarden-Sneek; den heer
werd opgericht in 1776 en had als spreuk "Eendracht maakt i boek geraakt. Het 150-jarig
L. Onderwater . Deze heer was
macht':, met als ondertitel "Lofwaardich is deez Maatschappij , Men , bestaan werd uitbundig gevierd
geheel ·overstuur en zeer verontst:aat getrouw de Ledeli bij".
.
· ··
, en de vele kosten werden uit het
waardigd. Het bleek dat. afgeIn :1795_werd It Gild opgesplitst in een "Ald Gild" en een "Nij Gild".
reservefonds betaald.
loopen nacht, tijdens een zware
Dit kwam · door een ruzie tussen "Patriotten en Prinsgezinden" in
Hierop volgde in 1927 een zware
storm ophet Pikmeer alhier,
de tijd van de Franse revolutie. In 18S3werd weer besloten tot een
griepepidemie zodat het ziekenhem zestig kruiken Grouster.
samengaan van beide Gilden. De dpelstelling van "It Gild:" was in
geld weer stevig omhoog liep.
Kruidenbitter zijn ontstolen. De
het begin een uitkering bij ziekte, bij langdurige ziekte of invalidiMet dubbele contributie en rentewaarde. der buit bedraagt zoo'n
teit en bij het overlijden, terwijl er bovendien een ouderdomspen~
loze .• leningen werd ·alles weer
vijftig guldens.
sioen. werd uitgekeerd. Iri de loop der jaren bleek dit allemaal niet
recht getrok~en.
We laten den heer Onderwater
vol te houden en in .1 911 moest worden bes~oten dat "lt Gild" vanaf
Toch heeft "I~ Gild" nooit een
aan het woord over het gebeurde:
die datm'n een .ziekenfonds zou zijn met alleen uitkering bij ziekte.
zware "top" gehad. De lonen
'Ik lag met het beurtveer aan den
Dat duurt voort tot ·de dag van· vandaag.
·
voor de boekhouder waren sober.
wallekant. Zelf sljep ik in den
Lang kreeg de boekhouder niet
kajuit, want des morgens vroeg
meer als 7 à 8 gulden per jaar.
moest ik een en partij Grouster
DE BOETEBUS
waren er vroeger enige voor- l De bode kreeg in het eerst een
Kruidenbitter naar elders vervoe•
It Gild" werd geleid door een
waarden. De kandidaat moest de
paar ~choenen per.jaar omdat hij
ren. Terwijl ik lag te slaapen
bestuur,
eerst
genoen1d
ko$'t kunne:q verdienen. Tussen
veel moest lopen . Het aantal
werd ik wakker van het klappen
Kommitteerden", na 1920 werd
de 16 en 50jaar oud zijn en "een
leden van It Gild was vooral in
der 'luiken van het laadruim . . Ik
dit voorzitter, secretaris etc. De
behoorlijke blijk van gezondde jaren tot 1900 hoog. In 1872
zag nog juist eenïge d:Uisteren
leden hadden het nieest te maken
heid" . Desnoods kon men dit
waren er 324 leden. In 1946 viel
sujetten wegroeien ih eenen roeimet de bode. Deze was tegelijk · laten controleren door een
2/3 van het ledental weg doordat
schouw. Maar.alras verdwenen ze
ook de boekhouder en .maakte
"medisijn doetoor of chiresijn".
Halbertsma een eigen ziekteverin d.en duisternisêh . .Vanwege de
vroeger deel uit van het bestuur.
