


IN PRAETSJE BY IN PLAETSJE. 

Grou foar sa'n 50 jier tobek. As men dizze foto sjocht is der dochs nochal hwat foroare. It earste 
hûs lofts wie doe in herberge „Het wapen van Grou", dér't de twa Grouster bearzen op it títhingboerd 
skildere stiene. Dan komt it Halbertsmahtts, doe ek al postkantoar. 't hfis dérneist, it htis mei it „stientsje" 
waerd biwenne fan Smits, gemeente-ontvanger. Dan kaern seilmakker S. U. de Vries en dan de klear-
makker Schuringa. It greate hûs, eartiids gemeentehás, waerd biwenne fan de famylje Haites. Dérneist 
Wid. Budstra en dan Joh. Kerkhof. 

Fan de bern dy't meast op it plaetsje steane ig net safolle to fortellen. Mei de ioupe hat S. 
MolTaar,  /15c1.él wy dizze bysunderheden fan hawwe tinditsen dat de jongfeint mei de wite kile oan 
Thg~ni-is, dy.1_1ijir-..nou—wer—to--Cifett----wennet. It famke rjochts fan de beam mei it huodtsje skean 
op is de frou fan Reinder de Vries. Mooglik dat der Grousters binne dy't om de sechstiger jierren sitte, dy't 
harren seis át it klofke bern werom fine kinne. Hja kinne de foto by ás wol sjen, dy't fansels skerper is 
dan in kranteofprintsel. 

En hwérom't de flagge op 'e toer stiet? Dy deis 28 Maeije 1904 waerd de tinkstien fan dokter 
Eelt* yn it park „onthuld". Wy hoopje d'èr ynkoarten in bysundere foto fan to jaen. 
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OFBRAEK. 
Hjirby de foto dér't de hear Postma 

syn stikje by skreaun hat. Ek de muor-
re fan it hfis dat noch stean bleaun is, 
liket net bést mear. Dat er op dizze 
hoeke noch mear huzen fordwine sille, 
stiet dan ek wol fat.  

t
Nou't yn 'e I3oogstrjitte in greate for-
oaring op til is — in diel-fan de klompe 
wenningen dé'r, dy't mei de tijd alle
gearre Ofbrutsen wurde, leit al plat 
om't dér'plak komme moat foar in-trans-
formator — is it fit histoarysk eaehpunt 
bis joen, wol goed gewach to meitsjen fan 
jen en oar dat forbán háldt mei..itjbw 
dat foar ivich wei wurdt. 

Om't ik in diel fan myn bernejierren 
dér trochbrocht haw, binne by 't skriu-
wen fan dit stikje, myn gefoelens jen-
diels wémoedich, om hwat fuort is en 
net wer komt, mar teffens wittende -dat 
de foroaring needsaeklik en nuttig is. 
Sa't ik yn myn „Wandeling door oud 

Grouw" meidield haw, wennen myn al-
den omstrings 1880 yu it hfis dat nou 
krekt Ofbrutsen is. (It heekhfis). Foar 
fis oer, dér't Tines WesterAwennet, wen-
ne doetiids Tuitte Bijlsmai-- Tjitte en 
Frouk. In jonge fan harren, IJsbrand, 
wienrayn karnmeraet. 
By myn tinzen oer dy tijd soe't my 

gjin nu dien hazwe, as wy dér in bytsje 
óare tael brilkt hiene yn, dy hoeke ffrn 
Grou. Hwant eat apparts bie ,,de spanik 
kont" letter „Jordaen" wol. 
It 

 
kont", 

op dat bisiinder diel fan á, 
Grou waerd dochs wol lein troch de bi-
wenners fan doe. Neam ik foarst de heit 
Van Ittyn kainmeract Tjitteglitget~—
mei sYn forhalen oer. syn_sémansreizen 
fis yn de sfear broeht fan de romantyk. 
Dérta holp mei de foltágde trijeraester, 
dy't by Gerben Pieters -- dy't wenne 
neist de timmerwinkel fan Halbertsma --
ek in bate farder, yn 'e gong stie. 
It wie gjin wfinder dat langstme yn 

ás opkaem om ek séfarder to wurden en 
fiere reizen to divaen. Doe't dan ek Sybe 
Jellema — jen fan ás buorrentsje — thfis 
kaem mei it moaije marinepalde mei de 
branikraech, wie ik` net mear to hinden. 
Ik soe en moest nei de marine. Nou, ik 
haw myn sin krigen, ik haw fiere reizen 
makke. 
Dat langstme nei farren waerd for-

greate trochdat wy op fis hoekje ek noch 
in pear bfiterskippers hiene, dy't nei 
harren wyklikse reizen nei Harns sneons 
en sneins oan 'e wál leine. Bfiter en tsiis-
keaplju, fi.o. Tjalling Halbertsma, en. 
Bouwe van der Meulen hiene dér ek har-
ren kantoaren en pakhuzen. 
Sa't men nou noch sjen kin — it hfis 

dat noch oerein stiet, hat in Ofsniene 
hoek en wie nedich om romte to jaen 
foar it oanlizzen fan fartugen. De bad 
roun troch oan it kantoar fan Ti. Hal-
bertsma, letter wenne dér de slachter 
Jurjen. Bokma. De kerstháswál wie - op-
siaeh.  •St,( 

	
Lad< 

cO 
°tt it-te  



De Wildlanden (k Wylldn) tusken Geau, Gréft, Folkertsleat en Prime/Wi yn 
Idaerderadiel. 

Terpkes Ut de tredde terpe-périoade 
• Hjoeddeiske pleatsen. 

Fynsten 
Doede ledes hiert l  in jiermaimich fan 

é Grouster tsjerke. Mar dat er fleurich 
buorket dr yn it Wylldn tusken Gréft. 
Geau en Folkertsleat, dat is fers twa. Alle 
jierren wer oan hat er it to kwea mei it 
wetter, dat ier yn 'e neisimmer soms, k 
lfin yn 'e gros of Under water set en der 
maittidsdei net teer rif wol. h komt foet, 
dat it f é mei Pinkster noch op salt stiet en 
it is gjin niget, dat by al dy tviete boel, ti 
gemaek navenant is. Om Krysttikl 1542 
hintte,. as er alle gelegenheid hat, de—g--
ruwde sitewaesje yn it bilthes en de ;tee-
berch nést it langlids op to nimmen en 
it yn 'e fiere ontkriten ien sé fan wener is, 
ripet de gedachte by him, de pleats maf 
to forlitten en in oare hei/leem/nen to 
sykjen. Toalee gouden gounen hier del to 
tellen foor de hearen tsjerkfaden wylst 
inen de helt net jens tneitsje kin yn dit 
sodzige, heane hird Né, sa giet it net 
langer. Hja dér yn Grou, yn it skaed fan 
'e St. Piter op in ~alk droege terp, hja 
kinne om him in oare hierder  sykje. En 
as hja dan de hier net de helt of in fiirde 
part forleegje, dan meitsje se noch ns ien 
gngelokkich! 
Sjoch, sa moet men jin om it mid-

den fan 'e 16e ieu de tastán, op groun 
fan in álde ynventarisaesje fan it 
Grouster tsjerklik bisit, dat fést wol 
in 100pm. bisloech yn it Wyllán, 
foarstelle. Der is wol hwat oan dit 
lichte lán dien inkelde jierren boer it 
jier boppenea•rnd: men laat it b.g. bi-
greppele en miskien ek hwat ámmer-
dykjes oanlein, naar ik leau mei Dr 0. 
Postma, dat it net folie om 'e hakken 
hawn het Oars hit Doede lede^s  sa 
net praten, as er die. 

Dochs hat de Grouster tsjerke der 
de hannen net ellutsen, hwant oars 
hie er om 1580 'enne in oare hierder, 
mei .naimme  Sytse Fokkes net 60 
goudgounen liend, om de holle boppe 
wetter to hálden. -It wie lykwols om 
'e nocht, hwant it hes, op in lyts 
terpke lizzende, wie sadanich yn lor-
fel, dat it de kosten fan it opmeitsjen, 
lit steen fan it ófbrekken en it bou-
wen ban ; in neen ien, net hoedzje koe. 
Dat oer net lange jierren sil der gjin 
hes mear st.ean en de hiele greate 

' 
 

hakte tusken Gréft, Geau, Doeke-
t dwersteat en Folkertsleat sil eitinoar 
!balie yn ytlike stikken los lán. 

Hwat hjir boppe stiet, ha ik ek 
oan 'e Grouster poeren forteld, for-
line jier yn 'e hjerst. Men hearde der 

(Jan op, dat der doe, fjouwerhendert 
1jier forlyn. :n pleats stie, hwant 
ielkenien wist wol, dat de buorkerij 
Ifan Abe Mulder en Wibe Jongsma oan 
1 'e Greft der noch mar sint 1926 en 
11927 stiene. Foar dy tijd wie Mirau-
gers, dat alle jierren forhierd waerd, 
net allinne oan Greueters, mar ek oen 

:boeren et 'e Welden. Yn it skoft kaean 
de hear Tsjerk Wartenalan 'e tsjerke-
pleats oan 'e Ultsjebuorsterfeart yn 
;At Leechlán by my en fortelde ender 
aoaren, dat der en it Wyllán, fuort by 
'in stik lán, dat 	brekte ,in kop yn it 

lei, dy't l 	e boeren de namme 
Doeke hessté hie. Hy frege aft dy 
enamene soms ek hwat to meitsjen hie 
:mei de boer fan 1543 yn it Wyllán, 
Doede Iedes en as dat wol it gelal 
ewie, oft dan de pleats dér net stien 
'bie. 
T Men kin fan tinken wol hawwe, dat 
dy meidieling my tige nijsgjirrich 
lanakke. Ik seach der daliks wol ljocht 
(yn, Doede en Doeke boer deselde per-
'soan to hálden, op groun ban hwat de 
:nammekundige Johan Winkler der oer 
:skriuwt. Dodo (sa jowt it álde ge-

Iskrift fan 1543 him aan), is it selde 
as es Doede en makke men ban Doede 
in forlytsfoarm, dan wurdt it 
Doedeke. Yn 400 jier is dat middelste 
wudiid de der etrekke en Doekt oer-
Veem:. 

Dat, om noch meer wissichheit to 
'krijen, wie it beste en gaan sets it 
fjild mar ris yn. De heer Wartena 
'hielde der alles foar en za binne wy 
op in rnoaije middei yn April 1951 der 
op etgien. 

As jo it net witten leent, echte 
lezer, dan hiene jo dy acht minsken 
dér op at Wyllán, mei skeppen op 't 
eltouder en allegearre yn 'e boete-
wurkdracht, foar in stel boeren hel-
eienedy de krike oan 'e feartswál oan 
it elkemint werom joegen, hwert it 
'.it 4ortkommen wie. Mar de net- 

boer, stiek der mei de kop elf en op 
gáns plakken kraste stien op izer. 
Doe't de seadde der óf wie en it ear-
ste stek dien waerd, kaem al daliks 
in diggel foar't ljocht, dy't in enmis-
kenbere oanwizing wie, dat wy op it 
goede plak oanlánne wiene: it wie 
nainernentlik sa'n diggel, dy't de des-
kundigen datearje yn 'e twade halte 
fan't 16e ieu, dat is dus yn Doede 
Iedes en Sytse Fokkes har tad. It 
selskip waerd troch dizze fynst net 
in bytsje oanstutsen en seach skerp 
ta, hwat der al sa et it gat foar't 
ljocht kaetm. Nou, dat wie sa opper-
flakkich bisjoen, net bolle, mar foar 
de kenner meer as genóch. liwant bi- 
halven dan dat moaije 	brune, 
mei figuren-yn-relief forsierde stik, 
founen wy ek in hieiebult fan dy 
swarte stikjes potguod dér't de kei-
zei yn bibakt slet. Dat moest folie en 
folie álcler wéze as itjinge eerst foun 
waerd. De heer Penning, amanuensis 
fan it Frysk Museum fortelde my let-
ter, dat it et in tijd stamme, foer it 
jier elzen, de s.n. tredde terpperioade. 

