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De áldmannebank 
To Grou, op 'e Kade, dèr stiet in bank, 
Dér't d'álde manlju op sitten gean. 
Hja hawwe de gong nei de Kade dien, 
En dan falt it net ta om in skoft jit 

to stean. 
Hja smoke of prámkje, hja dogge in 

steil wurd, 
Oer silen en farren, oer 't Lichlán, de 

Burd, 
It each op 'e boaten en skippen op 't 

wiet, 
Op al, hwat sa'n dei troch de Grou 

lans giet. 

't Hat west, dat dy bank op dat plak 
jit net stie. 

Kaern dan in áld mantsje, faeks d'ein 
yn 'e bek, 

Op "e Kade, en hy woe dér hwat sit- 
ten gean, 

Dan moast er dat dwaen op in peal- 
tsje of in stek, 

En dan duorre it net lang, of de stum- 
per sei: 

„Kom, ik moat mar nei hás ta, ik gean 
hjir wer wei. 

't Is hjir moai, en ik ha't hjir oars tige 
nei 't sin, 

Mar dat stean is in ding, dat ik langer 
net kin." 

Nou wie 'r yn dy tiden in keapman 
to Grou, 

Dy sei: „Der is hjir fan in bank forlet. 
Ik soargje, dat dy der fuortdalik 
komt," 
De bank waerd in toarntsje letter dér 

set, 
In bank, dy't sa't klear to lézen stie, 
Foar d'álde manlju ornearre wie. 
,,Fuort jonge, fan 't sté dou! Dy bank 

is foar ás." 
Hwat fielden har d'álde mantsjes dér 

thás! 
Dat's nou in heale ieu ryklik lyn. 
Al d'álden fan doe, hja binne al wei, 
En oaren namen har plakken yn, 
En ha dér geniet foun, en folgen har 

nei. 
Dat is nou ienkear 't birin fan 'e wráld. 
Hwa't earen jong wie, is skielik 
Mar in boel fan dy lju sill' mei tank 

tocht ha 
Oan Hidde Binnerts Halbertsma. 

MINKE. 
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Noch in foto M Van Stralen syn archyf. De nammen fan de hjir sittende manlju binne : 
fan lofts nei rjuchts : Tjalke Bouma, Gerben de Groot, Jogchtun Nieuwenhuis, 

Ate Keidel, Jetze van der Goot, Jan R. Beeksma en Anne van Wijngaarden. 

Jochum v. d. Wal - Klaas 
Sjoerd Piekema - Hendrik 

- Dirk Dijkstra - Jan de 
- Marten v. d. Veer -  Teade 

Twadde rige: Roel Visser, 
Bijlsma - Sake Sijtema - ? - 
Roeivink - Sietse Duiker 
Haan - 7 - Sake Roodbergen 
Hilverda - Hidde Sijtema. 

It persoaniel fan Halbertsma yn 1906. 

Boppeste rige fan lofts nei rjochts: Gerrit Sijtema 
Gjalt Smit - Sjoerd Boerke - Oebele Bruinsma - Herre 
Nijdam - Jan Deelstra - Minne de Jong - Albertus 
Visser - Hendrik Hoeneveld - Sipke Postma. 

Tredde rige: Dirk v. d. Veer - Pieter Jonker - Jisk 
Zuiderlaan. 

Fjirde rige: Marten Hoeneveld - Wiepke v. d. Schaaf 

Wietse Postma - Jan Sjoerdsma -  Gerben Boonstra 
Greuld Rodenburg - Jacob de Winkel - Jan Gorter 
Jan Stellingwerfi 

Fyfte rige: TinitS Sijtema - Stoffel Lantinga - Kornelis 
de Jong - Marten Kuipers - Pieter Roodbergen - Pieter 
Lantinga - Anne Hoeneveld - Douwe de Wind - Anne 
Postma. 

De nammen fan 'e minsken, dy't noch libje binne: 

1 Albertus Visser -  2 Sipke Postma - 3 Jan de Haan 
4 Pieter Jonker -  5 Herre Nijdam - 6 Stoffel Lantinga 
7 Jan Deeltsra -  8 Oebele Bruinsma - 9 Gjalt Smit 
10 Wietse Postma - 11 Jan Gorter - 12 Jan Stellingwerfp 
13 Greuld Rodenburg. 
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GROU 

As 't net sile wol 
moat men levearje. 

Hiermede betuig ik mijn harte-
lijke dank voor de belangstelling, 
mij betoond op mijn 92ste verjaar-
dag. 

Weduwe Y. Sijtema. 
Grouw, 
Tehuis v. 0. v. D. 

DE MOLKSKOUWEN 

It bfiterfabryk to Grou is yn bidriuw 
steld de 19e fan wynmoanne 1896. 

Dat Grou hwat efteroan kaem hie syn 
oarsaek en wol dat de oanbring fan de 
molke hjir yn 't wetterlán by tiden in 
slim kerwei wéze koe. 
Sa waer der op de ledengearkomste 

fan de 16e fan blommemoanne 1896 in 
hiel bilangrike kwesje oan de oarder 
steld, en wol de wize hwerop it molke-
forfier pleats hawwe sil. It giet lang om 
lést oer oantkaffing fan in stoamboat 
of wol in seistal molkskouwen. En it 
greatste part blykt foar oantógjen fan 
molkskouwen to -wézen. 
Hjir op dit plaetsje sjocht men er 

tsien it ein setten. Dit wie yn 1908. De 
molkfarders foeren moarns ier al nei de 
boeren ta, elts hie sa syn route, oer mar 
en ie, 't Leechlán, HÓflán, Goartum, Sar-
ein, Pean, Goanjehuzen, Burd en Syte-
buorren, en yn de neimiddei al wer, 
faek troch waer en wyn, snie en ijs. 
Ilwat hat dat wol spand by stoarmwaer. 
Sa is my noch bikend, dat yn de mar 
foar it set fan de Burd, de molkskouwen 
fan Oebele Ypinga — de oare syn nam-
me is me fintgien — dér yn de groun 
rekken. En mei stoarmwaer wie it soms 
in kerwei op de Ie by Pean, en waer de 
route oer it Deel nomt en it Nijl djip. 
En it mei jin wol forwfinderje dat dit 

altijd noch sa bést ófroun is, al spande 
it by tiden tige. 
Hwannear de skou dér• by 't winter 

net mear troch koe, en it grouniis bi-
goun te driuwen, wienen de molkfarders 
fan moarns ier ta jouns let yn 't spier. 

Op in Nijjiersdei is it dér destiids ris 
bard dat de mannen by de boeren in lyts 
bytsje -einder de kuork wei oanbean 
waerd, mar de ien kin dat better for-
drage dan de oare, en mislik en siik as 
de man wie gie mem nei dokter. Prins 
seach it al gau en sei: „dat hebben die 
melkvaarders weleens meer zo met 
nieuwjaar .." 
It molkfarren is nou al hwat oars as 

foarhinne, al is it winterdei noch altyd 
tige min. 
Letter troch it oprjuchtsjen fan it 

wetterskip „De Leppedyk" kaem de 
molkroute Goartum en &trein oan de 
dyk. Yn 1919 waerd dit ótbistege, Goar-
tum oan S. A. Bruinsma foar f 
wyks, en de Sfirein oan D. Kooiker foar 
f 33,— wyks, beide mei hynsder en wein. 
En yn 1922 binne foar de molkroute 
Pean, Goanjehuzen, Burd en Sytebuor-
ren motorpreammen oanskaft omdat 
mei de losse helpers oangeande it ûr-
lean gjin oerienkomst birikt wurde koe. 
Yn 1937 is foar it Leechlán en it Hóflán 
in motorpream ynlein, en hjoe.ddedei 
kin inibulte molke oan de dyk oanbrocht 
wurde. 
Yn 1921 is it sulvere jubileum fan it 

bfiterfabryk fierd. De middeis waerd ge-
legenheit jown it forboude fabryk to bi-
sjen, wylst de jouns yn „Oostergoo" in  

feestelike byienkomste hálden waerd. 
De áld-bihearder Tj. Kuperus oan it 

wurd, Krips en Molenaar oan 't foar-
dragen. It 40e jubileum is fierd yn 1936, 
en dér wierne doe noch twa áld-leden, 
oprjuchters fan it fabryk ek yn de seal. 
Arjen Bruinsma en J. Bylsma. Hja 
waerden elts mei ifi kuijerstok foreare, 
mei sulver mon.teard. 
De hear K. Terpstra waerd op. 'e 14e 

fan Sellemoanne 1912 assistent en de 5e 
fan Gérsmoanne 1913 bihearder fan it 
bfiterfabryk to Grou. Letter is syn 25-
jierrich jubileum noch fierd, fan de fa-
bryk en measte pleatsen waeiden doe de 
flag gen. 
It 50-jierrich feest is fiert yn 1946 yn 

de greate loads fan de fa. Halbertsma 
oan de dyk. 
De hear W. Leenstra wie de opfolger 

yn 1948. 
By ynwurking stellen fan it bilter-

4abryk waerden de fhjir folgjende arbei-
ders oannommen: 

• 
1. J. Holtrop, le tsiismakker 
2. K. Hoekstra, 2e tsiismakker 
3. D. Hoekstra, le biltermakker 
4. A. Hoekema, masinist 
5. T. de Boer, sintrifugist 
6. D. de Boer, molkfmtfanger 
7. F. Kerkhof, pakfrasfeint 
8. Jisk Sytema, klerk. 
En molkfarders waerden: 
1. K. Budstra 
2. S. Dykstra 
3. B. Kleinhuis 
4. Th. Looyenga 
5. J. van Zwol 
6. 0. IJpinga. 

Mei Tedman de Vries wolk 'k eindigje: 
Fryslán mei dyn griene greiden, 
Fryslán mei dyn swartbfint fé, 
Mei dyn puollen, mei dyn marren, 
Folk fan Fryslán, haldt jim ré! 

Bliuw altyd yn sterk forbán. 
Mocht straks oer de boerestán 
Soms de wylde weagens gean, 
Bliuw fabryk, dan stevich ste,an ! 

S. W. 



rin jaren in Grouw. Staande v.l.n.r.: Reinder Schuurmans (92 j.), Klaas v. d. Laan (91 j.), Gabe Aukes v. d. Meer (91 j.), Klaas Budstra (91 j.) en Doeke 
Roodbergen (91 j.). Op de bank v.l.n.r.: Lampkje v. d. Wal-de Jong (90 j.), Goitske v. d. Zee-Boersina (92 j.), wed. R. Adamse-Gorter (91 j.) en Aukje 

Sijtema-Budstra (93 

NEGEN GROUWSTER OUDJES 
TELLEN 	822 	JAREN 

ACHTHONDERD TWEE EN TWINTIG 

DIKWIJLS HOORT MEN BEWEREN, DAT 
FRIESLAND EEN LAAG, DRASSIG LAND IS, 
DAT HET ER DE HELFT VAN HET JAAR 
REGENT OF MOTREGENT EN DE ANDERE 
HELFT STORMT. „Zodra je boven Meppel 
komt," hoorden we eens een Hollander zeggen, 
die voor zaken naar het Noorden kwam, „begint 
de ellende al. Zelfs in het hartje van de zomer 
zit je er meermalen te rillen van de kou." 