Later werd afgegaan op het oor•
zekering voor zijn personeel had
storm waagde ik mij niet op het
Later werd deze funktie
deel van de boekhouder of komgeregelddie biJ ziekte fOO% uitwoeste · Pikmeer". Den herooiden
gesplitst, terwijl de funktie nu . miteerden. Daarna werd de voorbetaalde. Het ledental zakte in de
schipper restte slecl;lts het nakijweer gecombineerd is bij de huiwaarde "een gezond lichaam en
loop der jaren verder door de
ken. ORderwater vervolgt: 'Toen
dige bode ' H. va~ · der Wal. De
onbesproken . gedrag~'. Een lid
verbeterde ziektekostenverzekeik de sujetten, zag wegroeien wist
boekhouder hield vroeger zitting
kon uitgesloten .worden ván een
ringen. Het ledental zakte . tot
ik nog niet hoe groot den schade
voor het innen van de contribuuitkering wanneer de ziekte het
een zolaag punt dat al aan
zou zijn. Toen ik het ruim aantie. Als plaats werd genoemd de
gevolg was door "onmatig
opheffhig werd gedacht. Toen
schouwde sloegen mij de tranen
school, zijn huisen een geschikte
gebruik van sterken drank of
echjer kwam de ommekeer.
in den oogen. Ik zag dat de dielokaliteit. De zitting werd elke
ongeoorloofde vèrkering met
veri, enen forschpartij Grousterweek gehouden, de rijkere leden • slechte vrouwen". Later luidde
GOED LEVENSGEDRAG VERKruidenbitter hadden gestolen.
betaalden later ook over een grode tekst "zedeloos. gedrag of het
EIST
we 1 z 0 0 • n zestig kruiken ,
tere periode.
bekomèn van wonden door slageVeel 'Grousters zagen in dat deze
Schobbejakken zijn · het,
It Gild" was niet een ziekteverrij of twist" .
oude instelling niet mocht ver- · gespuiseh!'
zekering voor alleen arbeiders
dwijnen en werden l1d van "It
Den berooide schipper was vroolmaar ook' voor werkgevers en
EEN :~:'AAR SCHOENEN VOOR
Gild". Het ledental bedraagt nu
ijk over het feitdat hij voor eigen
andere ·burgers . Baron Van
DE BODE
..
ca. 70. Voor de uitkering bij
gebruik nog enen aangebroken
Sytsema uit Frierts was bijvoorBij overlijden van een lid werd
ziekte hoeft men geen lld te .worfleseh Grouster Kruidenbitter in
beeld in 1828 ook lid. "It GHd"
een uitkering gegeven, het z.g.
den want dan wordt het alle
'7.ijmm h<><zit h<.n 'Om n<>n ..; .. ,..h.
kendevroeger veei bijzondere
"kistejild".
Eerst
15
dagen een portje patat. De jaarsten schrik weg te werken, heb
gebruiken o.a. het boetebeding
Carolusguldens, laterf 1~,-. In ye~g_acter~ng .t~_a<U.\iop,e~l ."'()JLde ..ik eer!'!~ ·enlu:le ,forsehe sl~k~en
BiJ het beno~meïf" van ee:trbtJëk=--"'\'.. aé- eërste jaifén wer'tl:"~ijd'éns~eerr·" ~-êèrste~dfusdag in februari wordt '~' van dit' kostelijken nat mgehouder uit de l~den mocht deze
jaarlijkse bijeenkomst het saldo
nu weer druk bezocht. Er wordt
nnnrru<m
Ik kwam toen tot den
-dat niet weigeren. Hij kon het
in de kas onder de leden verzoals vroeg.er koffie geschonken
brood:rwdigen rust en weder -tot
alleen afkopen met het betalen
deeld. Dit was voor velen een
uit kraantjeskannen met zwarte
volle verstand!' De heer
:van een boete die in een boetebus
welkom kadootje en het zullen
klontjes en oranjekoek. Nieuwe
Onderwater _heeft inmiddels aan~wam. Deze boetebus is nu in het
druk~e bijeenkomsten zijn
leden zijn nog steeds welkom
gifte gedaan bij den Veldwachter
bezit -van het gemeentemuseum
geweest waarbij. een deel v;.tn de
waarbij men echter wel moet volalhier. De schipper vermoedt: dat
en staat tegenwoordig bij de
uitkering in drank werd omgedoen aan artikel 2 van de statude dieven de inhoud der krmken
jaarvergadering weer op tafel.