Oan 'e kleur fan it gers en oan de 
frucht hiene dy daliks al sjoen, dat 
wy mei hiel oare groun to meitsjen 
hiene as it lán der om hinne, mar de 
proefgatten fortelden As boppedat 
noch, dat wy mei in terpke to dwaen 
hiene, opsmiten fan klaei, op leech-
fean (klyn). Der sil sa'n foege meter 
klaei sitten hawwe. 
Myn meiwurkers hiene enderwi-

lens al forteld, dat der noch meer 
sokke stéjen yn it Wyllán sleten, mar 
cm't hja eartiids net wisten, hwat de 
sin fan sa'n kop wie, hiene hja der 
fierders ek gjin oandacht ean bistege. 
Us earste opgraving makke har lyk-
wols yndachtich en sa zetten wy nei 
ir twad sté, efkes noardliker. Wy 
moesten dér boer ek in brede feart 
oerstekke, folie breder as dat de lang-
ste pols rikt. Dy feart nearnden se de 
Doekefeart, in namme, dy't fansels 
gearhinget mei Doeke hessté en dy't 
nei't ik letter seach, ek foarkornt op 
de gritenijkaert fan Idaerderadiel fan 

1850. En yndied, oen de oare kant 
wie wer sa'n sté en ek hjir levere it 
áldheden op et it tiidrek foar it jier 
Ween. Dit terpke wie ek al krekt as 
Doeke hussté frijhwat yn 'e klyn wei-
sonken en dérom hie it leer lettere 
eigeners of brekers ek gjin biswier 
west, om der in greppel trochhinne to 
graven. Yn de s.n. Sloterdyks nese-
gene, ien stik fierder nei it westen, 
tsjinne nemer tru c him can, net aars 

ynwijde soe nuver opsjoen hawwe, as 
er it selskip op in bipaeld plak mid-
den yn't lán de kile ensmiten sjoen hie 
om de seadde los to meitsjen. De 
lezer sil al zet hawwe, dat wy doe op 
Doeke hessté oankomanen wiene. Ta 
It ark, dat de h.r. W. meeat-ne-een hie, 
hearde ek, in kaart hearoedtsje. [en 
fan 'e soannen fan 'e tsjerkepleats- 

as de foargeanden. Nemer fjouwer, 
yn 'e saneamde Gariper live, nou len 
stik, mar eartiids twa, lelt krees yn it 
noardeastlik hoekje en de greppel fol-
get dér moai dit birin fan 'e 'lelie 
krekt as by Doeke hessté, hwer't de 
sleet it loer in part die. Mear as yn 
de oare trije founen wy hjir stien en 

oerbliuwsels fan diggelguod ja, der 
kamen sets geve álde friezen oan it 
Ijocht. 	 • 

Wolfoldien setten wy wer op sate 
„de Fatroan", de tsjerkepleats oan 'e 
Intsjebno-rsterfeart, ta en wiene efkes 
foar melkérstiid thes. Doe't wy yn 'e 
rin fan 'e simrner fan de Topografyske 
Tsjinst to Delft in loftfete fan dit ge-
biet liene mochten, leunen wy dér 
alle fjouwer hesstéjen op weroan as 

natueriake ofstreammg ofroun wie, 
moesten der nije óffierwegen makke 
wurde, dy't net heal sa goed wureen 
as der foar. De lege lannen forsepten 
binei en op't lest moesten de boeren 
dizze lánsdouwen forlitte, hen fan de 
leste is Doede Iedes, hwant nei 1600 
is dit lán oerlitten oan it wetterfegelt 
en wurdt it noch ris echt wyld lán. 

0. SANTEMA.  

ljochte plakjes yn 'e lannen, Doe sea-
gen wy teffens, dat der op dy lof [foto 
fan in hichte fan sa'n 4000 m. óf nom-
men, noch mear fan sokke hekjes 
wiene. Men kin fan tinken wol 
hawwe, dat wy net eerder tofreden 
wiene as dy forskynsels moesten ek 
endersocht wurden. Wy troffen foar 
As twade tocht, yn 'e leste wike fan 
Septimber moai waer, len fan 'e et-
scnderingen yn 't jier 1954. Seis man 
diene diskear mei. Om keert to geen 

hawwe wy dy deis tree nije stielen 
féststelle kinnen, hwerfan 2 fuort by 
elkoar, yn in stik, dat men de Lippen-
halster tsiene naemt, fan álde tiden óf 
bisit fan, 'e Lippenhásters. De meest 
noardlike leit deun tsjin 'e Folkert-
sleat oen. Der bilibben wy it momint 
fan 'e dei. De »Piokker'  koe op in 
bipaeld sté net fierder as in heale 
meter yn 'e groun komme, wylst in 
foet dér njonken it izer nei in meter 
frij fluch yn 'e klyn weitreaun wurde 
koe. It kraste ek net, dat wy tochten 
claliks oan hout. 
Der moasten wy fansels meer fan 

witte! De sképpen en boarkes skeaten 
de groun yn en nei hiel koarte tijd 
kaem der yndied hout foar 't ljoeht, 
fierhinne forgien. Mar hwat ciiipper 
Ruerd groef (hy stie yn 't gat) hwat 
gever it hout, dat mei in hoeke fan sa'n 
100 gr. yn 'e groun stie, waerd, .En 
op 't lést tekene him foar es for-
lieerde eagen de binnekant fan  in íit 
boegen yn elkoar klonken fet, sencier 
boaijem, 'ef, mei in trochsneed fan in 
goed meter. Wy hiene doe fansels 
wol troch, dat wy hiel tafallich op in 
put tolánne komt wiene, en gedach-
tich oen 'e fynsten, dy't back op 'e 
boaijem fan sokke putten dien binne, 
waerd mei greatere forsichtigens fier-
der arbeide. 
Spitich wie it, dat om 'e naute en 

it grounwetter en by gebrek oan 
gaedlik ark wy net oan 'e boaijem ta 
komme koene. Mei de boom fan es 
anotorboat stelden wy fest, dat de put 
sa'n 4 m. djip wie en dat er moai wis 
oan it sán ta átgroeven wie. 
Mr Boeles datearret yn syn boek 

„Friesland tot de elfde eeuw" sok-
searte putten foar it jier 1000. Dat 
komt dus aerdich oerien mei dy  fan 
It Waste diggelguod yn dizze wier-
kes. Men sil freegje hoe't biwenning 
op dizze sompige, slappe groun moog-
lik west hat. Dér kin op andere wur-
cle, dat foei- it droechmeitsjen fan de 
Middelsé, dér't al it wetter fan de 
hegere grounen yn it casten. fia de 
13~ en syn sydearmen hinne 
streamde, hjir biwenning op terpkes 
mooglik west hat. Mar doe't dy 

yn it Wyllán tinder Grou 
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Aan de Grouw worden jaarlijks 
nok 	trolmrpin 

O 
P de voorpagina van de krant van maandag 
de foto van J. Koopmans en P. de Vries uit 

vangst van één middag: negen forse snoeken ui 
buurt van Arum. De zwaarste woog liefst 25 p 
wicht van de anderen varieerde van zeven tot a 
waren dus allemaal nogal gewichtige dieren. Ech 
men met oudvader pleegt te betitelen. Geen w 
zo'n kanjer ziet. Vooral wanneer men daarbij b 
eens een centimeter lang en enkele milimeters dik 
zich uit het ei worstelde . . . in Grouw. Beter g 
want aan de oe ver van dat water worden practi 
boren, die in het waterrijke Friesland voorkomen 

drie miljoen s 
Door inkrimilg van ,bettlá 

natuurlijke  paaiplaats 
,‘• 

Dat is niet alleen in dit gewest 
het geval, maar ook in een veel 
groter deel van Nederland, ter-
wijl in een land als Oostenrijk ook 
snoeken voorkomen van wie de 
wieg in Friesland heeft gestaan. 
Die zijn dan geruild tegen Oosten-
rijkse snoekjes van iets grotere af-
metingen en van die Oostenrijkers 
zwemmen er ook wel in Fries-
land. Honderd om een is de snoek 
die de beroeps- of de sportvisser 
in Friesland vangt in de kraam-
kamer te Grouw geboren. Hon-
derd om een hebben de beroeps- of 
de sportvisser het dier ook zelf 
betaald, want de snoekjes komen 
zo maar niet uit de kwekerij in de 
openbare wateren. Ze moeten 
worden uitgezet en om dat te kun-
nen doen, moet men de diertjes 
kopen. Dat Is een handel, die met 
grote getallen werkt. De produc-
tie van de kwekerij bedraagt per 
jaar zo'n drie tot drie en een half 
miljoen snoekjes. Stuk voor stuk 
worden die niet geteld, maar de 
schatting is toch vrij nauwkeurig 

Een pond kuit bevat 
40.000 eieren 

Een pond snoekbroed bevat on-
geveer veertigduizend eieren en 
wanneer bekend is, dat de kweke-
rij jaarlijks dik honderd pond kuit  

verwerkt dan 
vier miljoen 
jes worden 
waardoor er 
jaarproductie 
miljoen snoe 
hoog geraam 
Grouw wel u 
kwekerij bes 
Het is dus b 
zegd, dat elk 
ter in Grouw 
lemaal vrij 
geen snoeken 
bij heel, heel 
geboren. Daa 
kerij in Grou 
der de vraatzu 
visstand het 
de mens het E 
esox lucius 
dier verscha 
waarop de b 
nomische motieven jaagt en de «raden warmte 
sportvisser om de spanning, die 	Door het vroege voorjaar was 
dit opwindende onderdeel van de de snoek ditmaal ook eerder rijp 
hengelsport met zich meebrengt. dan andere jaren. Na de sluiting 

van het seizoen op 16 maart be-
hoefde er dan ook practisch geen 
paaisnoek met speciale vergun-
ning meer te worden gevangen. 
Om op een honderd pond kuit te 
komen moeten een vier- tot vijf-
honderd snoeken worden afgestre-
ken. De aldus verzamelde eieren 
worden samengebracht met het 
homvocht — het sperma — van 
de mannelijke dieren, waarna het 
geheel in een zestiental broed-
trechters wordt gedaan. Dag en 
nacht worden die trechters ver-
verst door er water uit de Grouw 
door te pompen. In stilstaand wa-
ter zou door gebrek aan zuurstof 
de hoop van een tweehonderddui-
zend eieren in een trechter waar-
deloos worden, hetgeen de reden 
is, dat de heer De Haan ook 's 
nachts geregeld controleert of de 
pomp nog wel werkt. 
De eieren moeten totaal onge-

veer honderd graden warmte heb-
ben gehad voor zij uitkomen. (Over 
een bepaalde periode worden dus 
de temperaturen, die het buitenwa-
ter overdag en 's nachts hebben  

gehad, bij elkaar opgeteld. Is - 
totaal op honderd gekomen, dan 
hebben de eitjes genoeg warmte 
gehad.) Afhankelijk van de tem-
peratuur van de Grouw vordert 
het broedproces ongeveer veertien 
dagen. Wanneer de eieren op uit-
komen staan, verhuizen ze van de 
broedtrechters naar de broedze-
ven in de waterbakken. Na een 
uur hebben de snoekjes het kar-
wei van het doorbreken van het 
ei volbracht en zwemmen zij van 
de zeef in de bak. Op de zeef blijft 
dan de waardeloze rest achter. 

De snoekjes krijgen in een 
dooierzak voor ongeveer een 
week leeftocht mee op hun 
levensreis. Zij groeien bij de 
dag en na een week zijn zij 
krachtig genoeg om zelf hun 
voedsel te zoeken, hetgeen de 
eerste tijd uit plankton bestaat. 
Dat vinden zij genoeg in open 
water en daarom worden de 
snoekjes na een week langs 
veilige oevers op rustige 
plaatsjes uitgezet door de be-
roepsvissers en de hengelsport-
verenigingen, die dit jaar elk 
ongeveer een even groot kwan-
tum afnemen, hetgeen betekent 
dat de beroepsvissers meer dan 
voorheen uitzetten. Heel de 
Grouwster kweek komt niet in 
de Friese wateren, maar geen 
nood, want elders zit men ook 
gim snoekbaby's te springen. 

aan het hart, maar 
k'. de Haan (I echis) met zoon kweek-onderbreking 
Wolter bij de zeef, waar honder- 
den snoekbaby's bezig zijn uit 

het ei te breken. 	iit ei na totaal 
• • • I I 

Afhankelijk van de tempera-
tuur, maar altijd in het voor-
jaar en door elkaar genomen 
rond de twintigste maart is de 
snoek rijp, hetgeen dus in-
houdt, dat zij — want dit is dui-
delijk vrouwenwerk — haar kuit 
kan schieten, dus de eieren kan 
afzetten. Het dier doet dit bij 

,,,,ieé:•":-.:~WiniFig O's> - 

Des 	van de snoekenkweek in Grouw. De wijfjessnoek wordt 
bier ~treken, waarna het kuit met het homvocht van de 
minisetiessmoek in de broedtrechter komt. Nadat het bevruchte 
ei iris een totale watertvarrnte van ongeveer honderd graden 

beeft ontvangen, worstelt de larve zich uit het ei. 