We hebben de man gevraagd, of dan al die dui-
zenden watersportliefhebbers ieder jaar naar de 
"Friese wateren komen, om er te genieten van de 
kou. Natuurlijk bleef hij het antwoord schuldig. 
We geven toe: het klimaat in Friesland is niet 
zo gunstig als dat in andere delen van ons land; 
de temperatuur is er meestal enige graden lager, 
doch de Friezen zelf ondervinden daarvan geen 
hinder. De gemiddelde leeftijd der bewoners ligt 
niet lager dan in de andere provinciën; ja, het 
aantal mannen en vrouwen, dat een zeer hoge 
leeftijd bereikt, is zelfs opvallend groot. Ameland, 
Heerenveen en Dokkum kunnen zich er op be-
roemen, een 101-jarige in hun midden te hebben, 
om van de talrijke 90.. en meerjarigen in andere 
gemeenten maar te zwijgen. En wat te zeggen 
van een dorpje als Grouw, het bekende Friese 
watersportcentrum, waar niet minder dan negen 
van de inwoners, vier vrouwen en vijf mannen, 
de negen kruisjes reeds langere of kortere tijd 
achter de rug hebben. 
Dit zeldzame feit was voor ons aanleiding, eens 
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met deze oudjes te gaan praten en te trachten, 
hen te bewegen, zich in ons blad te laten ver-
eeuwigen. Ofschoon hiermee verscheidene uren 
gemoeid gingen, ondervonden we bij geen hun-
ner enige tegenkanting. Het spreekt vanzelf, dat 
we allereerst onze schreden richtten naar de 
oudste van het negental, de weduweAukje Sijte-
ma-Budstra, die op 14 Juli j.l. haar 93e verjaar-
dag herdacht. We troffen haar in het Tehuis voor 
Ouden van dagen, waar zij nu reeds een viertal 
jaren een liefderijke verpleging geniet. 
„Ja, mijnheer, ik ben hier in Grouw geboren. 
Op 19 December 1937 is mijn man, die visser was, 
overleden, wat een zware slag voor me was. Van 
mijn vijf kinderen, vier zoons en één dochter, heb 
ik nog maar één zoon over, die in Koudum 
woont. U hoort dus wel, dat het leven mij niet 
gespaard heeft. De ouderdom komt met gebre-
ken; het gezicht en het gehoor worden minder, 
maar we hebben hier gelukkig een goed tehuis." 
Naast haar aan de tafel zat de weduwe Goitske 
v. d. Zee-Boersma, die een half jaar jonger is en 
op 28 December a.s. 93 jaar hoopt te worden, 
eveneens een nog tamelijk kras vrouwtje. „Op 
34-jarige leeftijd was ik al weduwe, mijnheer. 
Mijn dochter diende 30jaar bij de familie Mul-
der hier in het dorp en van mijn drie zoons is er 
nog één in het leven, die in Apeldoorn woont." 
Ook Goitske woont nu al vier jaar in het Tehuis. 
Aan de mannentafel was het de 91-jarige Klaas 
v. d. Laan, met wie we nog even een praatje 
maakten. 

De 91-jarige Klaas Budstra is nog een stoere 
tippelaar. Een dezer dagen maakte hij een wan- 

deling van ruim 15 kilometer in 31/2  Uur. 



 

In de kapperszaak in Grouw behoort de 91jarige 
Doeke Roodbergen nog altijd tot de vaste 

klanten. 

„Ik ben m'n gehele leven arbeider geweest," ver-
telde hij, „en heb altijd hard voor mijn brood 
moeten werken. In April '27 is mijn vrouw ge-
storven en in Februari '46 kwam ik hier in huis. 
Och ja, het bevalt me hier goed, maar ik mis 
mijn vrijheid, ziet U." Wat de goede man, zonder 
de goede verzorging in het Tehuis, echter met, de 
vrijheid zou moeten aanvangen? 
Even later zaten we al weer te luisteren naar de 
oude Doeke Roodbergen, die op 15 September a.s. 
92 jaar wordt en zijn levensavond doorbrengt 
in de woning van zijn dochter Fokje Kleinhuis-
Roodbergen. 
„Wat ik in mijn lange leven gedaan heb, vraagt 
U? Jarenlang als schippersknecht gevaren in 
Zeeland, België, Duitsland, enz. Later op de 
beurtman van Gorredijk op Amsterdam en op 
de Grouwster boot. Daarna reed ik 22 jaar op de 
hondenkar op Leeuwarden en Sneek. Ik verkocht 
mijn kar en werkte 15 jaar bij Halbertsma. In 
1940 verloor ik mijn vrouw. Ik ben pas erg ziek 
geweest, maar toch nog weer bij de wal opge-
kropen. Het lopen gaat echter niet meer." Dit 
bleek ons, toen zijn dochter hem in een inva-
lidewagentje naar de kapper reed, waar we vlug 

Al gaat het lopen niet zo gemakkelijk meer, de 
oude heer Schuurmans deed ons zelf nog uit- 

geleide. 

De 91-jarige Gabe Aukes v. d. Meer denkt nog 
verzorgt hij zelf 

even een plaatje van hem maakten. De oude had 
schik in het vreemde geval, de kapper en zijn 
bedienden glunderden mee. 
We hadden nog meer bezoeken af te leggen en 
spoedden ons naar de Oosterveldstraat, waar de 
91-jarige „rustende" boer Gabe v.- d. Meer nog 
dagelijks in zijn fraaie tuin, een kleine boom-
gaard, bezig is en deze keurig onderhoudt. „Ik 
voel me nog fit, mijnheer en dat heb ik altijd 
gedaan. De dokter heeft dan ook nog niet veel 
aan me verdiend." 
Fitter nog dan boer v. d. Meer is de, eveneens 
91-jarige Klaas Budstra, een broer van Aukje 
Sijtema-Budstra, die we niet thuis troffen, doch 
spoedig te pakken kregen op het Halbertsma-
plein, waar hij te midden van zijn oude kame-
raden op het muurtje van het schoolplein in het 
zonnetje zat. Hij bleek ook een werkzaam leven 
achter de rug te hebben: 27 jaar lang was hij 
melkvaarder in Grouw. Na een gelukkig huwe-
lijk van 621/2  jaar overleed zijn vrouw in 1942. 
„M'n gezicht wordt slechter," vertelde Klaas, 
„maar lopen kan ik nog als de beste. Gisteren 
maaakte ik nog een wandeling van hier over 
Irnsum en Akkrum en terug, een afstand van 

Zijn 91 jaren beletten Klaas v. d. Laan niet, 
iedere dag zijn ochtendwandeling te maken. 

niet aan rusten. Zijn tuin is zijn paradijs en deze 
in de puntjes. 

ruim 15 kilometer. Moe, vraagt U" Niks, hoor! 
Alleen m'n voetzolen waren wat gevoelig, maar 
dat trok gauw weer bij." 
Welk een vitaliteit op zulk een leeftijd. 
Op één na de oudste inwoner van het dorp is 
de 92-jarige Reinder Schuurmans, die reeds 30 
jaar uitrust van zijn zware boerenwerk. Hij was 
eerst boer in Warga en later in Grouw. „Mijn 
boter en kaas maakte ik op de boerderij en ik 
leverde het aan de dokter, de dominee, ja, zelfs 
aan de Commissaris des Konings. Die kon vlug 
met 40 jond overweg, mijnheer; dat gaat zo, als 
de meiden er over gaan! Ik wenje nou bij myn 
dochter yn en die soarget goed foar my." 
Nog lang zouden we kunnen doorgaan, want we 
hadden het nog niet over de 91-jarige weduwe 
R. Adkamse-Gorter en de bijna 91-jarige weduwe 
Lampkje v. d. Wal-de Jong. De beperkte plaats-
ruimte gebiedt ons echter, te eindigen. We ver-
toefden een onvergetelijke dag te midden van 
onze negen Grouwster oudjes. Van harte hopen 
we, dat zij allen over enkele jaren hun eeuw-
feest mogen vieren en we geven hun de verzeke-
ring dat daarbij Fan Fryske Groun niet op het 
appèl zal ontbreken. 

Aukje Sijtema-Budstra is de oudste inwoonster 
van Grouw. Op 14 Juli jl. werd zij 93 jaar. 
Geregeld wandelt zij nog in de omgeving van 
• het Tehuis voor Ouden van Dagen. 
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De aide Helling foar 40 fier, op ii plak hwer't nou de Volma stiet. 



H y kommandeart en poeke spingt 
As hy mei 'n stikje fleis mar winkt, 

• Dy katten dogg' gjin pykje kwee. 
g-  En stiepe yn itselde hee. 

Né, wielde is yn 't arkje net. 
Hy het fan nimmen gen for/et; 

E_ Op dit forgetten stikje groun 
-5 

 
Het hy in greate rykdom faun 

Sa libbet hjir op d' iensumheid 
k- In klázner efter wyld en reid, 
E- H y fisket of het hwat gepiel 
g. En breidet net foar fisk en iel. 

Towt men oan bisten 't hiele hert, 
4f In r" dier sels forjit dat net, 

De 	,tten binn' hjir trou en gol 
gn reark leart harren hwat er wol. 

Bij 

FREARK SIEKMANS 
oan 'e Wide Ie 

Foto's F. Hoekstra 

Tekst H. van der Me 

Ujir op dit lege stikje groun 
Flat Freark syn libbenswille foun, 
Dér leit syn skip, stiet 't hokkeguod, 
Dér Zeit syn fiskboat (faek is 't fuort) 

Hy hat dér ánder 't beammegrien 
Stees ré loer guoz" en einen stien. 
Hy fynt syn rijn by kat en fé 
Op 't álde wyld bigroeide .sté. 

D'áld fisker is in fagelman. 
Hy hdld dér tige folie fan, 

E Se fiele kim by him bitroud 
• As hy har poesje iten jowt. 

Ily fuorret, jowt har briedersplak, 
E  En ek in gaedlik iinderdak, 

/t liket, dat Freark iensum is, 
Fan bistefreonskip is er wis. 



mieren to meanen. S. By Grou stie in rige 
4.5.5.ffleawswiam~88119~~~~ 

pleats tot Roardhuzum en nou ek yn j7"-----
„Friesrna-Hiem" wennet. 

Alle fiif mannen, dy't witte hwat in 
seine, in strike] en in álderwetske finge-
tijd is. Dy't as hja de swietrook fan it 
hea rake en junisinne op 'e lea fiele, dy't 
al safolle wrotten ha jit graech in 
seine yn 'e hannen nimme, de strikel 
after by de broek yn stekke en in stik 
miedlán dellizze. 
Dy meanerij dr juster yn Grou wie 

net allinne samar in aerdichheitsje om 
ris sjen to litten, hoe't der foarhinne 
meand waerd; der siet ek in moal stikje 
buorreplicht efter. Hja stiene namment-
lik foar de karrider iit it doarp, de heat 
Tj, van der Meer, dy't in fraehttsjinst 
op Ljouwert anderháldt mei in wein en 
twa hynders. Foar dy hynders hat Van 
der Meer in pear kampkes lán. Om't er 
it mei de karriderij troch alderlei om-
stannichheden tige dreech hat en syn 
wurk amper binei komme kin, seine de 
mannen: „Litte wy jo helpe. Wy hawwe 
oars doch neat to dwaen". Sadwaende 
hawwe hja okkerdeis in stik •lán foar 
Van der Meer angetide en sa stiene hja 
justermiddei op it oare stik bv de buor-
ren to mennen. 
Hja namen efkes de tijd om, mei de 

régen tsjin in heabulte oan, thé to drin-
ken. Dér bloeiden smoute forhalen op 
oer de tijd fan mieren en „poepen", fan 
pantsjer en tympeal, doe't de fingetiii 
jit angetiid wie.... 

,La4rn 'r e r. 
r, 

ei I 

VRIJDAG 21 JUNI 1957 LEEUWARDER 

,,De fingetiid is gjin tingetiid mear! 
Der is gjin kunst en aerdiehheit mear 
eau it lingetildzjen; alles giet mei de 
masines. Der bistiet ek gjin tiid mear 
foar it iingetiidzjen; as de iene boer 
noch bigjinne moat, hat de oare al 
dien." 