zet. In de loop der jaren . kon dit
ten dat schrijft: Lid kunnen worGrouster Kruidenbitter aan argeOok de bode .moest in het begin
niet stand houden, vooral omdat
den mannen en jongelingen,
Ioozen persoonen van den hand
zijn benoeming aannemen onder
de eerste jaren geen rekening
wonende in Grou en omgeving,
willen doen. De verkoopers van
dezelfde voorwaarden. Wie te
gehouden werd met het uitkeren ·of ter plaatse werkzaam zijnde.
deze kostelijken drank behalen
laat op de zitting kwam moest de . aan gepensioneerden .en er 'hiel,'Voor hun opneming wordt ver- · zo forsehe omzette~ middels door
volgende keer oo.k een·b?ete vqor niet werd gereserveerd.
eist, dat .zij een goede gezondhen onreehtmaat1g verkregen
betalen. De eerste jaren moesten
Dezen kwamen er na 1820 steeds
heid genieten, een goed levensgoederen.
alle leden van "It Gild" . bij overmeer en daarbij was er in. de
gedrag .leiden, ~iet jonger zijn .
lijden de baar volgen. De bode
jaren 1825-1826 een ernstige
dan 16 Jaar en met ouder dan 65
moest hier toezicht op houden en
tyfus epidemie als gevolg van de
jaar .. Het tegenwoordige . bestuur
wie er . niet was moest een boete
overstromingsramp in Friesland
bestaat uit J .F. Hoekstra, voorSCHE~PJESFL~SSER BIJ
beialén. De boete uit .de boetebus
van 1825. Dit gaf veel ziekten en
zitter; P . Dijkstra, N. Brolsma en
OUDE SEYLMAKERIJ
werd aangewend "tot het ondersterfgevallen, dus veel kosten
M .L.A. Schotel. Bode is de heer
houd van de oude man". Later ' voor "It Gild". .
H. v.d. Wal.
GROU-d'Oude
Sèylmakerij
kwam het geld gewoon in de kas.
Door. de premies te verhogen,
. geniet sirids jaar en · dag
·
uitkeringen te korten en door
bekendheid bij de mensehen die
ONGEOORLOOFDE
vrijwillige bijdragen kwam de
hunner hart aan het varen hebVERKERING MET SLECHTE
ben verpand.
VROUWEN
Op den elfden van de decemberDe bode had· nog een belangrijke
maand kan men in dezen winezrmckjy I I d.ecemÓet•
taak. Naast het róndbrengen van
kel aanschouwen dat schepen
natu• ,9/•ott
de boodschappen van het bestuur
ook
in den fleseh zich thuis
zotuflw I I c/ece/Jibet'
en de uitkeringen moest . hij · bij
voelen._ Den ' eigenaar van
het overlijden van een lid dit
tutat• ,9/•oa
d'Oude ' Seylmakerij is er in
bekend maken bij alle leden. Hij
geslaagd een vakbekwame
moest "behoorlijk gekleed" zijn
seheepjesflesser te strikken.
en het Gildewapen op .de borst
Deze man zal ten publieke verdragen. Bij overlijden moest dit
tonen hoe men een !;!Chip in een
teken voorziep. zijn van een zwart
KOM KIJKEN NAAR
fles.e h kan stoppen. Voor het
Unt. Elk lid kreeg vroeger bij de
publiek zal er trouwens nog
KINDERTHEATER
aan-melding een nummer en
meer te beleven zijn. Ter geleBRENG EEN
HOLDER DE BOLDER
stond onder dat nummer ingegenheid van den Halbertsmadei
schreven in de ;administratie. Bij
BEZOEK AAN DE LEVENDE
zal den zolder geopend worden:
1N JEUGD HERBERG
een begrafenis moest het lid zijn
Op ,den zolder van het winekelKERSTSTAL
OER 'T HOUT
nummer op een ~eha,al leggen,
pand is het allemaal nog zo
zodat de bode kon eontroleren
ingericht zoals het heel vroeger
wie aanwezig was. Sommige rij·was. Op pen zoldèr is de
kere leden lieten hun nummer in
Seylmákerij . begonnen. Alles
een zilveren penning zetten en
staat daar nog net zo; zoals het
droegen deze dan als statussymvroeger gebruikelijk was.
bool •aan de h<;>rlogeketting etc .
•
Bij het inschrijven van de leden
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