Dábel iisklubjubiletun yn Grou 

DE ,IISKLUB GROU' HUNDERT JIER 
,FOAR IT JONGE FOLKJE' AL 50 
De flagge stie juster op 'e toer yn Grou en dat die in bytsje frjemd oan 

sa midden yn 'e winter, dy't gjin echte winter is. It wetter stie wakkere heech, 
mar der wie gin ijs en dat hiene de bistjfiren fan de beide iisklubs yn Grou 
sa graech hawwe wonen, hwant de iisklub „Grou" en de ilsklub „Foar it jonge 
tolkje" Pierden togearre harren jubileum. De „iisklub Grou" hat nou al Mindert 
jier bistien en „Foar it jonge folkje" krekt de helte minder, mar dat is foar 
jongfolk ek al in hiele rek. Yn hotel „Oostergoo" waerd justermiddel earst in 
resepsje troch de beide forieningen hálden en de jouns wie der feest foar jong 
en áld mei in feestrevu fan it selskip Klaas Westra fan Stiens en in histoarysk 
oersjoch. Dat ien en oar tige yn 'e smack foel is wol diidlik. Joun sil de feestjoun 
nochris herhelle wurde. De klubs krigen in bulte kadeaus, blommen en oare 
bydragen. 

Bestuur ijsclub „Grouw": zittende: v.l.n.r. H. Bouma, penningmeester, 
K. Zetzema, voorzitter, R. de Jong, secretaris; staande v.l.n.r.: K. BijIsma, 

P. Eizenga, F. Mellema en P. Reitsma. 

Skathdlder W. Pekema fan „Foar it 
jonge folkje" (lofts) wurat „rid- 
dere" troch boargemaster Walde. 

Lve grote club, zoals de IJclub 
Grouw in het dorp wordt genoemd, 
heeft nooit over gebrek aan belang-
stelling te klagen gehad. Ongeveer 
560 mensen zijn er op het ogenblik 
lid van. Op 1 november 1862 waren 
dat er 89 en zat er f 150 in de kas. 
Voor dat geld betaalde men onder 
andere een vijftiental pikeniers, die 
onder leiding van opper-pikenier 
Wytse Boonstra, de mensen die geen 
kaartjes hadden gekocht van de 
baan moesten jagen. Oege Bakker 
begeleidde toen de wedstrijden met 
tromgeroffel. 

De eerste prominente rijder van de 
vereniging was Sake Sietema, die in 
1864 een eerste prijs van f70 in de 
wacht sleepte. In 1880 bestonden er 
van de zijde van het gemeentebe-
stuur geen bezwaren meer tegen 
hardrijderijen voor vrouwen. De 
eerste werd in dat jaar gewonnen 
door Anke Beenen uit Langezwaag. 
De meeste prijzen waren in deze 
jaren echter voor Merk, Sipkje en 
Cornelia Kingma, broer en zusters, 
wier deelnemen aan de wedstrijden  

in Friesland één zegetocht was. 
Leden van de vereniging, die in 

latere jaren de aandacht trokken, 
waren onder meer Martha Hem-
minga, Janna v. d. Meulen, Sjoukje 
Bouma. Piet IJsinga en Anske Ade-
ma. Een topjaar in de geschiedenis 
van de club is 1928-'29. Er werden 
toen 18 wedstrijden georganiseerd, 
die een bedrag van f3224,45 aan uit-
gaven vergden. Naar een wedstrijd 
voor arresleden kwam toen liefst 
3000 mensen kijken. 
Het zal maar een enkeling bekend 

zijn, dat de club rond 1880 in de 
volksmond Pibe Tryn werd genoemd. 
Een brief die wij dezer dagen onder 
ogen kregen wijst daar op. In de 
notulen wordt hierover echter niets 
meegedeeld. Pibe komt van Pibe de 
Jong en Tryn van Trijntje Rijdinga, 
twee schaatscracks die in de eerste 
helft van de vorige eeuw in Grouw 
erg populair schijnen te zijn geweest. 
Zoals bekend worden schaatsclubs wel 
vaker naar sterke rijders genoemd: 
in Deersen is nu nog Adem Atse en in 
Wijtgaard Pier Thomas. 

Voor de jeugd 
De 'kleine club' — 340 leden — werd 

50 jaar geleden opgericht omdat een 
aantal ingezetenen. van Grouw meer 
wilde doen aan de schaatssport voor 
de jeugd. 'Foar it jonge Folkje' heeft 
wat dat betreft in de afgelopen 50 j. 
zijn naam alle eer aangedaan. Het 
heeft een groot aantal hardrijderijen 
voor jongens en meisjes georgani-
seerd, waarbij na 1945 ook Friese 
kampioenschappen. Jongeren die op 
de baan gewestelijke titels behaalden 
waren Aaltje Nauta, H. Bangma, Atje 
Deelstra en Marijke Flisijn. 
De voorzittershamer is achtereen-

volgens gehanteerd door de heren H. 
Stok. F. Smit en B. J. de Leeuw. De 
laatste doet dit nu al 26 jaar en heeft 

I met mensen als Ruurd Bergsma, TM-
! je Duiker, Sjoukje de Vries en 
Jochem Jansma onnoemelijk veel voor 

1 de vereniging gedaan. Omdat de voor-
zitter van de grote club, de heer K. 
Zetsema ziek is, zal hij vanavond de 
receptie als algemeen voorzitter 
leiden. 

Op een avond van de achtste januari 1862 konden in Grouw 
vijf mannen zich tevreden in de handen wrijven. Zij hadden 
op het ijs van het Pikmeer een hardrijderij georganiseerd, die 
een voordelig saldo van liefst 69 gulden en 87 centen had op-
gebracht. De vijf staken in diezelfde maand de hoofden nog 
vesrchillende malen bij elkaar en op 31 januari werd in Grouw 
het grote nieuws bekend: Hidde en Tjallinga Halbertsma, Lykle 
de Vries, Menso Boltjens en Wybe v. d. Meulen hadden een 
schaatsclub opgericht. 

Bestuur ijsclub „Foar it jonge folkje": zittend v.l.n.r.: W. Pekema, penning- 
meester, B. de Leeuw, voorzitter, A. Bouma, secretaris; staande v.l.n.r.: 

J. Brouwer, M. Kaastra, P. Eizenga en F. Bloemsma. 



Wedstrijd der boeiers te Grouw, op de voorgrond het Boljacht ,,Goetzee" 

,, I 1.4.1‘, 

De 14-iriso met admiraal en L. r. Linthorst Homan 



OUD-GROUW 1726-1842. 
Grouw als centrum van de 
Blokmakerij. 

Reeds in 1726 en misschien reeds eer-
der werd het klokmakersvak in Grouw 
druk beoefend. 
De volgende klokmakers hebben in 

Grouw gewoond: 
1739 Uurwerkmaker te Grouw, Tjebbe 

Bunds. 
1750 Uurwerkmaker te Grouw, Rinze 

Durks, overleden 1787. 	- 
17.. Uurwerkmaker te Grouw, Jille 

Klazes, overleden 1790. 
1796 Uurwerkmaker te Grouw, Klaas 

Johannes Andriessen. 
1781 Uurwerkmaker te Grouw, Douwe 

Jelles Tasma. 
1803 Uurwerkmaker te Grouw, Sipke 

Rinses. 
18.. Uurwerkmaker te Grouw, J. K. 

Andriessen, overleden te Grouw 
15 mei 1820. 

1:2# 

ZEILEN TE GROUW. 

In de Leeuwarder Courant van 12 mei 
1820 stond de volgende overlijdens-ad-
vertentie : 
Mijne achtenswaardige en hartelijk be-

minde man, J. K. Andriessen, Mr. Hor-
logie — en uurwerkmaker, stierf heden-
morgen tot mijne rechtmatige droefheid 
aan een uitteerende ziekte, in den jeug-
digen leeftijd van 35 jaren. 
De kerk verliest in hem een waardig 

Lid, de maatschappij een nuttig burger, 
maar ik inzonderheid met mijn zoontje 
aen dierbaar man en vader. 
IJ. van Gorcum en Wed. J. K. An-

driessen. 
Hij wordt in 1810 genoemd als dorps-  • 

rechter. 
In October 1759 wordt in het gemeen-

tearchief vermeld Johannes Andriesz, 
Mr. Uurwerkmaker tot Grouw, getrouwd 
met Anderske Clases. 
Het huis dat ze te Grouw bewoonden 

is nog kenbaar door de gevelsteen, waar-
op hun voorletters staan I.A. en A.K. 
geplaatst ter weerszijden van een klok, 
benevens het jaartal 1764. Dit staat aan 
het Halbertsmaplein en wordt thans be-
woond door de heer H. B. de Jong. 
In partieulier_bezit is nog een staande 

klok gemaakt door Johannes Andries-
sen, waarin een speelwerk met drie wijs-
jes, zoals blijkt uit een binnen in de klok 
geplakt briefje. De Bisschops-collecte in 
het Fries Museum heeft ook een staande 
klok, de kast ervan is met notenhout be-
dekt, de wijzerplaat wijst seconde, mi-
nuut, uur, dag, datum en maanstanden 
aan. Ook werd zijn naam gevonden op 
de wijzerplaat van een tafelklokje. De 
zoon van Johannes Andriessen werd ie 
1761 te Grouw geboren en trouwde in 
1782 met Andriesje van Riessen. 
Ook van hem zijn klokken bewaard 

gebleven, waaronder er waren met een 
speelwerk ingericht voor ZQS wijsjes. 
Met Johannes Klazes Andriessen is 
blijkbaar het derde geslacht van die fa-
milie van uurwerkmakers te Grouw 
heengegaan. 
Tot een andere familie van klokma-

kers te Grouw behoorde Rinse Durks die 
reeds in 1730 werkzaam was. Hij over-
leed in 1787. Van hem wordt in het Fries 
Museum een stoeltjesklok bewaard. Zijn 
klokken onderscheidden zich van de 
meeste andere klokken doordat de wij-
zerplaat niet beschilderd is maar van 
glad koper vervaardigd is en naast het 
uur, de datum en de standen van de 
maan aanwijst. De klok is voorzien van 
slag- en wekkeruurwerk. 
Ook was er de klokmaker Sipke Rin-

ses, van wie er een staande klok is, ge-
dateerd 1792, hij is een zoon van Rinse 
Durks. Aan het uurwerk van deze klok 
is een mechaniek verbonden met molens, 
vissers enz. 
Sipke Rinses overleed in 1830. Een 

Grouwster klokkemaker waarvan vele 
klokken gevonden zijn was Douwe Jel-
les Tasma, die in 1753 geboren werd en 
in 1845 kwam te overlijden. 
Ook was nog klokmaker te Grouw M. 

0. Cuyperus. Hij trouwde in 1797 en 
overleed in 1830. Ook van hem worden 
nog klokken aangetroffen. 
In de eerste helft der 19e eeuw woon-

den in Grouw nog vele mr. uurwerk-
makers. In deze periode werd als mr. 
uurwerkmaker vermeld Klaas Johan-
nes Tempel. 
In 1842 waren er nog twee klokmake-

rij en, doch omstreeks 1855-1860 werd — 
mede door het overlijden van de mr. 
uurwerkmaker Johs. Sj. Binnerts en 
Willem Sieuwes van Dijk — deze tot 
verval geraakte uurwerkmakerskunst 
opgeheven. 
In de 18e — begin 19e eeuw was nog 

te Grouw als uurwerkmaker-hersteller 
werkzaam I. Ratsma. 
In 1853 waren er te Grouw 2 uurwerk-

makers en 3 knechten, het loon was per 
week 3 tot 4 gulden. 	