Sa prate de áldere lju Ilt it tildrek fan 
It tymjen en it weidloeljen; Hja hawwe 
der jit weet fan, dat de „hanneke-
maaiers" at Datsklán wei kamen foar 
de angetiid hjirre. Hja witte jit fan de 
mieren, dy't tyn lange rigen yn 'e mie-
den stiene to meanen; dy't mei brede, 
ritmyske slaggen - de swéen langgers 
delleine, yn in tempo, dat moardzj end 
wie foar elts, dy't net har linige slach 
byhálde koe — mannen mei régen en 
earmen fan izer en stiel, dy't, as de 
sinne har ffil op 'e lea skynde, der yn 
de baeijen anderbroek foar stean gon-
gen. Dy álderen witte ek jit fan it tym-
jen, it opwinendste .wurk fan 'e finge-
tiid, dér't rop en flok by oer it healán 
daveren. En hja witte fan de kunst fan 
It weidloeijen — hoe't men de stikken 
hea, dy't opstutsen waerden, teare 
moast en men rjochte hoeken op 'e 
weide sette mast — en fan de kunst 
fan in reak opMeitsjen. 

Dy tijd is ilou hurd oan't fordwinen. 
It is ()DI heden de tijd fan de pick-ups. 
Op it lán lizze pakjes hea ynpleats fan 
opers en stiet it hea op ruters ynsté fan 
yn reakken. It álde angetiderslaech 
stjert at, Masines dogge nou it,wurk 
fan 'e mieren. de Grinzers en de „han-
nekernaaiers". 
Justermiddil koe men lykwois jit in 

stikje angetiid yn álde trant sjen 00 in ., 
hoekje lán b...0 Griki,1)Tér stiene lul mie-
ren — man font man sawntich jier of 
álder --- to-  meanen. Mei brede, wisse 
slaggen. Tsjokke swéen waarden dellein 
yn in eale kriich fan man tsjin man. 
Nou en dan kaem de seine efkes orn-
heech om de strikej der oer gean to lit-
ten. Dan gong it wer fierder — slach 
op slach en swé nei swé. , It wiene grif •de áldste mieren, dy't 
men ea byinoar yn't spier sjoen hat: 
Gerrit van der Berg, sawntich jier, in 
Groustèr yn ieren en sinen, lykas 
Sipke Bruinsma, ek sawntich lier, dy't 
tagelyk mei hirn lotte hat. Dan Jelle 
Terpstra, 77 jier, yn Wergea herne, dy't 

1 

 nou yn „Friema-Hiem" yn Grou wennet 
en syn jongere broer Jan Terpstra fan 
;awntich jier en Hessel Kuipers, mei 
tyn. 78 jier de áldste, dy't yn Wurdurn 
:erne is,..boer west hat op in tsjerke-

FOTO BOVEN 
Fiif mieren by Grou: fan lofts nei 
rjochts de hearen H. Kuipers (78), 
Jan Terpstra (70), Jelle Terpstra 

Oh, (77 jier), S. Bruinsma (70) en 
C. van der Berg (70). 
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Ali men bovenstaande foto van de 
—13dieaven' in Grouw bekijkt, dan moet 
ma. 

 
toegeven dat dit een schilderachtig 

". 	is, vooral nu de fotograaf een 
combinatie met het geboomte 

weten te treffen. Maar, wij weten, 
aiet alleen het oog bekoord wil wor-

lok maar dat ook onze neus niet met 
Alk luchtje genoegen neemt en dus.... 

IIKfin. dit gedeelte van de Groundaem 
-,-.-wedig tot het verleden behoren. 

Daarom nog deze foto. Lezers die de 
herinnering aan dit stukje oud-Grouw 
levendig willen houden, zouden dit 
plaatje kunnen uitknippen en bewaren. 

In de laatste jaren had deze vaart 
zijn betekenis voor het dorp al verloren, 
maar vroeger was de Groundaem van 
groot nut. Het was toen vaarwater, dat 
ten dienste stond van verschillende 
boerderijtjes, „koumelkerij en" die hier 
en daar langs de oevers stonden, zelfs  

midden in het dorp. Voor hooi-, gras-, 
mest- en veevervoer per praam was dit 
de enige weg. 

Hierbij behoorde toen ook het gedeel-
te wat nu Gedempte Haven is en waar-
van een deel der oever de z.g. Boerewál 
was. De naam zegt dan ook wel hoeveel 
de vaart met het boerenbedrijf had uit 
te staan. Men zag hier dan ook geregeld. 
— om het zo maar te noemen — „Giet-
hoornse tafereeltjes". De geur van hooi, 
gras en mest hing op geregelde tijden 
boven de vaart en tussen de huizen. 

Ja, dat was toch een heel ander 
Grouw, dan dat van heden. Minder hy-
giënisch, maar met meer landelijke be-
koring. 

Wij willen dit stukje nu eindigen met 
de volgende jeugdherinnering: 

GROUNDAEM. 
Groundaem don wiest in part fan ás 

libben 
En droechst by ta ás bernetiidslok 
As wy op dyn wál mei 't angeltsje 

fisken 
Of boarten mei skipke en stok. 

Wy fuorren d'èr tsientallen einen , 
Dy't swommen op dyn spegeljend wiet 
Of seagen hoe handich in roeijer 
Syn skou finder de brége trochglied. 

By 't winter, as't ijs lei yn'e haven 
Brochtstou -ás opwinend geniet 
Wy learden efter in stoel dér it riden 
Mei fallen en opstean, lok en fortriet. 

Dochs hiestou ek dyn gefaren 
Al waerd dér troch cis net oan tocht 
Dit Jiat dérom oan heiten en memmen 
Wol soargen en noeden doe brocht. 

Maar goed, het lief en leed is straks 
voorbij; en wij constateren wederom; 
dat van de veranderingen, die de tijd-
stroom brengt, Grouw ruimschoots zijn 
deel ontvangt. 	 v. d. M. 

DE 
GROUNDAEM 

foto F. H. 
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De twee masten bij Grouw waren 
de eersten en de hoogsten. De an-
deren zijn 16 tot 20 meter hoog. Ze 
zullen nog voor april zijn opgeruimd. 

De eerste mast, bij de jachthaven 
van Wester viel omstreeks tien uur. 
De slopers hadden uitgerekend, dat, 
wanneer ze met snijbranders twee 
van de vier hoekijzers zouden door-
snijden de mast zou vallen als een 
scharnier. 

Drie man, Gosse Krikke, Jelle Vel-
lema en Willem van Rossum, waren 
daarvoor omhoog geklommen met 
een 20 kg zware staaldraad waarmee 
de mast door een vrachtwagen werd 
omgetrokken. 
Hun klimpartij vereiste heel wat 

koelbloedigheid. Zij moesen buitenom 
klauteren. 
Statig ging het gevaarte overstag. 

Een steeds hoger wordende fluittoon 
weerklonk, toen een donderende klap. 
Stukken ijzer spatten in het rond. 
Om ongeveer kwart voor een ging 

de tweede mast die tegen de Volma-
fabrieken aanstond omver. 'Ik had 
goed de zenuwen,' verklaarde Van 
der Wal. 

Want hier stond de mast aan de 
rand van de bebouwde kom. Maar 
aTle.5 gir; goed, dank zij nauwkeurig 
reke:r...,er:,. en vakmanschap. Geen 10 
cm ging het gevaarte uit de lijn. 

Met het verdwijnen van de beide 
masten is het beeld van Grouw van-
uit het Pikmeer gezien wel verbeterd. 

De hoge masten vormden nare ob-
stakels met de oude St. Pieter op de 
achergrond. 

MasténirV4allen met 
donderend lawaai 
Een vallende straaljager kon geen hardere klap geven dan de 48 meter 

hoge en tien ton zware lichtmasten die gisteren bij Grouw werden geveld. 
Het PER heeft de hoogspanningsleiding tussen Wirdum en Grouw opge-

ruimd en grondkabels gelegd. De masten, 39 in totaal, zijn verkocht aan de 
sloopbedrijven Sj. v. d. Wal te Wartena en L. D. van der Veen en Co te 
Franeker die ze nu niet betonnen voet en al moeten opruimen. 
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in pream, dy't dizze kant op, nei it Deel 
ta komme. 
By Doede Boersma wei 2) koname twa 

manlju fan it hiem. Hja geane op klomp-
learzens troch de wiete greide nei de 
polderdyk. Dan stappe se yn in skou dft 
dér leit, de oerhaelskou, de iennichste 
forbining op dizze ein tusken Grou en 
Pean of Burstum, foar hja dy't to foet 
geane. Wylst de iene de oare oerset, 
hawwe hja in koart petear mei fisker-
man Piter de Heer, dy't dr by syn aek, 
op 'e wál dwaende is mei de fáken. 
It noarden yn bliuwt ás each nou ef-

kes résten op 'e beide Goattumer boere-
pleatsen, dy fan Arjen Brouwer en Piter 
Boukes, dy't bast op ien hiem steane. ') 
Se binne fan 'e buorren 'Of nochal mak-
lik to birikken láns in forhurd fuotpaed. 
Lánheare Gerrit WYtses vsyn. pleatsen 
hawwe allegearre sa'n p'aedtsje nei Grou, 
hwant ek leit der ien nei de pleats fan 
Adam Thomas v— mei klapstekjes — en 
giet fierder nei it Wetterliedingsbi-
driuw, 4) dat by de yngong fan 'e Tynje 
stiet. 
Sa geane ás tinzen oer op it léste en 

wy sjogge krekt dat de stoker dérre wer 
in skepke op it fjfir smiten hat, hwant 
der komt in dfinkere reekplám op 'e nu 
át 'e swarte skoarstien en driuwt, tageL 
lyk mei de reekwolkens fan in foarby-
farrende steamboat, de Burd oer. 

Op 'e Ie sjogge wy inkelde greate brune 
seilen fan turfskfiten, skfiten dy't mei 
harren lading át 'e Wálden op it álde 
Grou ta sile. 

FJILDMAN. 

It Wetterskip funksjonearre doe 
noch net, it steanagemael wie der dus ek 
net, likemin as de Neskerwei en it Prin-
ses Margrietkanaal, fansels. 

Hwer't nou Sjoerd Boersma wen-
ntt. De pleats fan Lykele Dykstra bistie 
doe noch net en ek „Deelswál" moast 
noch boud wurde. 
') Earstneamde huzinge is letter «-

brand, de oare «brutsen. Dér stiet nou 
wer ien foar yn it plak, biwenne troch 
Fokke de Jong. 

4) Nou „Marswier". 
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By it Deel, 
nou en 

Heech steane de brune reidkragen láns 
• de Peanster Ie, séft weagjend en rfiz-
jend yn 'e hjerstwyn. Oan 'e westigge 
tusken Siebenga's Bosk en de Peanster 
polderdyk slute dy reidens nou omtrint 
alhiel it Wijd-deel 15f, de feart dy't liedt 
nei de Neskerdyk en dan fierder giet 
oant it Polderhás fan it wetterskip De 
Leppedyk. 

Wy hawwe dit Deel oars kennen, bi-
nammen as in skoan farwetter, lawer't 
modderskfiten, heapreanamen en skou-

' wen troch foeren. Dat is nou suver net 
mear to bigripen, hwant de feart bigjint 
hjir en dér alhiel ticht to groeijen en 
bfitendat sit der in daera dwers troch-
hinne, nl. de Neskerdyk. 