S. W. 



It „Hofje" rekket syn biwenners kwyt, de huzen binne nou át de tijd. Hjir noch in foto doe't 
it set is, de beide mannen mei de jassen oan binne de oannimmers Hinne v. d. Veen (baes 
Hinne) en Marten de Vries, dèrneist Jan Kleinhuis. Op 'e oare kant bin ek noch trije bikend 
Joh. Smit, Klaes de Jong en Hinne de Jong. It ridskip wijst wol tit, wat hja dienen. Foto is fan 1911. 

    

 

 

In stikje Smellingerlán 

 

 

Dit kaertsje fan Westsmellingerlán is planOt sein in nijsgjirrich kaertsje. 
Men Onderskiedt forskillende forskynsels: gáns wetter, feanen, bouwen 
en mieden en mar in pear doarpen. lerdkundich bisjoen lizze áldere 
grounen fuort by jongere. Der binne sels gaesten to finen, bisódeasten 
Aldegea de Egbertgaesten en bisOdwesten de Gaesten sOnder meer. 
Sokke nammen wize op lichte forheffingen fan 'e groen. Mar hwat 
mear nei it westen, hwat flakker de groun en hwat iepener it fjild. 
It liket suver wol, as wie dat gebiet by élds praktysk Onbiwenne. Op 
dit kaertsje (fan om ende by 1700) komt dOcilik Ot, dat de horizontale 
as fan it gebiet foarme wurdt troch it wetter, dat Ot it easten wei nei 
it westen rint. Hjoed-de-dei is dy feart der noch, moai breed op 
somlike plakken, sadat der hjir en dér noch op skûtsje-syld wurdt. 
Ik bidoel uteraerd de rige leien lyk as Muontsje le, de Wide le, de 
Kromme le. En dan de tuskenstikken en fuortsettingen dérfan: it 
Grytmansrak (bisuden de Headammen); de Muontsegreppel of hiel 
folksaerdich forbastere ta Mjuksgroppe; de Smeliestersanjes en de 
Kletsterfeart. It is ien streamstelsel dat syn wetter ht t heger easten 
óffierde nei it legere westen, hwér't yn in bipaeld tiidrek de Middelsé 
it opnaem en nei de Noardsé offierde, krekt as de Boarn it ek die. 
En dochs leau ik, dat dizze wetterier sa áld net is as de Boem. 
TornInsen foar bipaelde gedeelten. Opfallend is hjir en dér de troch-
eanIe forkaveling, wylst dy by de Kromme le, de sOdlike bigrinzing 

:ar oe Hege Warren hielendal Ontbrekt. De minske het troch de tiden 
hir.re vn dit gen gáns yngrepen. De feanen leveren al ieuwen oanien 
cl,  b 

	

	en elkenien, dy't turf groef, mocht it Otfeante lán lizze 
woe. Dérfandinne ek al dy puoltsjes, dy't op dit kaertsje 

noch 

	

	.:en binne bieasten, bisuden en biwesten it heger lizzende 
dy't nou allegearre al wer lán wurden binne, hwat sOnder 

mis láns.,  stoisarming bitsjut het. 
Net fier far Aidegea, efkes bisOdsOdeasten dérfan, oan 'e Smeliester-
,njes, ha in 'e midsieuwer in kleaster stien, dat deselde namme 

hie as it stik le fuort binoarden dérfan, nl. (de) Smell(le)-le. Ik sjuch 
yn dit kleaster, dat oan ± 1400 fan 'e Augustiner koarhearen en 
regularissen wie, in sintrum fan aktiviteit yn 'e léste 2 á 300 jier fan 
'e midsieuwen. Ut dit kleaster wei is wer in Othof Ontstien, de Fleer 
bosk, hwér't de muontsen sels buorken. Der is in rekkenboek fan
Smelie oerbleaun, datearjende fan ± 1560/70, dér't ût blykt, dat 
Smelie doe praktysk hast alle pleatsen yn bisit hie op Goanjehuzen, 
de Flearbosk, de pleatsen oan 'e álde Slachtedyk, Sitebuorren en 
Pean en dat de hierboeren faken de hiele hier yn naturalia of in 
peer dagen meanen yn 'e kleastermieden oan it kleaster opbrochten 
Dat Smelie al dy pleatsen kocht hie, binne gjin biwizen foar, mar 
dat er se sels boud het, likemin. En dochs wol it jin wol oan, sjoen 
de prestaesjes fan oare kleasters, dér't dy biwizen der wol fan binne 
(Blomkamp, Klearkamp, Lidlum, Mariëngaarde ensf.). Doe't dizze 
geastlike ynstellingen noch net yn forfal rekke wiene (yn 'e 12e en 
13e ieu en faeks ek noch wol hwat letter biskikten se oer in soad 
minsken en wie der idealisme) leine se hjir diken oan en dar brochten 
se lán yn kultuer of se diene beide. Dérneffens soe dus it gebiet 
fan „de Oudegaster Hooylanden" en dérOnder de Boarnburgermer 
mieden en de Kraenlannen en de Boarnster Noardermieden (it noard 
likste dil) wolris profitearje kinnen hawwe fan de nijere ynsichtei 
op lánbougebiet fan de Konventualen. 
Ik sei niis, dat net alle dielen fan dat lejenstelsel syn Ontstean aai 
'e minske tanket. Sjoch b.g. ris nei de Kromme le, grins fan ;'t 
GoanjehOster eilán, en de Hege warren. Prachtich slingert er dér 
troch it majustueuze gea, dat gjin oantaesten fan syn meer as tOsen 
jierrich lánskipsbyld fornearje kin. 
Ut Ondersikingen yn dit gebiet fan 'e Hege Warren het my blikei 
dien, dat dit natuerreservaet archéologysk noch forskate oanwizinger 
bifettet fan folie álder biwenning as de tijd fan 'e stifting fan Smelie 
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Palen de grond in voor 
zomerhuisjes te Grouw 
De plannen van de Stichting Recreatiecentrum te Grouw dateren al van, vijf, 

zes jaar geleden. Over die plannen is al vaker het een en ander geschreven, zodat 
ze wel bekend geacht kunnen worden. Nu is echter een nieuwe fase begonnen, 
het slaan van de fundering voor de eerste zomerhuisjes, dertig in getal. Zoals wr, 
al hebben vermeld, kwam verleden week de rijksgoedkeuring los. Vrijdag reeds 
werden de plaatsen, waar de funderingspalen moesten komen, uitgezet, maandag-
ochtend kwamen de eerste palen en dezelfde middag begon het heien, een karwei 
dat door Pranger en Tjepkema van Grouw wordt uitgevoerd voor de hoofdaan-
nemers Stelwagen en Van Gorkum uit Roordahuizum. Het heien verloopt zeer 
snel. Het zal ongeveer een week tijd vragen. 

De heer H. Leekstra, directeur van 
Gemeentewerken Idaarderadeel, die de 
plannen heeft ontworpen, deelde ons 
desgevraagd mee, dat er gebruik wordt 
gemaakt van houten palen van drie me-
ter lengte, waarop betonopzetters ko-
men van een • meter lengte. Daarover 
worden betonbalken gestort. De houten 
palen komen beneden de grondwater 
stand, zodat ze worden geconserveerd. 
De zomerhuisjes worden ingericht voor 
vier, zes en acht personen. Midden ju-
ni hoopt het aannemersbedrijf de stenen-
huisjes op te leveren. Zoals wij al eens  

eerder hebben gemeld, zal het totaal 
aantal zomerhuizen in de toekomst op 
honderd worden gebracht. Er zal ook 
een steiger in de nabijheid in het Pik., 
meer worden gebouwd ten behoeve var 
de gasten, die hun vacantie op het re 
creatiecentrum aan de Graft komen 
doorbrengen. 

liet heiwerk op het terrein van het 
recreatiecentrum _ in - wording te 

Grouw. 

Spinnekop hij Grouw 

wordt gerestaureerd 
De spinnekop watermolen op de 

hoek van het Pikmeer en het 
Prinses Margrietkanaal te Grouw 
is bij alle watersporters een be-
kend object. dat het wonderwel 
doet in het landschap. Het molen-
tje is echter ernstig in verval. Het 
staat op het gebied van het recre-
atie-oord, dat in wording is. De 
betekenis van het molentje, alleen 
uit toeristisch oogpunt al, zal dus 
nog toenemen. De spinnekop, die 
eigendom is van de provincie, zal 
nu warden gerestaureerd. Onder 
meer zullen er nieuwe wieken op 
worden aangebracht. 	/ 	i 
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Iepen te •Grouw staan 

betere weg in de weg 
Er zijn plannen in' de maak voor verbreding van de Marwei te Grouw, na-

melijk het gedeelte van de Drachtsterstraat tot de Paviljoenstraat. De wegbreedte 
zal, als de plannen worden aanvaard en het nodige geld ter beschikking komt, van 
drie op vijf meter worden gebracht. Bovendien zal er een trottoir worden aange-
legd. Vooral in het zomerseizoen, als het in Grouw druk is met de watersportgas-
ten, van wie velen per auto komen, is het op de Marwei ter hoogte van het Thee-
huis een knelpunt. Lir die situatie wil gemeentewerken van Idaarderadeel veran-
dering gaan brengen, doch daarvoor is het nodig, dat een rij bomen wordt geveld. 
Een aantal is al tegen de grond gegaan. 

re, 

De heer H. Leekstra, directeur van 
Gemeentewerken, betreurt het, -dat de 
bomen het veld moeten ruimen eh dat 
daardoor het silhouet van Grouw van het 
Pikmeer gezien veel van zijn aantrekke-
lijkheid zal verliezen. Bij de wegverbre-
ding zouden de bomen echter midden in 
de weg komen te staan en bovendien 
bleken de iepen en wilgen hier al ouder-
domsgebreken te vertonen. Bovendien 
hadden de bomen de leeftijd om ge-
kapt te worden. Vanzelfsprekend zal 
een nieuwe beplanting worden aange-
bracht om het verlies van de bomen 
zoveel mogelijk te vergoeden. Andere 
mogelijkheden waren er niet, of er zou 
een deel van het meer gedempt moe-
ten worden, hetgeen zeer hoge kosten 
mee zou brengen. Zo'n plan zou stellig 
niet de nodige goedkeuringen kunnen 
verkrijgen. Het plan, dat nu ontworpen 
wordt, wordt zodanig, dat hier en daar 
waarschijnlijk toch nog bomen kunnen 

I
blijven staan. 

     

     

 

De Marswei yn opbou. 
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Gouden juldeum 
Gemengd Koor 

De flach op'e toer sneontomoarns wie 
al in teken, dat der hwat byganders to 
redden wie yn Grou. It wie de earste de^ 
fan de bitinking fan it gouden jubileum,. 
fan it „Gemengd Koor". 

De middeis wiene bistjfir en leden yi 
de greate seal fan Oostergoo gearkoni 
men, &set de resepsje hálden waerd. 

De foarsitter D., Atema bigoun mei'in 
wurd fan wolkom, yn it bysfinder oan 
it earelid Ds. C. P. Hoekema. Hy f ortel-
de eat fan de skiednis fan it koar, dat 
fmtstien is nei oanlieding fan de finder-
gong fan it greate skip „Titanic" op 15 
april 1912. De kapel fan dit skip spile, 
doe't it skip al sinkende wie it: „Nader 
mijn God tot U". Dit makke op'e wráld 
sa'n yndruk, dat dit liet oeral spile en 
songen waerd. Ek yn Grou wie der in 
klubke dy't it ynstudeare en dat wiene 
de froulju C. Hoekema-Haites, G. Uilke-
ma, G. de Visser, S. Bouma en A. de Vis-
ser en de manlju B. H. Gorter, H. J. v. d. 
Goot, G. de Vries en Tj. de Vries. 

Op 5 maeije songen se dit liet by in 
tsjinst en in dit koarke is it Formanje- 
koar oprjuchte, dat nou dan Mingd 
Koar is. Earste dirigint wie J. van Stra-
len, letter is J. H. Gorter de man wur-
den en bleaun oant 1945 ta. It koar 
waerd greater en die mei oan konkour-
sen hwêryn hja yn de heechste klasse 
kaem. Mei de Formanje bleau de bán. 
omt d& noch jimmer repetearre wurdi 
en men op de earste Krystdei syn mei 
wurking oan de tsjinst forlient, hwérby,  
dan ek al fyftich jier lang it „Ere, zij 
God" songen is. Nei '45 knie wy dan de 
perioade mei Kor Ket, dy't fan de kon-
koersen-15fstapte en oare doelen mei it 
Koar hie, dy't hy ek birikt hat. It Koar 
kaem mear op de foargroun troch mei-
wurking oan bilangrike nffieringen sa 
as de Jonkerboer yn de Harmony, hwe'r 
ek de Ken. famylje oanwézich wie. De 
átfiering fan de Psalmus Hongaricus 
fan Kodály, by it earste lustrum fan it 
Frysk orkest, mei it Bachkoar, Bonifa-
tiusbitinking to Dokkum, Fryske dei ,yn 
it Konsertgebou to Amsterdam en sa 
fierder. 	. 

Hwat it koar oan dizze dirigent to 
tankjen hat is net yn wurden to sizzen. 

Nei it forstjerren fan Ket is dan nou 
de hear Bram Feenstra dirigent. Under 
syn lieding binne der hiel hwat opna-
men makke foar de Rono en de Vara 
faek en op forskate plakken hat it koar 
songen by de Eeltsje Halbertsmabitin-
kingen. 

Oan it Halbertsma- en it Troelstrade-
klamatorium is meiwurke finder lieding 
fan Alfred Salten. Dit binne inkelde 
hichtepunten üt it bistean fan it koar. 

Jildelik .hat it koar der wolris min 
foar stien. Gelokkich binne der minsken 
yn Grou, dy't jierliks in bilangrike stipe 
jowe. De gemeente stipet ek hwat hja 
kin. Der is ek tige meiwurking fan de 
dilmnys en de tsjerkebistjfiren. 

De foarsitter seach de takomst dan ek 
mei moed tomjitte. 

j
Sneintomoarn wie der yn de Forman-

je in tsjerketsjinst mei as foargonger it 
earelid Ds. C. P. Hoekema fan Heem-
stede. 

' 	Hy bigoun mei de skiednis to fortellen 
fan de ramp mei de „Titanic", in skip 
sa sterk, dat de makkers derfan seine, 
dat God sels it net ta sinken bringe koe. 

Mei it forgean fan dit skip waerd it 
19de ieuske bitrouwen yn de foarátgong 
ek tuskuord, hwat him yn de wráld-
kriich noch fuortsette. Forskriklike toa-
nielen ha him op dit skip Cdspile, hfin-
derten binne fordronken. De kapel fan 
it skip soe doe it liet: „Nader mijn God 
tot II" songen ha. Dit stiet net rest, mar 
waerd wol foar wier oannommen en fan 
gefolgen waerd it liet doe oeral ynstu-
dearre en songen. Op 5 maeije 1912 song 
in koarke it liet by in stjinst ánder 
dfimny Ens. It binne fremde wegen, as 
men bitinkt, dat troch it forgean fan dit 
skip hjir in koar oprjuchte is. It is hjoed 
in dei fan feest. Doch wolle wy net nei-
litte, dejingen to bitinken, dy't yn ear-
der tiden by it koar heard ha en nou for-
stoarn bihne. Der ha foar dit koar ek 
oaren west. Euphonia bygelyks en Har-
mony en it skoalbernkoar fan master 
Bos. Grou is jimmer in doarp west dér't 
in bulte songen is, mar mei dit koar is 
Grou forneamd wurden. It is mei sjon-
gen sa, dat de minske him dan better 
doar to uterjen. It mei elkoar sjongen 
tilt de minske op át syn deistich bistean 
ta heger libben, eat dat fan heger oarder 
is. Sels de dimmene Fries uteret him al-
hiel yn it sjongen en docht der sels syn 
bilidenis yn. It is elk net jown om in 
boek to skriuwen of. in skildery to mei-
tsjen, mar de jefte jins siel yn it sjon-
gen to lizzen is oer mear minsken for-
dield. It wêzen komt by it sjongen nei 
báten, Hoe fol oerjefte steane de gesich- 

DE TSJINST OP SNEIN 
ten net fan allegearre, hert en siele bin-
ne dan sichtber, it sjongen is dan in•me-
dium tusken ás en God. 

Foar fyftich jier hat hy ek by him 
thás it liet: „Nader, mijn God tot U" 
sjongen heard en hy biskáget it as hwat 
hiel bystinders, dat hy dat nou hjir wer 
hearre mei. In libben lang is der troch 
it koar utering jown oan is leauwen. 
Wy hoopje, dat wy dat lof liet noch lang 
yn en báten Grou hearre meije. Wy bin-
ne mei it koar, it koar is mei is. 

Ek dizze tsjinst joech it koar syn mei-
wurking. Hja hawwe songen it „Recor-
dare", it „Nader, mijn God bij U" en 
„Simsons Jubel". 

In tsjinst dy't ás lang bybliuwe sil. 

JUBILEUMCONCERT 
van het Gemengd Koor. 
Muzikale vertolking van Kodaly's 
Missa Brevis hoogtepunt uit het 
programma. 

Het Gemengd Koor heeft zaterdag-
avond jl. ter gelegenheid van haar vijf 
tigjarig bestaan voor een geheel gevul 
de St. Pieterskerk een stijlvol concert 
gegeven. 
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Overdracht 
brandweerauto 

1. Burgemeester en wethouder bekijken de 
nieuwkoop. 

2 en 3. De spuiten in actie. 
4. De drukte op de Kade. De fabrikant, de 

heer Kronenburg, maakt een praatje met 
burgemeester Walda, wethouder De Jong 
en diens vrouw. 

Jaren en jaren lang is al over een 
nieuwe brandspuitauto gesproken, maar 
maandag 9 juli was het dan eindelijk 
zover en is de nieuwe auto met al zijn 
materiaal aan de gemeente overgedra-
gen. De aanschaffing van een dergelijke 
wagen is geen kleinigheid, waarbij nog 
kwam, dat er voor deze auto geen plaats 
was en er dus een nieuwe moderne ga-
rage gebouwd moest worden, welke ach-
ter het gemeentehuis verrezen is. 

De gemeenteraad, die op werkbezoek; 
bij verschillende objecten in de gemeen-
te was, had voor deze overdracht enkele 
uren uitgetrokken en zo verzamelden 
zich bij de nieuwe garage achter het 
gemeentehuis een heel gezelschap, want 
ook de mannen van de brandweer waren 
present in hun uniformen. 

De chauffeur van de auto had zich 
verreden en kwam een kwartiertje te 
laat, maar toen kon elk dan ook maar 
zijn ogen de kost geven aan de prach-
tige grote auto en alles wat hiermee 
verbonden was. Het is een grote hoge 
wagen, met bovenop uitvouwbare lad-
ders. Er behoort een tweewielige motor 
spuit bij, die een cap. van 1500 en 1700 
1 per minuut heeft. Deze cap. is voldoen-
de voor zes stralen. Dan is er een hoge 
druknevelspuit op een Dodge chassis. 
De hogedrukpomp heeft een cap. van 
250 liter per minuut bij een druk van 
55 atm. Een tank van 1500 1 behoort 
eveneens bij de wagen. Er zijn voor deze 
nevelspuit drie aanvalhaspels á 60 me-
ter. In de auto is een cabine voor 10 per-
sonen. Bij de auto behoort vervolgens 
nog een babyspuit met een cap. van 500 
1. Deze spuit kan met twee slangen wa-
ter geven. Voorts een, .lichtaggregaat 
voor noodverlichting, 450 watt met drie 
zoeklichten, geheel Rompleet met ka-
bels en statieven. Te Roordahuizum en 
Wartena komen voorts materiaalwagen-
tjes voor handkracht en met slangen en 
straalpijpen voor eerste aanval vanaf 
de waterleiding. 

Leverancier was de Fa. Gebr. Kronen-
burg N.V. te Hedel. Ook de Inspecteur 
voor het brandweerwezen voor het-noor-
den, de heer H. de Vries alsmede diens 
adjunkt, de heer S. v. d. Tuin waren bij 
de overdracht tegenwoordig. 

Bij de Grou werd een demonstratie ge-
geven, wat de nieuwe spuit alzo preste-
ren kon. Eerst werd met een tweetal'  

slangen water op de toren gegeven waar 
men bijna overheeen spoot. Daarna kwa-
men de nevelspuiten in aktie die een 
dichte mist veroorzaakten waar zij spo-
ten. 

De babyspuit werd nog geprobeerd en 
gaf met een tweetal slangen ook flink 
water. 



Het woei hard zaterdagmiddag, maar 
toch niet harder dan bij andere , wed-
strijden het geval is geweest. Wel do.va-
men er harde rukwinden voor en die 
zijn de beide skûtsjes uit Sneek en 
Lemmer noodlottig geworden. Het schip 
van Jan van Akker zeeg sierlijk als een 
stervende zwaan over zijn kant en 
kwam niet weer omhoog. De beman-
ning, sommigen nog droog, klauterde 
op de hoge kant van het schip, terwijl 
er gelukkig niemand getroffen werd 
door het stuurboordzwaard, dat over-
gierde. Van Akkers schip lag in ondiep 
water en stak nog een eind boven water 
uit. Een lid van de Sneker bemanning 
vertelde naderhand, dat hij net dacht, 
dat , Van Terwisga niet weer overeind 
zou komen, toen de mast van zijn eigen 
schip in de golven verdween. 

Ook anderen 
Siete Meeter riep Yme Foekema aan 

met het voorstel om op te houden. Zijn 
broer Lodewijk was reeds met een 
tweedelige giek aan wal gegaan. Ter-
wijl Siete het zeil streek en de Lem-
sters het vaste voornemen te kennen 

• gaven om verder te zeilen, kwam de 
wind bij Ulbe Zwaga, Aldert Hoekstra 
en Foekema. De eerste twee kwamen 
moeizaam overeind. Ook 	Foekema, 
waar het water reeds over de luiken 
spoelde, richtte zich weer op, maar het 
water was nog niet uit het gangboord 
verdwenen, toen het schip weer neer-
gedrukt werd. Weer richtte het zich op. 
De derde keer was het definitief afge-
lopen. Het schip kantelde gewoon. Poli-
tieman Deinum vertelde naderhand, dat 
hij met enkele anderen onder het zeil 
van het skûtsje terecht kwam. Hij keek 
om zich heen en zwom toen met enke-
le slagen naar het licht. Het Lemster 
schip was in diep water terecht geko-
men en zonk geleidelijk weg naarmate 
er meer water binnen drong. Alle be-
manningsleden konden ook hier van het 
schip gehaald worden. 

Op dat ogenblik streek het ene schip 
na het andere de zeilen en gelastte de 
kommissie de wedstrijd af. Voor de 
duizenden op de wal was dit een grote 
teleurstelling. Voor de tweede keer wa-
ren er na de oorlog bij het skûtsjesilen 
schepen omgeslagen. De eerste keer 
was dat Lodewijk Meeter tien jaar ge-
leden overkomen in de Folkertsloot bij 
Eernewoude, toen hij op een diep ge-
stoken zwaard omwipte. Ruim dertig 
geleden is Roelevink tijdens een wed- 

op: het modderschip van vroeger lijken. 
Daaraan moesten we denken, toen twee 
schepen achterelkaar omwipten. De 
skatsjes zijn een soort „vrijbuiter"-klas-
se gaan vormen, die niet langer is af-
gestemd op de moeilijkste weersom-
standigheden. De interessante kwestie 
doet zich voor, wanneer een kommissie 
een wedstrijd moet uitstellen. Dient dit 
te geschieden, wanneer de lichte sche-
pen de wind niet meer kunnen hebben, 
of pas dan, wanneer ook de zwaarge-
wichten van het toneel moeten verdwij-
nen. Het beste zal wel zijn te starten, 
wanneer een bepaald minimum aantal 
schippers besluit te gaan varen. 

Geen diskwalifikatie 
Verder dient nog vermelding, dat de 

Grouwster kommissie de diskwalifika-
tie van Lodewijk Meeter in de eerste 
wedstrijd heeft ingetrokken. De beslis-
sing tot diskwalifikatie lokte een storm 
van verontwaardiging uit. Niet in het 
minst van Lodewijk Meeter zelf, die 
perplex stond. Hij had een protest in-
gediend bij de Grouwster kommissie te-
gen Siep van Terwisga, die hem geen 
ruimte had gegeven in de Tynje. Van 
Terwisga zei, dat hij geen ruimte kon 
geven, omdat hij geen vaart had. Mee-
ter behoudt nu zijn vijf punten uit de 
eerste wedstrijd en degenen, die achter 
hem kwamen schuiven allen een punt 
op. Douwe Tjerkstra zou aanvankelijk 
negen punten hebben gekregen, hij 
krijgt er elf. 