Noch net safolle jierren forlyn lei dér 
in br'ège, de Deelsbrége, net sa great, mar 
wol heech. Dér koe in skûtsje finder-
troch farre en dat harde ek geregeld, 
doe't it álde steamgemael noch bistie, 
hwant dér waerd op 'e tijd stienkoal mei 
it skip hinne brocht. 

Mar it steamgemael, mei syn hege 
skoarstien as in yn it each rinnend *pol-
dersintrom, moast wike foar lytse elek-
tryske gemaeltsjes en hwat der fan oer 
is, is inkeld in wenning, dy't nou njonken 
de hege wei en kaiaaelsbrége frijwol net 
mear opfalt. 

Lykwols, salang it álde Deel noch net 
alhiel yn lán foroare is — en dat kin 
noch gáns jierren duorje — (átsein as 
men it fol groun stoart), is dat nou in 
skildereftich en ryk wrsje fan wet- 

alear. 

terplanten en wetterffigels. Mar rykdom 
oan fisk, sa as foarhinne, is der net mear; 
fansels, foar de measte fisksoarten is der 
gjin plak oer. Alear kamen der maityds 
in heap snoeken át de wiidten yn it Deel 
to kfitsjitten en seagen wy, as jonges om 
eine-aeijen sykjende, ek gaurig grouwe 
blaeijen tsjin 'e wál lizzen foar itselde 
doel. Mar nou treft men dér markols, 
reidhintsjes en wylde einen oan en ek 
alris in kear fleach dér in reiddomp foar 
ás op. En fan 't simnaer hat der in lytse 
koloanje skierstearntsjes bret. 
Forpleatse wy is in foech heale ieu 

yn 'e tijd tobek en sjogge fan« Boer-
sma's polderdyk it hear oer. It is yn 'e 
foarwinter. It bfiten.wetter is heech. Wi-
der as ea is it Wiiddeel. Al it oanlizzend 
bfitlán stiet blank. Wy sjogge in wet-
terflakte dy't bigjint njonken, it Pean-
ster binlán en tarikt oan 'e spoardyk. 
Efter de Deelsbocht wei is dy blinkende 
Bakte fan dribbelde breedte. Neiby en 
fieréf, hjir en dér yn 'e oangrinzjende 
boerepolders in mealende wynmeunle.1) 
Yn 'e spoardyk leit boppe in Deel in 

smelle brége. flemer daveret op'theden 
in steamtrein. De westewyn driuwt ás 
syn lûd en reek tomjitte. Deun by it 
brechje blinkt de wite arke fan Roel van 
der Meulen. Krekt sjogge wy in skouke 
fan 'e Aldskouster kant -ander it spoar 
trochf arren. 

Nei it suden ta sjogge wy de reidwal-
len fan 'e Burstumermar en op somlike 
plakken der tuskentroch syn réljende 
weagens. Dér farre in pear man oer mei 

By de tekening 

Op 'e tekening f alt lofts, efter de spoar-
dyk, it dak fan it spoarwachtershás mei 
beammen to finderskieden. Doetlids wen-
ne dér spoarploechbaes Prins. 

Op 'e baen sjoclit men in wachthokje 
stean; de oerwei dérre waerd, as der in 
trein foarby kaem, trou «sinten troch 
bomen. Rjochts njonken it brechje leit 
de arke fan v. d. Meulen. 

Alhiel rjochts efter it spoar is hwat, 
fan 'e pleats en in mounle fan Durk Ger-
bens Sienema to sjen. 

"mg-ts 

r4.  



10 maert 1961 (A1,54 	
)Z(4)) cl, 

41~ P14,0. €4 ir̂  it-t. 10 in> ok L.s« yi 1 4 

jet 
 

MMO,  
WIP 

11 
••••• 
11111 
.1M1•• 

Grouw zal straks zijn vijvertje 
voor het gemeentehuis moeten! 
missen: het valt ten offer aan de 
wegverbreding. De vijver werd 
schoongemaakt en de vissen zul-
len er uitgehaald worden voordat 
het water plaats moet maken 
voor het zand. Door de verbre-
ding van de weg naar het station 
krijgt Grouw straks een royale 
entree — men hoopt, dat dit „ko-
ninklijke" zal worden bekroond 
met een tunneltje onder de nieu-
we rijksweg door, dat Grouwsters 
en bezoekers veilig naar en van 
het station zal loodsen. 

f.t 

411,  eik 

,M1  a-444 de d' 

ald ka " (.34iiko 



It lege lán en as 't heech wetter 
kamen kylspitten op 'e dyk. Romme 
de wyn? en dan dy spanning, sakke 

wie 

it? Om e 
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kachel, dér't wiete brot te droegjen stie. 

Mar dan de maitiid as de dotterblom 
de kop opstuts mids reid en jonge rusken 
handerten wetterfagels dy't yntusken 
in briedplak sochten twarisom. 

Us mem komt om de hoeke fan'e skuorre 

de bernejierren ha mar even duorre. 
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Pean. 

In stjelp besiden gréft en wide Ie, 
sander in skou koesto dér doe net komme 
de molkboat dy't fansels gjin dei fersomme, 

de post, de bakker dy't syn rate die. 
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Pieter als dorpspatroon gekozen 
werd? 
Waarschijnlijk is Grouw vroe-

ger een offerplaats van de god 
Thor geweest en na de kerste-
ning koos men St. Pieter, pa-
troon van vissers en boeren, als 
patroonheilige. 
Nog bakt men voor het St. 

Pietersfeest z.g. Pieterskoeken 
en deze lekkernij draagt het ge-
heim van het ontstaan der 
Grouwster februari-viering voort 
in typische vormen, die on-
uitwisbaar duiden op de oude 
offers, de doden en de lente-
goden vroeger gebracht. 
Deze offers, die 't Sint Pie-

tersfeest enerzijds stempelden 
tot een dodenherdenking maar 
anderzijds maakten tot een zon-
nefestijn, herkennen we in de 
eigenaardige vorm der koeken. 
Tot op de huidige dag bakt men 
omstreeks 22 februari (dit jaar 
valt de viering i.v.m. de zondag 
op maandag de 23ste) in Grouw 
grote hoeveelheden van dit lek-
kers. 

BEURS 

DE vraag was: waar haalde 
men in Friesland taai-taai, 

pepernoten en chocoladeletters 
vandaan? Om in die behoefte te 
voorzien, wordt sedert enkele ja-
ren in begin februari een soort 
warenshow gehouden, waaraan 
vooral de plaatselijke zaken 
deelnemen. Deze warenshow, de 
zg. St. Pietersbeurs trekt grote 
belangstelling; er was verleden 
jaar zelfs een modeshow bij.... 

Oorspronkelijk werden de St. 
Pieterskoeken verloot, thans 
geeft men ze elkaar ten ge-
schenke. Men lootte er vroeger 
om, het waren dus „lotskoeken" 
die daarom St. Pieter tot een 
belangrijke dag maakten. 
In de 17de eeuw werden de 

boerenmeiden op St. Pieter in-
gehuurd, werd huur betaald, be-
gonnen zeelui en schippers weer 
te varen en vond de huurover-
gang van landerijen en water-
molens der greidboerderti plaats. 

HET dorp heeft zich voor de 
rondgang van St. Pieter en 
zijn knecht al dagen van te 

voren klaargemaakt. De winke-
liers zetten hun beste beentje 
voor en zorgen voor prachtige 
etalages. Vooral de bakkers ver-
zorgen hun .diskes" goed en 
stallen vele lekkernijen uit: 
taaimannen en wiven, kruud-
en mangelkoeken, suikergoed, 
oranje- en St. Pieterskoeken. 

ER zijn in ons land twee plaatsen waar het traditionele St. 
Nicolaasfeest niet op 5 of 6 december wordt gevierd. 

In het Noord-Hollandse plaatsje Koedijk, van welks inwoners 
wordt verteld, dat zij de pannekoeken slechts aan één kant 
bakken (omdat er aan één kant van de weg huizen staan), viert 
men op 31 december het feest van de Gouden Engel en er gebeurt 
hetzelfde wat elders op St. Nicolaasavond plaats vindt. Op het 
Gouden Engelfeest rijdt er in de kinderfantasie een doodgewone 
Sint Nicolaas over de daken, daarbij geassisteerd door zijn 
onafscheidelijke knecht. 
De geleerden zijn het er tot 

op de huidige dag nog niet over 
eens, hoe die verlate Sint Nico-
laas-viering is ontstaan. 
De een zegt, dat het dorp Koe-

dijk in vroeger tijden een vis-
sersdorp was en de vissers eerst 
op het einde van het jaar huis-
waarts keerden en dan een ver-
laat Sint Nicolaasfeest vierden. 
De naam Gouden Engelfeest zou 
dan ontleend zijn aan het feit, 
dat bij de terugkeer geld van de 
visvangst was ontvangen. 
Een ander veronderstelt, dat 

het dorp Koedijk vroeger voor 
een groot gedeelte afgebrand en 
door graaf Willem II opgebouwd, 
als dank daarvoor het Gouden 
Engelfeest heeft ingevoerd. 
Een derde meent in de Koe-

dijker Gouden Engel een variant 
te moeten zien van het Zweedse 
St. Lucia feest. 

Sint Pieter: 
• S • 

TN vele opzichten 
1. is er niets dat 

verschilt van een 
intocht van St. Ni-
colaas in andere 
plaatsen van Ne-
derland. Behalve 
dan dat de heilige 
man op het (brui-
ne) paard St. Pie-
ter heet en zijn 
knecht 	Hantsje 
Plus. Deze met de 
bij ons zo gevierde 
St. Nicolaas in on-
min levende hei-
lige wordt telken-
jare op 22 februari 
een groots welkom 
bereid in het Frie-
se plaatsje Grouw. 

WITTE ST. PIETER 

mEN is het ook niet eens over 
het ontstaan van het Sint 
Pietersfeest, dat op 22 fe-

bruari in het Friese plaatsje 
Grouw nog elk jaar wordt ge-
vierd. Op die datum wordt Sint 
Pieter (geheel in het wit ge-
kleed) met zijn knecht van de 
boot gehaald en maakt hij zijn 
triomfale intocht door de nauwe 
straatjes van Grouw. Zijn paard 
(geen schimmel, doch een ge-
woon boerenpaard) draagt voor 
die gelegenheid een met sterren 
en halve manen bezaaid wit dek-
kleed op de rug en een witte 
narremuts met rode kwastjes op 
het hoofd. 
Begeleid door „de muziek" 

van „Apollo" gaat de hele stoet 
naar een zaal, waar achtereen-
volgens de kleuters en de oude-
re kinderen worden getrakteerd 
en de Sint toezingen. In speciale 
St. Pietersmandjes worden dan 
de „schatten" mee naar huis 
genomen. 
De groteren vermaken zich 

's avonds met sjoelen en bal-
werpen, waarbij om prijzen (ban-
ketletters en taarten) wordt ge-
speeld. Het is voor jong en oud 
de feestdag van het jaar; de 
jongeren kijken de volgende 
morgen vol verwachting naar de 
cadeaus die Sint Pieter 's nachts 
via de schoorsteen voor hen 
heeft meegebracht. De ouderen 
herinneren zich op die dag hoe 
ze zelf vroeger waren en menig 
Grouwster echtpaar leerde el-
kaar op „St. Pieter" kennen. 
Het St. Pietersfeest is dus bij-

na gelijk aan dat van de bis- 
schop van Myra. Er is echter 
één verschil. In Grouw ver-
schijnt St. Pieter met zijn knecht 
en die heet niet Piet doch 
Hantsje Plus, die de wijkende 
winter voorstelt. Er is voorts een 
vast programma dat afgewerkt 
wordt, waardoor het" feest iets 
eigens krijgt. 