Geen persoonlijke ongelukken 	411441' '1` 
Twee ski/lisjes met 26 man aan 
boord omgeslagen op Wijde Ee 
Rukwinden werden Van Akker 
en Yme Foekema noodlottig 
Het skûtsjesilen in Grouw vond zaterdagmiddag een snel einde. Op de 

Wijde Ee gingen de skûtsjes van Jan van Akker en Yme Foekema met 
26 man ondersteboven, waarna enkele andere skûtsjes de strijd staakten en 
de Grouwster kommissie de wedstrijd afgelastte. 'Het gebeurde in een kruis-
rak, waarin Siep van Terwisga, Ulbe Zwaga en Aldert Hoekstra nog onge-
veer gelijke kansen hadden op de eerste plaats. Lodewijk Meeter was al eerder 
uitgeschakeld, doordat zijn giek bij het gijpen in twee stukken viel en Jan 
Brouwer had gestreken met een katte schoot. 

strijd omgeslagen op het Heeger meer. 

Schepen te licht 
Toevallig hadden we twee dagen te-

voren met een van de scheepseigenaren 
een gesprek over de ongunstige ont-
wikkeling bij het skûtsjesilen. De ver-
schillende kommissies trachten met 
enorme sommen geld de schepen steeds 
sneller te maken. Er is geen boom zo 
hoog of hij kan nog wel dienen als mast 
op een skûtsje. De zeilen lijken nooit 
groot genoeg te zijn. Elk stukje overbo-
dig metaal wordt uit de ruimen gesloopt 
om het schip lichter te maken. Steeds 
hoger komen de skûtsjes op het water 
te liggen en het zijn wedstrijdschepen 
geworden, die alleen van uiterlijk nog 

Omgeslagen skûtsjes al 
weer zeilklaar gemaakt 
De pogingen om de beide skûtsjes, die 

zaterdagmiddag op de Wijde Ee om-
sloegen te bergen, begonnen reeds de-
zelfde middag, Gistermiddag lukte Jet 
om Jan van Akkers schip boven water 
te krijgen, maar dat lukte niet meer 
me' het Lemster schip van Foekema. 
Zondagavond knapten de kabels, waar-
mee men trachtte het Lemster schip naar 
ondiep water te slepen. De bergingspo-
gingen die met behulp van een duiker 
werden uitgevoerd, werden 's nachts 
voortgezet en midden in de nacht lag 
ook het Lemster schip voor de wal. Ze 
zeilen beide mee in Eernewoude. 

Bij het bergen van de skûtsjes in de 
woelige Wijde Ee zijn verscheidene ka-
bels gesneuveld o.a. nieuwe staaldra-
den. Onder water werden eerst de zei-
len van de schepen los gemaakt, waar-
na de skûtsjes overeind gezet werden. 
Van Akker lag in betrekkelijk ondiep wa-
ter en al gauw was men met hem on-
derweg naar Grouw. De Wijde Ee be-
vat. vele diepe gaten en bulten. Het Sne-
ker skûtsje zakte in zo'n gat weg, stoot-
te op de rand en de kabels knapten. 
Zondag moesten de bergingspogingen 
worden voortgezet. Het , schip kwam 
weer los, maar schoot later vast in de 
grote vaargeul door het Pikmeer. Het 
schip is teruggetrokken naar de wandel-
weg langs het Pikmeer. Toen men de 
boorden boven water had, kon met ho-
zen het schip leeg gemaakt worden. De 
Grouwster brandweer had zijn spuit op 
een dekschuit gezet en zoog daarmee 
het schip in korte tijd leeg. In het ruim 
bevond zich een dikke laag blabber en 
dode vissen dreven tussen de spanten. 
Het schip had volgens Jan van Akker 
weinig averij, maar er is wel wat hout-
werk uit geslagen en het scheerhout was 
weg, Ook de ruitjes van de roef waren 
er uit en de kluisgaten, waar de sleep- ; 
kabels doorliepen waren uitgeschet/rd. 
Het. Sneker schip is tenslotte naar de 

werf van Wester in Grouw gesleept om 
opgeknapt te worden. 

De dekschuit met de brandweerspuit 
is daarna naar het Lemster skiitsje ge-
varen. De dekschuit werd aangedreven 
door twee stralen van de brandspuit, se-
dert Kneppelfreed• op het Zaailand het 
meest originele gebruik van een brand-
spuit in Friesland. Degenen, die er om 
lachten werden door Ernst Wester nat 
gespoten. Bij het Lemster skátsje had  1  
de spuit nog niet veel te doen. Het 
schip lag nog meters wider water. Alleen 
de mast stak er boven uit en ook de 
toppen van de zwaarden, die omhoog 
stonden waren nog net te zien. Het was 
reeds gelukt het Lemster schip een eind 
te verslepen met behulp van twee mo-
torschepen en drie sleepboten. De ka-
bels waren echter gebroken toen het 
skûtsje op de rand van een kuil stoot-
te en geheel achterover kwam te liggen. 
De duiker heeft een uur gewerkt om een 
ketting door de kluisgaten te brengen, 
maar niet zodra zetten de motoren hun 
vele honderden pk's op de ketting of de-
ze sprong, terwijl het ski:asje op dezelf-
de plaats bleef. Het was een triest ge-
zicht en de Lemsters keken erg zuinig 
toen al de slepers de thuisreis aanvaard-
den en hun schip achterbleef. Gister-
avond werden de pogingen om het Lem-
ster skûtsje boven water te krijgen 
voortgezet met behulp van een schelpen-
visser uit Harlingen. Het skûtsje werd 
naar een ondiepe plaats in de Ee getrok-
ken en daar door de brandspuit leeg-
gepompt. 's Nachts tussen tweeën en 
drieën kwam de bergingsvloot voor de 
wal in Grouw. De steven en de opsteker 
van het schip zijn wat verbogen. 
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(Ned. Herv. Kerk „ST. PIETER") 
GROUW   

Het Amelander muziekcorps neemt nog eens afscheid van burgemeester Walda. Cliché Fr. Koerier 

Na de begroeting van de nieuwe burgemeester, door een commissie van ontvangst onder leiding van Ds. Keuning, 
trad hij door een haag van leden van Jong Frisia met hun scheepjes naar het gemeentehuis, waar hij door school-
kinderen, begeleid door Apollo werd toegezonden. De foto toont de burgemeester, met zijn familie, op het bordes, , 
waarbij hij een dankwoord uitspreekt. 
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Vast gedeelte brug bij 
Grouw geplaatst 

Belangrijke schakel in rijksweg 
van Leeuwarden naar Zwolle 

De werkzaamheden aan de rijksweg 
• van Leeuwarden naar Heerenveen vor-

deren gestadig. Gisteren is ten oosten 
„ van de spoorbrug over het Prinses Mar-

'SgS;41 grietkanaal bij Grouw het meer dan 
sti.W. honderd ton zware vaste gedeelte van 

de verkeersbrug over dit kanaal op zijn 
plaats gebracht. Dit gedeelte, met een 
lengte van 43 meter en een breedte van 
13 meter, werd vervaardigd door de 
Constructiewerkplaats te Bergum. Met 
behulp van de drijvende bok Jumbo, die 
een hefcapaciteit heeft tot 125 ton, van 
de firma Goedkoop NV te Amsterdam, 

Het moment, waarop het vaste 
brugdeel in de takels hangt van de 
drijvende bok Jumbo, die op de 
foto' zelf niet zichtbaar is. Onder 
het brugdeel de ponton, waarop de 

constructie is vervoerd. 

werd het gevaarte op de reeds aanw 
zige onderbouw geplaatst. 

De reikwijdte van de drijvende bo 
was niet voldoende om het bruggede 
te ver genoeg op de onderbouw te ku 
nen plaatsen in verband met het aa 
wezige remmingswerk (houten pale 
voor de scheepvaart. Dit belemmer 
de bok dicht bij de onderbouw te k 
men. Daarom was aan de tegenoverger 
stelde zijde een hulpjuk opgesteld 
werd het kolos naar zijn plaats gerol 

Het werk verliep vlot. Er was stre 
ming van de scheepvaart aangevraa 
van tien uur 's morgens tot drie u 
's middags. Om kwart voor een war 
de mensen van de Constructiewerkplaa 
te Bergum evenwel reeds met h 
werkzaamheden klaar. Het opklapba 
gedeelte, dat op het kelderlandhoo 
aan de noordzijde van het Prinses Ma 
grietkanaal zal worden geplaatst, wordt 
in Krimpen ,aan de IJssel vervaardigd 
door Hollandia NV. Het bouwen van het 
vaste gedeelte, dat wel een van de 
zwaarste brugstukken is, die Friesland 
kent, heeft te Bergum ongeveer een 
half jaar in beslag genomen. 

Ook het beweegbare gedeelte van de 
brug over het Prinses Margrietkanaal bij 
Grouw in de nieuwe rijksweg Leeuwar-
den-Heerenveen ligt nu op zijn plaats. 
Gisteren heeft de drijvende bok „Arend" 
van Tak's Berging te Rotterdam de 125 
ton wegende basculebrug op zijn plaats 
getild. Het drukke scheepvaartverkeer 
was de hele morgen gestremd. Maan-
dag was de ballastkist (48 ton) al aan-
gebracht. Het vaste gedeelte van de 
brug ligt al enige tijd op zijn plaats. Het 
beweegbare deel van het brugdek is on-
geveer 25 meter lang, het vaste gedeel-
te445 meter. De brug heeft een breedte 
.var ongeveer veertien meter. 

Nar 
De einduitslag van de aktie voor het skûtsje is nog niet bekend. Wel, dat de kte 
A: Vollema de hoofdprijs van de loterij heeft. Hier zien we de stoet in actie. 
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Ook het beweegbare gedeelte.van de 
brug over het Prinses Margrietkanaa/ bij 
Grouw in de nieuwe rijksweg Leeuwar-
den-Heerenveen ligt nu op zijn plaats. 
Gisteren heeft de drijvende bok „Arend" 
van Tak's Berging te Rotterdam de 125 
ton wegende basculebrug op zijn plaats 
getild. Het drukke scheepvaartverkeer 
was de hele morgen gestremd. Maan-
dag was de ballastkist (48 ton) a/ aan-
gebracht. Het vaste gedeelte van de 
brug ligt al enige tijd op zijn plaats. Het 
beweegbare deel van het brugdek is on-
geveer 25 meter lang, het vaste gedeel-
te 45 meter. De brug heeft een breedte 
van ongeveer veertien meter. 





Ekskursje 25 jier lyn 

25 jier Fryske Mij. fan Lánbou 
difdieling Grou 

Je greate seal fan Oostergoo hie men 
foar it bitinken fan dit feest éfhierd. 
Foarsitter Tilma spruts it wurd fan wol-
kom, it kolleesje fan B. en W., twadde 
foarsitter fan de Fryske Mij, de hear L. 
Th. Zwart en it bistitir fan de Pl. frou-
lju yn 't bystinder. 

Dérby joech hy in koart oersjoch hwat 
der yn dy 25 jier en ek noch derfoar 
bard wie. De Grouster boeren bihearde 
earder ta in finderéfdieling fan de Fr. 
Mij. Troch de aparte lizzing en de lich-
tere groun is Grou selsstannich wurden. 

Yn '21 is hjir de earste fékeuring hál-
den. It wie doe sa droech, dat it in hiele 
toer wie om it fé it de preammen to 
krij en. 

Kunstmest wist men doe net folie fan, 
yn '22 waerd in proeffjild oanlein hwér't 
nou Halbertsma syn terrein hat oan'e 
oare kant fan de Grou. 

De man dy't it tasicht der op hie moast 
faek by in boer komme om dy foar to 
dwaen hoe't men kunstmest struije 
moast. 

It strie waerd meielkoar ynkoft en 
per skip levere, prizen 24 â .25 goune. 
Ienkear foar 18 goune, mar de keapman 
koe it der net foar leverje; hat noch in 
deurwaerder efteroan west, mar it 
waerd neat. Yn '23 waerd in gearkomste 
hálden mei de arbeidersorganisaesje om 
de wurkleazens to bistriden, û.o. troch 
it lán to sluchtsjen. 