ONBEKENDE OORZAAK? 

DE oorzaak van deze verlate 
Sinterklaasviering zou gele-
gen zijn in het volgende ver-

haal. 
Eens stiert de vader van de 

twee gebroeders Sint Nicolaas 
en St. Pieter. Nicolaas, die de 
oudste was en dus de eerste 
rechten had, nam de leiding bij 
de werken der barmhartigheid, 
die, naar traditie en volksgeloof, 
door beiden verricht moesten 
worden. 
Pieter kan de suprematie van 

gijn broeder moeilijk verkroppen 
en vluchtte uit ergernis en woe-
de naar Grouw, dat toentertijd 
voor zuidelijke landrotten moei-
lijk bereikbaar was. Om diezelf-
de reden liet in de daarop volgen-
de decembermaand Sint Nico-
laas Grouw links liggen. 
En van deze nalatigheid kreeg 

natuurlijk de uitgeweken Sint 
Pieter de schuld. Als vergoeding 
voor het verdriet liet hij op 22 
februari een uitdeling in Grouw 
houden en dat is zo tot op de 
huidige dag gebleven. 
Anderen zeggen, dat de Sint 

Pietersviering een geheel ande-
re oorzaak heeft. 
In het begin van de twaalfde 

eeuw bouwden de Grouwsters 
op een terp hun Sint Pieterskerk. 
Kozen zij toen Sint Pieter als 
patroon, omdat zijn naamdag 
viel in de maand waar in de 
voor-christelijke tijd een groot 
voorjaarsfeest gehouden werd of 
ontstond dit feest, omdat Sint 

G
ELOOF het of niet, maar 
het schijnt dat de brave 
Sint die op 5 december 

ten onzent in het middelpunt 
van de publieke belangstelling 
staat, in het grijze verleden on-
enigheid heeft gehad met zijn 
broer Sint Pieter. Deze familie-
vete heeft voor het Friese 
plaatsje Grouw vèrstrekkende 
gevolgen gehad zoals mag blij-
ken uit deze bijdrage op folklo-
ristisch gebied van J. H. Krui-
zin ga. 



Sint Pifer syn dei 
dan droeget de wei 

Aide minsken heart men wol' ris 
sizzen: „Dat jong folk fan tsjintwur-
dich hat ek altod hwat; it binne 
o!legearre setten en_ pretten. Wy 
wiene froeger hast noait fuort. Altyd 
can't wurk. Dat wie allinne winter-
dei mei sterk ijs en simmerdei de 
n.erke (oeren; nei 't Sindingsfeest)". 

Sa'n tijd mei der west hawwe; it is 
wier, foarai de twadde helte jan 'e 
oarige jeu en it big jin fan uzes wie 
earm oan feesten. Mar wy moatte eis 
net foarstelle, dat dat altyd sa west 
hat. Noch wer earder hiene ûs foar-
tilden in hiele bulte katinderfeesten. 
feesten dy't oan in datum, in tijd 
Jan 't jier boun wiene. Mar yn 'e 
foarige jeu binne of wiene dy sahwat 
allegearre iltstoarn. 

Lit ás ris sjen, hwatfoar feesten en 
gelegenheden as der yn 'e earste peer 
moannen fan it jier al net wiene! 
Niijier ha wy fansels oerhálden. 
Dér folge by álds Trijekeningen op. 

de 6de jannewaris. It mei nou noch 
op 'e kalinder stean, wy fiere de 
datum net meer as in folksfeest. It 
IS in tige áld feest, dat syn oarsprong 
noch yn 'e heidenske tijd hat. It wie 
doedestiids de átsetter fan it Joel-
feest, it midwinterfeest. It hat lange 
tijd net to min boerefeest west. 
Koperen Tiisdei woun. 
Dan hie men al ridlik gau Kon-

nermoandei: dat wie de moandei nei 
de earste snein dy't op Trijekeningen 
folge. De namme moat fan in wurd 
0,eopperen" drinke en feestfiere 
kkomme: dei seit al gentich. Dat wie 
noch ris foar it alder-alderléste «-
wennen fan 'e winterfeesten. Hiir yn 
Fryslán wie dat lykwols nbch net 
earlik genbch; se hiene Win nést 
Koperen Moandei ek noch in Blik-
kene Tiisdei: sa net. álde minsken 
witte jin ek noch wol fan de Kope-
ren Tiisdei to Snits to fortellen Dat 
wie altyd in tige drokke merk. dér't 
rs folk hinne sette as letter noch nei 
de Peaske- en Pinkster-trije. De 
skippersfeinten waerden bygelyks op 
Koperen Tiisdei woun. 
Jannewarismoanne wie noch mar 

krekt Cd. dan hie men al wer in 
feestdei: Marie Ljochtmis. de twadde 
febrewaris. Ek al wer in oeráld feest. 
(Met fan bikend is. dat it vn it plak 
fan it feest fan 'e romeinske goa-
dinne Proserpina kommen is. De lju 
plachten dan ek omraek yn it waer to 
den. Dat gong sa mál, dat yn it Hol-
la'nsk hjit in losbol noch wol in 

Hjir yn Fryslán is it ek 
lang bistean bleaun. De freeds wie it 
dan to Ljouwert ek in bisándere 
merk, dér't it lnerefolk de man 
machtich hinne teach. krekt as nou 
noch op sinteklaesfreed en goed-
treed. Ik haw álde minsken noch wol 
fan Ljochtmisfreed praten heard. 
Al njonkenlytsen kaem dan de 

Festeijoun, net altyd op 'e selde 
datum fansels om't dy «hong fan 'e 
mannichste dér't Peaske op bel 
Alhoewol't al dizze feesten to 
eitsjen hawwe mei de kalinder fan 
Roomske Tsierke. binne se vn har 
áldske foarm hiir dochs foar it 
aste part in pear Mindert jier en 
ear bistean bleaun. Dat iildt ek foar 
feestlike datum. dér't wv efkes 

't bisfinder op komme woene, om't 
sa dérmei wer foar de doar stiet: 
is boppedat in feest, dat noch net 
iel átstoarn is yn Fryslán. Wy 

'doele de 22ste febrewaris. de Sint-
tersdei. 

Foar Sinteklaes yn 't plak 
Nou is it wol sa. dat as men alle 
'ezen frege hwat se fan Sint-
tersdei «wisten, dan soe der by de 
asten in bytsie tit komme. Der 

'ene miskien froulju dy't antwur-
. dat it hwat mei háshimmelien to 

a aeitsien hat Ommers hia sizze noch  

wolris: „Wy sille ris goed sintpiter-
je". en dat bitsiut safolle as maitiids-
himmeljen. Mar as feest is it allinne 
noch mar méar to Grou yn swang. 
Dér is net Sinteklaes de goede hillige 
man, mar Sint-Piter. Dv riidt der 
de jouns fan de 21ste febrewaris op 't 
hynder de buorren troch mei miter en 
tabbert en hy hat in swart feintsje 
by him. dat Hantsje Plus neamd 
wurdt. Mar dit is allegear frij jong. 
It moat pas sant 1905 sa it gebrák 
wéze. Dizze Sint-Piter liket al to 
folie op Sinteklaes en Hantsje Ph:s is 
oars in skrikgestalte dy't yn 'e Wal-
den yn 'e rogge hiit to sitten. Like-
goed is it aerdich bitocht, en helpt it 
grif mei, om Sint-Piter, dy't ek foar-
tiid to Grou al it plak fan Sinteklaes 
ynnaem, springlibben to hálden. 

Dit is dan it iennichste oerbliuwsel 
yn Fryslán fan in dei dy't by aids 
tige bilangryk wie, sawol yn it libben 
fan 'e boeren as fan 'e sélju. De 
apostel Petrus hat twa hjeldagen yn't 
jier, bihalven de 22ste fan Selle-
moanne ek de 29ste juny. de Petrus-
en Paulusdei. op svn Frysk ek wol 
Pier en Pol neamd. De 22ste febre-
waris is eigentlik de dei. dat de 
.,stoel" fan Petrus as earste biskop 
fan Rome fierd wurdt. Oars as nou 
waerd it by álds as it bigjin fan it 
foariier biskage. Dérfandinne komt 
it ek. dat áld-tiids de hiering fan in 
pleats hwat de huzing oanbilanget op 
maeile yngong, mar foar de "armen 
op de 22ste febrewaris, lyk as men yn 
in bulte álde hierkontrakten léze kin. 

Ofskie fan 'e winter 
It wie in totale omkear yn 'e na-

tár nei de file maitiid. sa't men sjen 
kin át in rymke át de 17de ieu, dat 
yn in hánskrift át dv tijd biwarre is. 
lyk as Johannes Hilarides it doe op-
tekene hat: 

Sint Pieter zijn dei; 
dan droegget de wei; 
dan eernet de ei: 
dan wient de schieriel 
dan bettert it miei 
dan keallet de kuw 
dan gruitet de duw 
dan droegget de daem; 
dan wandret de faam: 
dan kroosket de kin; 
dan grienet de tin: 
dan wierket de huisman 
wol nei sien sin. 

Dat wol sahwat safolle sizze as: Op 
Sint-Pitersdei droeget de wel, lam-
met it el. bigjint de skiere tel to rin-
nen. wurdt it miel better. keallet de 
kou. koert de dou, droeget de daem. 
forfart de faem. bidint de hin to 
weidzien(??) en wierret it de boer 
nei 't sin. 
Wy siogge hilrát. dat it ek de dei  

wie, dat de. boaden yn in rifje tsjinst 
gyngen. 
Der gyngen ek folksformaken mei 

mank. Der waerden Sint-Pitersbal-
len „átsmiten". fuortsmiten. Dat 
wiene prachtich forsierde. mei linten 
en strikken oppronke ballen. It gong 
der dan om hwa't dy earst yn 'e han-
nen krige. De prijs siet der faek oan 
fést boun en moast losmakke wurde, 
wylst de oaren har bést dogge om 
him de bal to ántsetten en him yn't 
wetter to triuwen. 

Dr. Y. POORTINGA. 

De enorme drukte op Halbertsma's 
Plein in Grouw bij de begroeting-

van St. Pieter door burgemeester 
R. Walda. 



Op bijgaande foto kan men de mannen 
van Tjepkema aan het werk zien bij de 
verbreding van de Stationsweg. De bo-
men in het voorste stuk van het park 
zijn al gekapt, ook de prachtige beuk 
bij de ingang is het slachtoffer gewor-
den en dokterom lijkt wel een tikje nor-
ser te zien, nu hij daar „pl'Ir op 'e romte" 
komt te staan. De vijver voor het ge-
meentehuis was ook al leeggemalen, 
maar door de hevige regen van dinsdag 
stond het water er 's woensdags weer 
hoog in en moest men aan het pompen. 
De knotwilgjes verderop naar het sta-
tion, zijn ook al verdwenen. We zullen 
nog wel eens een tijdje met moeilijke 
passage te maken kunnen krijgen. Men 
verwacht dat het werk een maand of 
acht zal duren, indien er tenminste geen 
strenge winter komt. 