Yn '26 waerd de tastán sa, dat der in 
Lezing hálden waerd, mei de frage oft it 
boerebidriuw noch sin hie, of dat it in 
needsakelik kwea wie. 

Op 2 jannewaris fan dat jier wie der 
ek in gearkomste, mar der kaem gjin 
minske, alles stie to dykjen. In frtskreau-
ne greppelwedstryd kostte in lid, wie 
der earst ien dy't it lán Cdstean woe tsjin 
forgoeding, letter wie der ien dy't it wol 
forgees dwaen litte woe, hwat oangie, 
mar ta gefolgen hie dat de earstneamde 
bitanke. 

Men wie doe sunich. De fékeuringen 
waerden op it plein hálden, mar dan 
moast de gemeente 5 goune ha foar it 
skjinmeitsjen. Men fielde dit as in fm-
rjochtfeardichheid en nei in finderháld 
mei B. en W. is dy 5 goune der« gon-
gen. 

Om diz tijd is ek it ark foar de klau-
f orsoar ging oanskaf t. 

Yn '30—'31 waerd der foar it earst 
oer krisis praet en oandrongen op help 
fan it regear. De wet Ebels hat hiel 
hwat forlichting jown. 

Yn '33 wiene hjir in 2800 bargen en 
biggen yn de gemeente, nou 216. 

Yn '34—'35 tongblier. By de oprjoch-
ting yn '37 binne A. de Groot, foarsitter, 
L. Dykstra, skriuwer, S. F. de Jong, tw. 
foarsitter, J. P. v. d. Goot, Tj. Lettinga. 
It lean fan de féste arbeiders is f 18,—, 
feinten f 250-400, fammen f 200-350 
(dy wiene der doe noch). It érelean 30 
sinten. 

Yn '39 waerd der praet oer in gers-I 
droegerij, mar de boargemaster komt op 
de gearkomste oer -ander wetter setten 
to praten yn gefal fan oarloch, sadat de 
gersdroegerij der by bliuwt. 

Yn 1940 dan de bisetting. Sj. Vrieze-
man en J. Tilma komme yn it bistjár., 

Yn '41 de Landstand, dér't de Fr. Mij. 
by ynhelle waerd. It bistjfir rédde hwat 
der to rédden wie. Healevering, hynste-I 
levering ensfh. 

Yn '45 in nu bestjtir: 	Tilma, Sj. 
Vriezema, A. de Jong, S. de Groot en N. 
Atsma, de léste, in roomske boer, is koart 
dérnei stoarn, opfolge fan J. Stelwagen. 
Punten dY't doe op it aljemint kamen 
wiene pinsjoen foar de wurknimmers, 
forplichte margarine foar de boeren, 
wurkleanen ensfh. 

Yn '47 waerd meiwurking forliend ta 
in legere lánbouskoalle to R'huzum. G. 

Peenstra komt yn it bistjar foar 4e 
Jong. 

Yn '48 hat men it oer twa gemalen yn 
Fryslán. Sj. Vriezema wurdt opfolge 
fan W. Huisman. Yn '50 komt Sj. Boer-
sma foar S. de Groot yn 't bistjfir. Ut 
Leidsendam knie wy in ekskursje fan 
boeren dy't binijd opsjogge dat se hjir 
allegearre oer't wetter moatte en ek 
noch wol yn in fleanende stoarm. 

J. Stelwagen wurdt opfolge fan B. de 
Leeuw. Yn '51 giet -ás éfdieling op bisite 
to Leidsendam, nou wol it net mear mei 
de ekskursjes. Ek de fékeuringen wol 
net mear. 

Yn '53, mei de wettersnoadramp waerd 
der yn de earste gearkomste 4 kij, 1 hok-
keling, in weide hea en 1000 goune • ta-
sein. 

84 kij -Ut dizze gemeente binne der 
hinnegien. De boeren dér wiene tige 
tankber. Yn '58 is de earste gearkomste 
hálden foar oprjochting fan in Coöp. 
Wurktugenforiening. 

Oer 't algemien is der fiks bilangstel-
ling by de leden foar de gearkomsten. 

De omstanichheden binne net sa gun-
stich, de kij bringe yn verhálding mei 
de tritiger jierren like folle op as doe. 
Elke ,tiid hat syn problemen. Mar tink 
derom, bhuw ienriedich yn jimmp or-
ganisaesje, bliuw by de tijd, mei ar-
beidzjen allinne komme wy.  der net. 
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Skûtsje in vol ornaat 
in het ijs 

Het Grouwster skûtsje — de pa-
rel van de Friese skittsjesvloot — 
lag donderdag te pronken in het 
ijs bij de werf van Wester, ter ge-
legenheid van St. Pieter. Het schip 
lag er bij, of het zo moest uitva-
ren, Wat alleen maar belet werd 
door 	het ijs! De vijf kampi- 
)enswimpels (het Grouwster skûts-
ie is de laatste vijf jaar kampioen 
geworden) woeien trots van de 
nieuwe mast, die ruim een meter 
hoger is dan de vorige, die tijdens 
het skûtsjesilen 1962 is gebroken. 
Trouwens, het skûtsje heeft nóg 
een verandering ondergaan. Weg 
is het bruine grootzeil: de nieuwe 
zeilen zijn nu beide hagelwit. 

[ Burgemeester Vrijling biedt 
voorzitter Hooghiemster van 
GAVC een geschenk onder cou-
vert aan. 
	 J

_ 

Grouwster cub krijgt. Hij liet een 
ware geschenken-regen los: een 
asbak voor secretaris S.Pipman en 
zilveren k-TB-speldjes voor twee 
zeer verdienstelijke leden: oud-be-
stuurslid H. S. de Jong en G. van 
Stralen, 'de ziel van GAVC' 

Lovende woorden 
op recepties 

(Van een onzer verslaggevers) 
In Idaarderadeel hebben twee voetbalclubs zaterdag de feest-

muts opgezet. Dat waren GAVC en Warga, die op deze dag bei-
de de mijlpaal van het 40-jarig bestaan bereikten. 's Middags 
recipieerden de twee besturen. 

In hotel Oostergoo in Grouw kre-
ren GAVC-voorzitter, J. Hooghiem-
E:7ra, en zijn medebestuursleden vele 

lovende woorden te horen. Burge-
meester Vrijling — 'niet zomaar uit 
pure beleefdheid gekomen' — ver-
telde waarom het gemeentebestuur 
zoveel waardering voor GAVC heeft: 
'De sport is ook als opvoedend ele-
ment van belang. In het spel tussen 
de vier witte lijnen streeft u ook 
karaktervorming na. Die lijn loopt 
door uw hele bestaan. Daar hebben 
wij bijzonder veel waardering voor. 
Daarnaast vat u uw taak zeer serieus 
op.' 

De heer Vrijling bood namens het 
gemeentebestuur een enveloppe met 
inhoud aan. Namens de KNVB sprak 
de heer J. Peddema — bestuurslid 
van het district Noord uit Leeuwar-
den. Hij maakte de GAVC-gemeen-
schap blij met de bondsvlag, die bij 
dergelijke jubilea wordt uitgereikt. 

De heer J. Kostelijk, secretaris 
van de PVB, roemde de medewer-
king, die de PVB altijd van de 

GAVC 
	40 jaar 



Ook aan de achterkant liet het zich gevaarlijk aanzien 

Donderdagmiddag brak er brand uit in 
Friesmahiem en wel in de kamer bewoond 
door wijlen de heer H. Kuipers. Ds. Keu-
ning ontdekte de brand vanuit zijn wo-
ning en waarschuwde de brandweer. 

Inmiddels had men ongeveer op het-
zelfde tijdstip in Friesmahiem zelf de 
brand ook ontdekt. De direktrice mej. 
Kuindersma, wist Kuipers uit de bran-
dende kamer te halen, maar deze liep 
weer in de fel brandende kamer op. De 
direktrice moest hem met geweld uit de 
kamer wegsleuren; beiden liepen brand-
wonden op. 

Personeel uit Friesmahiem en toege-
schoten buren en voorbijgangers wisten 
ook de andere oude mensen uit de belen-
dende kamers te halen, waarbij enkelen, 
die ziek waren of niet konden lopen.  

ners naar de begane grond werden ge-
bracht. 

Inmiddels was ook de brandweer ge-
arriveerd. De sirene had slechts driekeer 
geloeid en daar de wind noordelijk was 
was liet geluid nu niet aan die kant van 
het dorp te horen. Met felle wind is deze 
sirene nl. ten enenmale onvoldoende voor 
een groot dorp als Grouw, hetgeen belem-
merend werkt voor de brandbestrijding. 

Het vuur werd in de kamer zelf met de 
nevelspuit aangepakt en enkelen klom-
men op het dak, waar gaten werden ge-
hakt, waardoor de brand van twee kan-
ten bestreden werd. Later bracht men 
slangen naar de achterkant van het ge-
bouw, waar een zoldervenster van het 
dak werd gescheurd om te kunnen spui-
ten. De zolder boven de kamers brandde 
toen al over een flinke afstand. Het vuur 

Gevaarlijke brand 

in  friesffia-h 
11,13  

Daar de gangen onder en boven vol rook 
stonden, sloeg men van buiten de glazen 
in. De bewoners van de bovenverdieping 
konden ook niet meer door de gangen 
naar beneden komen en stonden op het 
balcon; allen bleven echter zeer rustig. 

Er waren spoedig ladders ter plaatse, 
waarlangs met man en macht de bewo- 

was nu betrekkelijk gauw bedwongen. 
Er waren veel mensen bij de bram 

aanwezig. Direkt al waren er die huil 
boden bij het naar buiten brengen vai 
de inwoners en ook de brandweer hm 
niet over gebrek aan vrijwilligers te kla 
gen. De brandweer van Halbertsma schoo 
eveneens te hulp. 

Blussing voorkant 



Het reddingswerk 

De burgemeester was een der eersten 
I  die aanwezig was, evenals de politie. 

De uit Friesmahiem verdrevenen wer-
den voornamelijk in de huizen van Ds. 
Keuning en notaris De Vries onderge-
bracht. 

Later op de dag konden de meesten 
weer naar Friesmahiem terugkeren, en-
kelen zijn naar het verplegingshuis in 
Noord-Bergum gebracht. 

Door het moedige optreden van de di-
rektrice is de heer Kuipers voor een ze-
kere vuurdood behoed. Hij is naar een 
ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd, waar 
hij helaas door de ontstane emoties is 
gestorven. 

De vuur- en waterschade was aanzien- 

lijk. Gelukkig is U.V.V. de Unie vrouwe-
lijke vrijwilligers, te hulp geschoten en 
hebben de leden hiervan drie dagen ach-
ter elkaar gewerkt om alles zoveel moge-
lijk schoon te krijgen, wat een smerig en 
langdurg werk was. 

Maandagmorgen zijn Jan de Wal en zijn 
mannen begonnen met de afbraak en we-
deropbouw van liet afgebrande. 

Het was een geluk, dat deze brand over-
dag was en er direkt veel hulp aanwezig 
was. Het komt ons echter wel gewenst 
voor dat er voor de bewoners van de bo-
venverdieping een brandtrap naar buiten 
komt. 

Wie deze brand meegemaakt hebben, 
zullen die wens zeker beamen. 

Sint-Pieter kwam per ar in Grouw 
Het was weer feest in (rouw, 

donderdag. De Grouwsters haal-
den trots HUN Sint Pieter in, die 
enig en onvervangbaar is en waar-
voor men Sint Nicolaas op 5 de-
cember graag laat lopen. Het was 
allemaal wel een beetje anders dit 
jaar. St. Pieter werd ditmaal be-
groet door een nieuwe burgemees-
ter, die hem echter verwelkomde 
als een oude, vertrouwde vriend. 
Maar er was ook het ijs, dat de 
gebruikelijke aankomst van de 
hoge gast per boot verhinderde. 
St. Pieter kwam nu per arreslee 
en dat vonden de Grouwsters voor 
de verandering minstens even 
leuk. Ze waren er weer allemaal 
op It Grien, toen de burgemeester 
St. Pieter verwelkomde en hem 
kon meedelen dat de trotse toren, 
die zijn naam draagt, gerestau-
reerd zou worden. 'Wel, wel,' ant-
woordde Sint Pieter, 'ik had al 
eens gedacht, wie van ons tweeën 
zal het 't langste uithouden...'  