Werken aan 

de Stationsweg 

s:w2&h 



16 FEBRUARI 1962 

Dokterom hwerhinne . 
vanmorgen om kwart voor tien werd 

het  bekende beeld van dr. Eeltsje 
bertsma te Grouw op een nieuw voet-
stuk gehesen. Het beeld, dat sinds 1904 
aan de weg van het station naar het 
dorp heeft gestaan in het Julianapark, 
moest ongeveer honderd meter verhui-
zen in verband met de wegverbetering 
en -verbreding. Het beeld werd van-
ochtend zo geplaatst, dat het ook van 
de verbeterde weg af duidelijk waar-
neembaar is. Op de foto het moment, 
waarop het zorgvuldig in een sterke 
krat verpakte beeld op zijn nieuwe 
plaats wordt gebracht met behulp van 
een rijdende kraan. 
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Ii álde „archipeldoarp" fordwynt 

As hiene .hja in kanonskfigel 
, 

troch Grou mnnesketten 
Mei de ajurste toeristyske 
hannelswaer, karakter, 
wurdt mál omsprongen 

Né, dán leaver nei it álde Grou, 
lyk as dat suver oanháld liket to 
sykjen by de álde Sint Piterstoer, 
dy 't de konkurrinsje mei de fa-
brykspipen en de yndustrybou oan 
syn fuotten noch altiten aerdich 
treast is. Om dat álde Grou to 
sjen to litten, hat in Grouster yn 
ieren en sinen ás ris by de hán 
nommen. Fan to foaren hiene wy 
yn kaert en boek hwat oer dat 
álde Grou lezen en dien en sa stiene 
wy dus ré.om  in nijsgjirrige kuijer 
oan to gean troch hwat de Fryske 
Ensyklopedy neamt in „archipel-
dorp", in eilá'nsdoarp. It álde Grou 
bistiet dus át eilannen? 
„Dat hat sa west", sei cis paed-

wizer. En hy naem ás mei nei de 
hoeke fan Parkstraat, Paviljoen-
straat en Jogchum Nieuwenhuis-
straat (in Fryske strjitnamme koe 
der foar dizze Fryske foarman 
yn it Fryske Grou sa' t it liket net 
bf). Hjir roun ienris it wetter de 
Groedaem, dat fan 'e Mar bf mei 
in greate slinger troch it eastlik 
part fan Grou syn paed socht wer 
nei de Mar ta. It fierste, suderein 
leit noch iepen, mar oars is alles 
damme en kin men oer it eardere 
wetter by de házen-álde-minsken 
láns nei it suden ta rinne en oer 
de Gedempte Haven (of soks) it 
noarden yn. Noch net sa lang wie 
dat allegearre wetter en in pear 
houten háskes dy't nou mar hwat 
nuver efter yn 'e tán steane, litte 
sjen, hwer 't dy Groedaem ek wol 
foar brûkt wurde koe.... 

Ien stik fan dit wetter bistiet 
noch. It leit foar it Molenpad lans 
en stiet troch de saneamde Ald Ha-
ven yn forbining mei de Baei. 
Mar troch dy darnmerij is it in 
goar stionlugat ~den, dat it oan- 

lik hoekje, dat fortsjinnet bihálden 
to bliuwen, mar dat like warleas 
liket to wezen as de skat oan álde 
nammen, dy 't it folk oan de 
strjitten en stegen, de hoeken en 
harnen fan it álde Grou jown hat. 

noch ien biwenne. Hwat der foar 
yn it plak komme sil? To 'n ear-
sten hat Halbertsma der greate 
turfbulten delset, dy 't njonken 
de heal bfbrutsene wentsjes nou 
net in oansicht jowe lykas dat yn 
VVV-boekjes sa graech nei foaren 
brocht wurdt. Men mei lykwols 
hoopje, .dat op dizze sanearing 
skielk in nijbou folget, dy't mei it 
karakter fan it álde Grou net al to 
bot strijdt. Troch it damjen en it 
bfbrekken hat it doarp dóch al 
slim liet. 

It sil fansels net máglik wéze 
it álde Grou lykas it nou (noch) 
is, to biwarjen. Mar hwat de 
muoite wurdich is, moat al cd-
hálden wurde. As men lykwols 
sjucht hoe 't inkelde „monumin-
ten" der optheden hinnelizze, 
dan soe men al sizze, dat Grou 
it bilang dérfan net sa bot yn-
sjucht. 

It moaije hás át 1663, dat de 
Monumintelist in „poortgebouw" 
neamt en dat by de tsjerke stiet, 
is nedich oan restauraesje ta. It 
is folslein Utsloerd: in skande, as 
men de libbene renaissance-de- 

As lija de offisjele monu- 
.111 
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 minten yn Grou al hwat 
langer hwat mear forsloere 
litle, fregat men jin wol 
efkes óf hwat der fan de 
net-offisje/e monuminten 
toidnne komme sil. In peer 
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Dit is de Baei yn Grou, sa't moaije, geve wentsjes oan 	
er ienris wie, mei turf-  f 	 de eerdere Waechshaven. :mom 

skilten en al (ánder oeren Hwa háldt har de han boppe 	
fan Piter Sietema). Nou is de holle? 
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er boar it greatste part 
damme. •••••• 

Dat Grou it aide Grou net mear is, wit eltsenien, dy't wolris yn it 
doarp komt fan de Halbertsma's (tsjintwurdich kin men dy 

namme yn twa bitsjuttingen opfetsje en de frjemde toeristen tinke 
by Halbertsmaplein earder oan de doarren as oan de „Rimen en 
Teltsjes"! Ut'e trein wei en fan it wetter áf sjucht men al fan fierrens 
de reade dakken fan de nije wiken, dy't allegearre oan'e sádkant in 
plak krige hawwe en hieltiten mar fierder átwreidzje. Oer dat nije 
Grou sille wy it nou ris net hawwe. It is eptich en kreas en fris en 
boargerlik en sunder forrassingen, mar wy sjugge de toeristen dér 
fuort noch net omdoarrnjen. Dy hawwe thás- g5kke wiken ek-W-ol: 
planologysk en boutechnysk en esthetysk oer alle souwen hinne west 
en dèch Onder eigen karakter bleaun. 

Karakter 
It is forskuorrend to sjen hwat 

yn de rin fan grif tsientallen jier-
ren oan moaije Grouster nammen 
fornield is. Der hat forline jier hiel 
hwat to dwaen west om de 
Hollánske fágelnammeboerdtsjes, 
mar yn it tilde Grou hat men 
káns sjoen fanWaechshaven Raad-
huisstraat to meitsj,, fan Achter 
it tsjerkhbf Kerkstraat, fan Oer-
haelspaed ek Kerkstraat, fan Hófs-
gráft Nieuwe Kade, faa_Groedaeyn 

----dergetram"-:Nteuwenhuisst~,_ jan 
de Spande Kont (net sa 'fetsoen- 
lik, mar wol tige typearjend) de 	, 
Boogstraat. By dit nusje ;disjes 
slute de Hoofdstraat en de Door- I 
braak tref lik oan. En hwer is by-
gelyks de moaije namme Boere-
wdl keard? Grou docht mei rjucht 
en reden wakker syn bést om it 
toerisme mei nije dingen to tsjin-
jen (en ~mei himsels). Mar it 
soe sa njonkelytsen ris ta it yn-
sjuch komme moatte, dat karak-
ter in saek is, dy 't it hjoeddeisk 
toerisme aldergeloks ek (wer) op 
priis stelt. In sanearing fan de 
krotten en kleasters is needsaek-
lik. Mar hwat men hálde kin oan 
eigens, fortsjinnet it omtinken. Al 
is it mar in gevel jan 1663, al is it 
mar in geve namme, edele troch 
ieuwen Grouster folkstibben. 
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Dit is de Baei yn Grou, sa't 
er ienris wie, mei turf-
skilten en al (nnder oaren 
fan Piter Sietema). Nou is 
er boor it greatste part 
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damme. 

„Dat hat sa west”, sei tís paed-
wizer. En hy naem fis mei nei de 
hoeke fan Parkstraat, Paviljoen-
straat en Jogchum Nieuwenhuis-
straat (in Fryske strjitnamme koe 
der foar dizze Fryske foarman 
yn it Fryske Grou sa' t it liket net 
Of). Hjir roun ienris it wetter de 
Groedaem, dat fan 'e Mar Of mei 
in greate slinger troch it eastlik 
part fan Grou syn paed socht wer 
nei de Mar ta. It fierste, suderein 
leit noch iepen, mar oars is alles 
damme en kin men oer it eardere 
wetter by de házen-álde-mmsken 
láns nel it suden ta rinne en oer 
de Gedempte Haven (of soks) it 
noarden yn. Noch net sa lang wie 
dat allegearre wetter en in pear 
houten InIskes dy't nou mar hwat 
nuver efter yn 'e tfin steane, litte 
sjen, hwer 't dy Groedaem ek wol 
foar brakt wurde koe.... 

Ien stik fan dit wetter bistiet 
noch. It lelt foar it Molenpad láns 
en stiet troch de saneamde Ald Ha-
ven yn forbining mei de Baei. 
Mar troch dy dammerij is it in 
goar stjonkgat wurden, dat it oan- 

is, to biwarjen_ Mar blaat de 
muoite wurclich is, moat ál tn-
hálden wurde. As men lykwols 
sjucht hoe 't inkelde „monumin-
ten" der optheden hinnelizze, 
dan soe men ál sizze, dat Grou 
it bilang dérfan net sa bot yn-
sjucht. 

It moaije has Ut 1663, dat de 
Monumintelist in „poortgebouw" 
neamt en dat by de tsjerke stiet, 
is nedich oan restauraesje ta. It 
is folslein átsloerd: in skande, as 
men de libbene renaissance-de- 

As hja de offisjele monu-
niinten yn Grou al hwat 
langer humt mear forsloere 
litte, freget men jin wol 
eflces óf hwat der fan de 
net-offisjele monuminten 
to/dnne komme sil. In peer 
nioaije, geve wentsjes oan 
de 	eerdere Waechs haven. 
Htva hdldt har de hein boppe 

de holle? 
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sjen fan dit part fan Grou net for-
heget. Der driuwt alderhanne 
smoargens yn om. 

Dwers troch 
Né, dan is it frisser op hwat simt 
koart de Doorbraak hjit. Dy kit 
op it plak fan de Neare stege, sa 
't de Grousters seine. Op it boerd-
tsje kin men finder de wite kalkfer-
ve noch krekt Nauwe steeg léze. In 
hiele rige wentsjes is hjir ofbrut-
sen en hjir is it, dat fis liedsman 
sei: „Sjuch, jo kinne nou dwers 
troch Grou hinnesjen. „En dat is 
ek sa: yn it (fiere) westen sjocht 
men noch krekt op 'e Grou 
yn it easten op 'e Pikmar. As hie-
ne hja in kanonsktigel troch it 
doarp sketten: 
Nou hliuwt dat sa net, hwant 

oan 'e Grou is Halbertsma (dy fan 
de doarren dit kear) al wer oan it 
bouwen, lykas 
er njonken syn 
fabryk ek oan it 
brekken is. Dér 
fynt men it wet-
ter de Baei mei 
de Ald Haven, 
dy't yn forbi-
ning stie mei de 
Groedaem, dy 't 
yn 'e Grou fit-
roun en fierders 
nei it suden ta 
noch in earm 
hie, dy 't Nij 
djip hjitte. Dat 
Nij dip is it 
it foarste ein ek 
al fan damme, 
de Ald Haven is 
gá'ns 	ynkoarte 
en de lUiskes 
dy't dér omhin-
ne stiene, is in 
great part al fan 
éfbrutsen, wylst 
oaren op nomi- 
naesje 	steane 
lege krotsjes,in-
keldris is der 

tails op jin ynwurkje lit. By it Vol-
ma-fabryk stiet in hás mei in 
boartlik halsgeveltsje íit 1745. Sa 
't it nou giet, hat it der de langste 
tijd stien. De gevel fan in htis oan 
de Wijde Steeg mei halsgevel fit 
1764 en in kofskip yn de top (ek 
op 'e Monumintelist) is folslein bi-
doarn troch grouwélige ruten. Fan 
de net op de list steahde aerdige 
álde hazen liket by forsin in inkel-
denien in karakterleaze fortimme-
ring antkommen to wézen. Sa'n 
gelokkich „forsin" is to sjen yn 
de Raadhuisstraat: it Diske, mei 
syn buorman, in bakkerij. In kost- 

Grou mei syn wetter, nou en 
alearen. De stipkes tusken de 
Grou en „nei de Mar" jowe 
oan dat men dérre optheden 
dwers troch Grou hinnesjen 

kin. 
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Veranderingen in Grouw 

De N.V. Halbertsma bouwt op het terrein van de 
vroegere Jordaan ofwel „Spande Kont", officieel Zui-
derkade geheten. Er verrijst daar een centraal maga-
zijn met daarnaast aan en in de Baai een constructie-
werkplaats. De oude Baai, waar vroeger hardrijderij en 

plaats hadden, blijft weinig van over. Op de foto ziet 
men nog als laatste van de oude huizen, dat van Wis-
pelwei staan, dat ook al onbewoond is en wel spoedig 
zal worden afgebroken. 
De hoogte van dit nieuwe gebouw is negen meter, 

het stuk aan de Baai wordt zes meter hoog.  

, 
De snelweg vordert ook en hierbij een foto van de 

nieuwe brug over de Grot". Ook bij het station is men 
druk aan het werk om een -hulpweg te maken voor 
de definitieve verbetering van het stationsplein. 

Achter Hospes komt een tankstation aan de nieuwe 
weg te liggen, ook daar wordt nu al aan gewerkt. 

En dit is dan de Aldhaven, ook al weer historie, 
want de mannen van Tjepkema zijn al met het vol-
smijten. begonnen. De schilderachtige bodem is hier 
dus voor het laatst te aanschouwen. 

Pinkstermaandag viel in 1915 op 24 mei. Als Friese primeur toen o.m. hard-roeien voor kano's van zes 
meter en korter, een initiatief van de Grouster zeilvereniging lyts Frisia'. Eerste prijs "Swealtsje' van 
H. Kooistra uit Wergea, tweedo prijs S. Hoekstra ook uit Wergea. 

Deze foto zal wel de laatste zijn die van het huis 
van juffer Atsje gemaakt is. De karren van aannemer 
v. d. Veer staan n.l. al voor de deur en men is al met 
de afbraak begonnen. 

Hoe oud dit huis is, is moeilijk uit te maken. Al-
hoewel de vorm van de gevel aan de 18de eeuw doet 
denken, was er in het huis geen tegeltje te vinden, 
die daar toch bij horen. De boogvorm overal, was ook 
in de binnenbouw aangebracht bij deuren, balken enz. 
Op de zolder vond men nog een plank met opschrift 
H. H. v. d. Schaaf met nog een onleesbare naam en 
gedateerd april 1860. Blijkbaar is toen een kamertje 
aangebracht. 
S. J. v. d. Molen sprak in de Leeuwarder Courant 

zijn leedwezen uit over het feit dat dit ongetwijfeld 
markante hoekje van Grouw verdwijnt. Zoals bekend 
wordt de winkel van Borssum Waalkens hier uitge-
bouwd. Verkeerstechnisch wordt het evenwel een ver-
betering, daar de lastige hoek hier verdwijnt. 



Opening nieuwe Kleuterschool te Grouw 
Zaterdag 24 oktober j.l. is voor de kleu-

terbevolking een belangrijke dag ge-
weest. 

's Namiddags 2 uur trokken de kleuters 
in optocht, voorafgegaan door de drum-
band en het muziekkorps „Apollo" van 
de oude school naar het nieuwe gebouw. 
Een flink aantal leerlingen was gestoken 
in de kledij naar de mode van pl.m. 70 
jaar geleden. De donkere, strakke jurk-
jes, de lange zwarte kousen, de matro-
zenpakjes, de petjes en de witte klompen 
-gaven een treffend contrast met de ove- 

Hoe het vroeger was . . . CLICHÉ FR. KOERIER 

spraak, waarin hij uitvoerig het oude 
tegenover het nieuwe stelde en voorts 
wees op de moeilijkheden, welke voor de 
verwezenlijking van het bouwplan waren 
te overwinnen. Hij bracht dank aan de 
inspectrice voor de prettige samenwer-
king, waardoor vele voorbereidingen tot 
een goed einde werden gebracht. 

Hij prees het werk van architect Elde-
ring, wiens ontwerp het gebouw en de 
inrichting tot een zo prachtig geheel 
maakte. In zijn dank daarvoor betrok hij 
tevens de aannemer . Van der Veer, de 

rige leerlingen in hun kleurige en fleu-
rige kleding van thans. Met één der leid-
sters, in de kledij van een „schoolmaitres" 
oude stijl, vormde de stoet een_ mooi ge-
heel. Het was een leuk idee van - le leid-
sters en de ouders om de overgang van 
het oude naar het nieuwe op deze wijze 
te symboliseren. 
Om half drie arriveerde de kleuter-

schare bij haar nieuwe school, waar zich 
inmiddels vele autoriteiten en genodig-
den haddeá opgesteld. 
Burgemeester R. Walda verrichtte de 

eerste officiële handeling door het hijsen 
van de Nederlandse vlag voor de ingang 
van de school, onder de tonen van het 
Wilhelmus. 
Mej. T. Wartena, inspectrice van het 

kleuteronderwijs, hees vervolgens de 
Friese vlag, terwijl de muziek het Fries 
Volkslied inzette. 
Hierna volgde de symbolische onthul-

ling van de naam der school, waartoe 
het kleuter-„pruidspaar" Jaap Wapstra 
en Greetje de Vries, onder de klanken 
van de „Grouster Weagen" een doek aan 
de zijgevel liet zakken. Een voorlopige 
afbeelding van de in te metselen steen 
met de naam: „Dr. Eeltsje Halbertsma-
skoalle" kwam te voorschijn met daar-
onder het eerste couplet van het door de 
schrijver gecomponeerde lied „De Terp". 

Tot slot van deze plechtigheid, waar-
voor veel belangstelling bestond, zongen 
de kinderen een toepasselijk liedje. 
No eenmaal in en de kleuters teru 

onderaannnemer en leveranciers, die al- 
len hun beste krachten hadden gegeven. bestuur van de vroegere nuts-kleuter, 

De leidsters en de oudercommissie wen-school een tropisch aquarium aan, dat 
ste spr. geluk met de nieuwe school, die door de voorzitter met grote dank -werd 
zekër tol ren-ITiratate sfeer-bij liet kl" aanvaard. 
teronderwijs zal -bij dragen. Voorts werd nóg het woord gevoerd 
Mevr. H. Veenstra-Boerke werd hulde door de heer H. Tichelaar, die namens 

gebracht voor het feit, dat de gemeente-de hoofden van de openbare en bijzonde 

raad uit 43 ingekomen namen, de door school en de ulo-school een boek aan- 
haar gedane suggestie: „Dr. Eeltsje Hal- bood; door de heer D. Yntema, die na- Lertsmaskoalle" als meest geschikte naam mens de oudercommissie enkele bloem-

had gekozen. Daarvoor werd, haar het bakken en een reproductie schonk; en 
boekwerk „Rimen en Teltsjes" aange-door de heer F. Dam, die sprak namens 
boden. 	 de stichting voor sociaal en cultureel 
Na deze toespraak werd nog namens werk, met aanbieding van een boeken-

verschillende instanties en verenigingen bon ter aanvulling van de bibliotheek 
het woord gevoerd. 	 van de school. 
Wethouder De Jong merkte op, dat de De heer Hooisma sprak namens het 

aanvankelijke moeilijkheden zijn over-
wonnen, dank zij de goede contacten en 
connecties, waarover burgemeester Wal-
da beschikt. Het is dan ook voor een 
belangrijk deel aan zijn inspanning te 
danken, dat dit resultaat werd bereikt. 
Spr. zegt de burgemeester daarvoor har-
telijk dank, waarmede de aanwezigen 
door applaus instemden. 
Mej. Wartena wenste de gemeente en 

de leidsters veel geluk met de nieuwe 
school. Zij roemde de wijze, waarop de 
inrichting is verzorgd. Zij schetste op 
duidelijke wijze het verschil tussen de 
vroegere „bewaarschool" en het moderne 
kleuteronderwijs. 
De heer Elderink dankte, mede namens 

de aannemer, het •ersoneel en de leveran- 

bestuur der Chr. Nat. School zijn vreugde 
uit over de tot stand koming,  van het 
nieuwe gebouw. Hij wees op de goede 
verstandhouding tussen het openbaar en 
het bijzonder onderwijs in het dorp en 
hoopte, dat de prettige verhouding tot 
het gemeentebestuur bestendigd mocht 
blijven. 
Nadat burgemeester Walda alle spre-

kers en gevers in wel gekozen woorden 
had bedankt voor hun goede wensen en 
de vele geschenken, werd een rondgang, 
door het gebouw gemaakt ter bezichti-
ging van het interieur. 
Daarna trokken de genodigden naar 

hotel Van Stralen, waar zij nog even ge-
zellig bijeen waren. 

naar hun oude school, waar zij getrac-Iciers voor de vriendelijke woorden en 
teerd werden, terwijl de autoriteiten en voor de prettige samenwerking, zowel 
de gasten een plaats zochten in de speel- met het gemeentebestuur als niet de di- 
zaal van de nieuwe school. 	 recteur van gemeentewerken en zijn staf. 
Burgemeester Walda hield een toe- De heer E. LIsselstein bood namens het 
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Hier nog een foto uit ons archief. De voltallige kleuterschool 
staat gereed voor een wandeling door het dorp . . . Wel een 

opmerkelijk verschil met thans. 
CLICHÉ FR. KOERIE De onthulling van de naam . . . 
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it skûtsje aait it oankocht is. 

1 

1 

1 
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Sa seaeh de „palm" der tit, dér't 
neist 50 jier de Grouster bern mei 
rounen op Palmsnein. Dy is ítt'e 
tijd rekke, mar op oare plakken 
binne de bern wer mei it Palm- 

sneinrinnen bigoun. 
_ 
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HEECH WETTER 

Forline wike sneon en snein stielt. wetter wol by-
si:Indere heech. Der wie foar snein in stoarm foarsein, 
mar dat is gelokkich net &kommen, oars hie der grif 
skea fan kommen. Hoe heech as it wetter stie kin men 
op dizze foto's noch wol sjen. 

De stripe lán, dér't de skouwen har winterrêst 
trochbringe, wie ándemoun. De guozzen dy't har for-
bliuw hjir ek op dit stéklmcvwe, steane nou mar hwat 
op in driuwpeal oer de Imar tilt to sen, as it wetter 
ek sakje sil. 



=, De werkzaamheden voor het ; 	 
= station in Grouw., waar de nieuwe' 
= rijksweg 32 langs zal lopen. Door I 
= de kuil, die men op de foto ziet,1 
--- zou het voetgangerstunneltje moe- I 
= ten gaan, wanneer tenminste Ver-
= keer en Waterstaat alsnog zijn 
IMEMI• 	 toestemming wil geven. 

As 't fiks wintert giet it féfoer 

op 'e slide oer Mar en Ie ,k;a2s: 

ikide  dcts, 74i3 (4 

1--"P DE AISIKER 

Foto: 1. de Vries 



Dit kaartje van het op te richten 
waterschap De Bird is niet geheel 
volledig omdat de afdamming van 
de vaart de Bird er niet op staat 
aangegeven, evenals trouwens de 
Borgsloot. 	Het toekomstige (?) 
recreatieoord, dat van „punten" is 
voorzien, is nu ook in het water-
schaps plan opgenomen, doch het 
valt uiteraard buiten de bemaling 
van het oorspronkelijke gebied. 

Ph gild É./ 
2 
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Ontsluiting van De Bird 
weer stap dichterbij 

,Nou of noctit" zei J. Citopett 

N.. of nooit" zej de heer J. J. Cnossen 
als voorzitter van de commissie, 

die de oprichting van een waterschap 
De Bird voorbereidt. Hij sprak deze 
woore,ni gister in Grouw op de verga-
dering van belanghebbenden bij de op- 
richtinz. De proefstemming, 	die daar 
gehouden werd, gaf als resultaat: 27 
stemmen voor, vijf tegen en 24 afwezig. 
In hectares omgerekend is dat: 209 ha 
voor, 104 ha tegen. en 69 ha afwezig. 

De oprichting van het waterschap, 
waarover de Provinciale Staten moge-
lijk in de komende zitting te beslissen 
krijgen, houdt een volledige ontsluiting 
van De Bird in. Het plan omvat de aan-
leg van sintelwegen naar de verschillen-
de boerderijen in het gebied en omdij-
king van het gehele waterschap, dat nu 
uit verscheidene poldertjes bestaat. Bij 
deze omdijking zullen zowel de Bird als 
de Borgsloot afgedamd worden. De sin-
telweg begin - bij de afdamming van de 
Galle bij Grouw en loopt dan door de 
landerijen van het eilandtje. waarop de 
boerderij De Vrijheid ligt, naar 't groot-
scheepsvaarwater tussen het Pikmeer 
en de Biggemeer. Over het kanaal ! 
komt eventueel een pont.. Van de aan-
légplaats van de pont lopen de sintel-
wegen in verschillende richtingen -- het 
eilandop. 

De kosten van dit plan belopen voor 
de eigenaren naar schatting op dit mo-
ment f 45.-- per ha en per jaar. Onge-
veer tien gulden meer dan waar oor-
spronkelijk rekening mee was gehou-
den. De cultuurtechnische dienst subsi-
dieert de verschillende werken tot een 
bedrag, dat 75 procent van de kosten uit-
maakt. Ook de provincie en de gemeen-
te zullen eventueel subsidies verstrek- 
ken. In de Provinciale 	Staten 	moet 
daarover nog een besluit genomen wor-
den. De gemeente heeft dit reeds ge-
daan, doch een hogere instantie moet 
zijn fiat daar nog aan geven en aange-
zien de gemeente Idaarderadeel geen 
sluitende begroting heeft, zouden er op 
dit punt nog wel, eens moeilijkheden 
kunnen komen. Ook het bedrag, dat 
van de provincie moet komen, ligt ei- . 
genlijk boven de norm. Gedeputeerde 
H. M. Gorbrandy merkte dan ook op, 
dat het formeel eigenlijk niet mogelijk is 
deze subsidies te verstrekken. 

Middeleeuw 
De heer Cnossen was in zijn openings-

woord begonnen met het noemen van de 
middeleeuwse toestanden in het gebied 
van de Bird. Een heel gebied is daar , 
aangewezen op het verkeer over water j 
en personeel is er op de boerderijen 
bijna niet te krijgen. Eén boer is er, 
die alleen veertig koeien melkt. Ver-
schillende boeren zijn gedwongen te 
vertrekken. 
De commissie, die de rlannen van ' 

de Ned. Heidemij in dit gebied naar vo-
ren brengt, wil een annuïteitslening 
aangaan voor dertig jaar, mits deze in 
verband met de hoge rentevoet van het 
ogenblik vervroegd flosbaar is. 	De 
heer Cnossen zei, dat de commissie ge-
schrokken -was van de hoge lasten, die 
er per ha zullen komen. toch meende zij 
het plan te moeten doorzetten. Vooral 
omdat de cultuurtechnis-che dienst er 
zijn geld nog voor beschikbaar heeft en 
men er later niet meer zeker van kan 
zijn. 
De heer J. N. Prunimel van de Ned. 

Heidemij. lichtte de plannen toe en deel-
de mee, dat de dijken warden aangelegd ! 
Op een hoogte van 1.10 tot 1.40 m. Dit , 
is een behoorlijke overhoogte, zodat er ! 
voorlopig geen onderhoud aan is. De ! 
dijken zullen ook van goed materiaal 
worden gemaakt. 

Gedeputeerde Gerbrandy deelde mee, 
dat de plannen vorige week met mi-

nister Mansholt besproken zijn om de-

ze ervan te overtuigen, dat het subsi-
die-bedrag van een half miljoen gulden 
zo lang mogelijk voor de Bird gereser- 
veerd blijft, want het plan mag 	niet 
mislukken. De gedeputeerde 	hoopte 
dan Ook, dat het plan met grote meer-
derheid van stemmen zou worden aan-
genomen. Burgemeester R. Walda sloot 
zich hierbij aan: „Der is gjin plak yn 

Fryslán hvvér 't it der raerder hinne 
leit as hjirre". 

De enige tegenstand tegen de plan-
nen, kwam hier van een vijftal uitwo-. 
neride eigenaren. 



Terwijl de genodigden zich adkér 
het oranje lint verdrongen, zorgden 
C% meisjes Bregtje Bouma en Jantje 
Jonkman, dat de opening van het 
/Peterschap de Bird werkelijk een 
feit werd: met een ferme knip van 

een schaar. 

VRIJDAG 22 APRIL 1960 

Pikzwarte vlek weggewerkt 

Bird tweemaal geopend: 
met woorden en schaar 
Nergens in Nederland plek, waar 

',zo'n .hoge subsidie op ligt" 
Het waterschap De Bird bij Grouw is gistermiddag twee maal achter elkaar 

geopend. Allereerst met woorden, toen de heer J. .1. Cnossen van Goingahuizen, 
voorzitter van het voorlopige waterschapsbestuur, in hotel Oostergoo een 
openingsrede afstak en uitvoerig inging op de geschiedenis (anno 1400), van het 
onderhavige gebieden en verder vertelde, hoe men na jaren van plannen maken 
eindelijk was gekomen tot een goede waterhuishouding, betere bemaling, bedijking 
en tot ontsluiting van het waterschap. De tweede keer was de opening een daad, 
waarmee twee meisjes uit de Bird waren belast. De zevenjarige Bregtje Bouma 
bood op een kussen een vriendinnetje, de negenjarige Jantje Jonkman, een 
schaar aan en toen was het nog maar een kwestie van seconden: een ferme knip, 
het oranje lint dwarrelde in twee stukken uiteen en de weg naar de pont over 
het Prinses Margrietkanaal en naar de Bird lag open voor allen, die bij de plech-
tigheid aanwezig waren. De heer Cnossen sprak Bregtje Bouma en Jantje Jonk-
man toe. Hij zei, dat als ze beiden misschien eens boerin in de Bird zouden zijn 
geworden, ze wellicht nog vaak aan deze belangrijke dag zouden terugdenken en 
dat het daarbij goed zou zijn te bedenken, dat heel veel mensen zich hadden in-
gespannen hier iets goeds en groots tot stand te brengen. 

De beheerders van de motorpont kre-
gen het daarna druk met het overzet-
ten van auto's, want het gezelschap ging 
de Bird en de werken, die daar waren 
uitgevoerd, bezichtigen. Gedeputeerde 
H.M. Gerbrandy, die vergezeld werd 
door gedeputeerde S. van Abbema, open-
de daar een gemaal door met een sleu-
tel de toegangsdeur van het slot te draai-
en. 
Zoals gezegd, sprak de heer Cnossen 

voor het bezoek aan de Bird een openings-
rede uit, waarin hij onder meer zei, dat 
de Bird een- verouderde naam is, die 
„op de kant" betekent. De Bird en de 
Borgsloot waren riviertjes, die zich ver-
bonden met de Grouw en vervolgens 
met de Boom n bij Irnsurn en tenslotte 
hun uitweg vonden in de vroegere Mid-
delzee. Ook toen was er steeds de strijd 
tegen het water. In de Bird ontstonden 
na veel moeite twee kleine waterschap-
pen, de Borgkrite en de Driehuister-
vaart. De economische betekenis van dit 
gebied blijkt wel hieruit; dat de boeren 
er jaarlijks 1.250.000 kg melk leveren. 
Al in 1939 was er een groot plan om 

de toestand te verbeteren. Er was al een 
weg geprojecteerd van Grouw naar 
Drachten met een brug op Syteburen. 
Maar het plan werd getorpedeerd. Ten-
slotte kwam er in 1958 een plan, dat al-
gemene bijval vond en dat leidde tot 
de huidige toestand. De Nederlandse 
Heidemij. werkte de plannen nader uit 
en maakte een begroting. 

De commissie, gevormd uit ingelan-
den, meende dat •men met f 35- per 
hectare waterschapslasten aan het 
plafond zat, maar tenslotte bleek men, 
op f 45.- te komen. De Cultuur Tech-
nische Dienst gaf over de werken 75 
procent subsidie. Later merkte de 
heer Cnossen nog op, dat er nergens , 
in Nederland een plekje is te vinden, 
waar zo'n hoge subsidie op ligt.  

unnen rengen. ;,De glorie van deze dag 
is dan ook voor de heer Cnossen", zo zei 
de gedeputeerde, die voorts sprak van 
een historische dag voor de bewoners 
van de Bird. 

Ir. K. I. de Haan, directeur van de 
Cultuur Technische Dienst (directie 
Friesland), zei dat de mensen van zijn 
dienst poogden zwarte plekken op de 
kaart op te zoeken en daar de toestand 
te verbeteren. Een van die vlekken — 
een pikzwarte — was de Bird geweest. 
Hij hoopte dat de bewoners er veel ple-
zier zouden mogen beleven van de ver-
beteringen. 
Namens de Heidemaatschappij sprak 

de president-directeur, ir. H. J. A. Hen-
drikx, die onder meer was vergezeld 
door de directeur E. Wijnbergen en door 
de heer J. N. Prummel, hoofd van het 
ambtsgebied Heerenveen. De heer Hen-
drikx zei, dat hij vaak in Grouw was ge-
weest als zeiler. Nu had hij het gebied 
op een andere manier leren kennen. Wat 
hier was gepresteerd, wat te danken aan 
de wil, het doorzettingsvermogen en het 
geloof van „koppige" Friezen., 

I 

I
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	De heer Cnossen, die allen, die aan de ' 
verwezenlijking van de plannen hadden 
Ineegewerkt, dank zegde, herdacht ook 
de daarbij betrokkenen, die in de af-
gelopen zeven jaar waren overleden, na-
melijk het statenlid J.W. de Visser, 

1 

 ' le heren P.. Siebenga, B. Jonkman en 
vethouder B. Vriesema, en tevens de 

' oofdingenieur-directeur van Provinci-
le Waterstaat, ir. G.L. Walther. 

Diep onder indruk 
Gedeputeerde Gerbrandy zei, dat hij 
iep onder de indruk was van wat er in 
e Bird was gepresteerd. Hij noemde de 
eer Cnossen als de grote opposant, die 
iet genoegen wijde nemen met een goe-

waterstaatkundige toestand en be-
aling en verbeterde kaden alleen, doch 
e 4evens ontsluiting wenste. Plannen 
l; de provincie verwierp hij en hij zet-
zrch er toe een beter plan ter tafel te 

..._ 

Grou oan de 
Pikniar yn 1810. 
It wie der doe 
gans stiller op it 
wetter as hjoed 
de dei. Foctral 
simmerdeis is it 
op dit sté wyt 

fan seilen, 