Sint Pieter kreeg ook de ge-
bruikelijke opdrachten mee voor 
de regering in Den Haag. Ditmaal 
zal hij zijn best gaan doen voor 
wat meer woningen en... vragen, 
of de mannen, die zoveel extra 
werk hebben verzet in deze ijse-
lijke winter, daarvoor ook wat 
extra's mogen krijgen. 



 

Mounle yn brilloftstoai. 

 

Spinnekop oan 'e Kromme Ie by Grou 

    

    

De toet fen e mounle. 

De mounle hat in eigen tael, in tige eigen sym-
bolyk dy't hast wol hwet tinken docht oan in pri-
mitive foarm fen fjildtillegrafy lyk as men die by 
de soldaterij kin. Brilloft en dea jowt hy mei syn 
roeden kindskip fen. 

Flat de mounle gjin oanslach en hat er ,dos in 
skoftsje lins, den set men de roeden sa det se in 
skean krás foarmje: ><, inkeld ek wol ris +. Men 
seit den: de mounle stiet „yn it krás". By bidriuws-
mounlen neamde men det wol Sneinsrést ef plesier-
rst byhwennear't de arbeiders ris in dei átpfiste 
mochten. Is der gjin wyn ef by nacht, den stiet de 
niounle „'op 'e roede": +. 

Yn it Wetterlán wier it alearen breikme, det in 
boer as er in bollekeal tongen hie, syn mounle. yn 

krás sette. De slachter yn it doarp wist den foart 
wol, det er it keal ophelje koe, in foarbyld fen 
flugge en goeclkeape birjuchtjowing! 

Stoar de mounder ef ien ten syn folk den kaem 
cle 'mounle yn 'e rouwe. It mounlekrás stie den 
bryk: X, krekt ef wier it sa finder it draeijen féstset-
ten. Waling Dykstra fornijt, det in poldermounder 
dy't syn wirk earnstich opnaem, de mounle ,ek yn 
'e rouwe sette by it forstjerren fen in polderbistjfir-
der, ja sels fen 'dy syn wiif. 

Mar ek fen wille en lok wit de mounle to fortel-
ten. En it docht yen goed 'cid nettsjinsteande de 

- nive;earjende ynfloeden fen hjoed-de-dei de téste 
jierren binammen om Grou hinne in áld folks-
brfikme ,der wer mear ynkomt: it yn 'e flaggen 
setten fen 'e mounle. 

It brfikme wol, det yn 'e nacht foar de earste en 
de twadde Snein ,det in jong pearke finder de ge-
boadens stiet en yn 'e nacht foar de troudei, it jong- 
folk át 	omkriten de flaggen boppe op 'e skfirre 
en op 'e mounle — for safier't dy der den nocn 
binne — set. Dit is noch net sa hiel ienfáldich en 
binammen in kladderderij nei de fileboerden hint 
der net om meidet it yn it tsjuster barre. moat. 
jongfolk hiert de flaggen én om dit to leanjen 
wirde hja de jouns fen 'e troudei op bier en koeke 
noege: it saneamde „flaggebier". 

De foto ,dy't hjirby Mprinte is, is fen 't Maeitiid 
by Grou nommen; it is de pleats fen H. de ,Boer, 
dy't oan 'e Pikmar en oan 'e Bird stiet. Pleats en 
mounle- ibinne biflagge by gelegenheid fen it oan- 

• steande boask fen De Boer syn 'dochter. 



Halbertsma „gasten", die dankzij de vaargeul voor de pont 
bijna 3 maanden lang hier de voor hen beste leefbare plaats 
hadden weten te vinden. 

Een echt winters plaatje, dat u nog 
even wil herinneren aan de geluk-
kig nu eindelijk achter de rug lig-
gende winter '62—'63. 
Zaag en bijl, gereedschappen die zo 
nauw betrokken zijn bij de houtbe-
werking, waren in deze winter te-
vens veelal de gereedschappen van 
onze „ijsbewerkers". 
Vele, vele meters ijs, variërend van 
10 tot 50 cm dikte, heeft men moe-
ten verwerken om te kunnen zorgen 
dat de „stammen"-aanvoer doorgang 
kon vinden. Zelfs de pneumatische 
hamers zijn er soms aan te pas ge- 

komen om de Ijsmassa te breken 

Ijsbrekers" anno 1963 

• 
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Weg Grouw-Wartena 
opent vele perspectieven 

Commissaris der Koningin verrichtte openingsplechtigheid 
Grauw. Indien in de toekomst de 

scholieren ook ong eens de geschie-
denis van hun eigen dorp of gemeen-
te zal worden bijgebracht, clan zal 
zeer zeker ook het volgende „jaar-
tal" moeten worden geleerd. 

.1952, Zaterdag 26 Juli, 's middags 
1 uur werd door Mr Linthorst Ha-
man, Commissaris der Koningin van 
de Provincie Friesland; de weg 
Crouw—Wartena geopend. 

• 

Grouw—Warga vroeger 15 km 
thans 8 km 

Grouw—Maard vroeger 12 km 
thans V? km 

Hierdoor zal een groter gevoel van 
saamhorigheid ontstaan, hetgeen op 
velerlei gebied een gunstig gevolg 
zal kunnen hebben. 

Ook wees spr. nog op het feit dat 
door de aanleg van deze weg het 
lage midden der Gemeente Idaarde-
rade& is ontsloten, waardoor de in 
dit gebied staande boerderijen 
thans met de dorpen zijn verbonden. 
De burgemeester besloot zijn rede-
voering met : „Ik hoop en vertrouw 
dat deze weg velen ten goede zal 
kamen". 

Hierna verzocht de burgemeester 
de Commissaris der Koningin, Mr 
Linthorst Homan, de weg te willen 
openen door een verkeersbord „Ver-
boden in te rijden" te verwijderen. 

Voordat de Commissaris het 
hard verwijderde wenste hij Idaar-
deradeel geluk met de aanleg- van 
deze nieuwe weg. 

Spreker liet i.v.m. de lichte fun-
dering der weg ook een waarschu-
wend geluid horen. „Laat een ieder 
eraan medewerken dat deze weg 
wordt gespaard voor zwaar verkeer", 
aldus spreker. 

Nadat de commissaris het jubile-
rend muziekcorps „Apollo" had ge-
luk gewenst en de Grouwsters een 
compliment had gemaakt over de 
uitzonderlijk mooie versiering, ver-
richtte hij de openingsplechtigheid. 

Als derde spreker kreeg de heer 
J. v. d. Pal,' voorzitter van Pl. Belang, 
het woord, deze wees er in zijn 
redevoering op de grote voordelen 
van deze wegaanleg. 

„Apollo" dat voor de muzikale om-
lijsting had zorggedragen besloot 
deze pleehtigheid met het spelen 
van het „Fryske Folksliet", en mar-
cheerde hierna over de nieuwe bru -
om de genodigden, die een rondrii 
over de nieuwe weg zouden maken;  
uitgeleide te doen. 

Cliché Leeuwarder Courant 

Mr. Linthorst Homan verwijdert 
het verkeersbord 

De betreffende onderwijzer zal 
dan de kinderen mededelen dat deze 
weg mede dank zij,  het vcilhardend 
doorzetten van het raadslid J. W. de 
Visser tot stand is gekomen; dat de 
in het Hof- en Laagland woonachti-
ge boeren uit hun isolement werden 
verlost, (meester zal dan als bijzon-
derheid aan zijn leerlingen mede-
delen, dat deze mensen, vóór de tot 
standkoming der weg, de dorpen 
alleen met een vaartuig of in het 
meest gunstige geval via een mod-
derpad konden bereiken); dat de 
onderlinge afstand tussen Grouw en 
de andere dorpen in de gemeente 
aanmerkelijk korter is geworden en 
dat deze weg voor velen nieuwe 
perspeetieven opende. 

Doch de tegenwoordige generatie 
zal met deze beknopte opsomming 
geen genoegen nemen. Daarom zijn 
wij Zaterdagmiddag naar het begin-
punt der nieuwe weg gegaan, om u 
verslag te kunnen doen van deze 
openingsplechtigheid. 

Even voordat de oude St. Pieter 
1 uur had geslagen waren reeds ver-
srhillende dorpsgenoten bij het be-
ginpunt der nieuwe weg samenge-
komen om getuige te kunnen zijn 
van de openingsplechtigheid. 

Ook het jubilerend Harmonie-
corps „Apollo' ontbrak niet op het 
appel. 

Nadat de genodigden waren ge-
aniveerd, nam burgemeester Mr C. 
N. liënIcen het woord. 

f  122 burgemeester wees er in ,  11 
op  dat door de tot standkot 

van deze weg — waarvoor aldus spr. 
de heer j. W. de Visser zo ontzet-
tend veel werk heeft verricht — het 
1:aralcter van de gemeente zeer sterk 
val veranderen. De situatie zoals 
deze tot nu toe was maakte het 
noodzakelijk om, indien men naar 
de andere dorpen in de gemeente 
wilde reizen, men gebruik moest ma-
ken van het wegennet van een na- 
burige gemeente. Men zal thans,  om. 	  
door de tot •standkoming van deze 
weg, binnen de grenzen van de ge-
meente kunnen blijven. Bovendien 
zijn de afstanden tussen de dorpen 
aanmerkelijk bekort. 

Grouw—Wartena vroeger 20 km. 
thans 8.4 km 
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Over Schiphuizen en Recreatieoord 
Dit is dan de plaats waar straks hon-

derden motor- en zeilboten plaats zullen 
vinden. Het gedeelte vooraan op de foto 
is het verst gevorderd. Behalve de twee 
timmerlieden, die men hier aan het werk 
ziet, was er nog één werkzaam. Indien de 
haven voor de winter klaar moet, zoals de 
burgemeester in de laatste raadsvergade-
ring verklaarde, zal er nog wel eens een 
paar man bij moeten. 

De Stichting Recreatie-oord heeft inmid-
dels een circulaire aan de aanvragers voor 
schiphuisruimte toegezonden. De kleinste 
box, geschikt voor B.M.'er, kost f 135,—. 
Voorts zijn er boxen van 11 x 3 m f250,—, 
11 x 3.50 m f 300,—, 17 x 4 m f 500,— en 
25 x 5 m f 1000,—. Voorts is er een entree-
geld verschuldigd van f 15,— voor de 
kleinste klasse en 10 pct. van het jaar-
lijkse bedrag van de huur voor de andere 
klassen. Er zijn meer aanvragen dan er 
ruimte is, zodat er wel enkele aanvragers 
teleurgesteld zullen worden. 

Ook de aloude Wargastervaa' rt doet 
thans dienst als haven voor de woonsche-
pen, die hier al in een lange rij liggen. 

Het gebouw van de recreatie-stichting „Yn 
'e Lijte" mag er wezen. Het is zowel van 
buiten als van binnen een sfeervol ge-
bouw. Druk is het er nu nog niet. 
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Onder leiding van de heer Eisinga ( A 
wordt het lied ter ere van de nieuwe school gezongen. 

it  1.4 
Zaterdagmorgen 'was het dan zo ver, na 
een lange tijd van uitstel kon de nieuwe 
Master Wielsma skoalle geopend worden. 

Om halftien stelden de kinderen zich 
op bij de oude school, die zij vrijdagmid-
dag voor het laatst verlaten hadden, en 
gingen in optocht naar het gemeentehuis. 

Hier hadden zich de genodigden verza-
meld die zich achter de stoet aansloten, 
waarna men via Kievit- en Gruttostraat 
naar het nieuwe gebouw ging. 

Bij de nieuwe school stonden de leer-
lingen van de Master Hjerre Gjerrits 
skoalle hun medescholieren al wuivend 
met vlaggetjes op te wachten. 

De achtjarige Rineke Hoekstra biedt de burgemeester de echte sleutel aan van de 
school. Naast de burgemeester de heer de Jong. 

Opening van de 
Master Wielsma 

Bij de hoofdingang aangekomen werd 
een wagentje naar voren geduwd waarop 
een leyensgrote sleutel stond, hieruit 
stapte lachend de achtjarige Rineke 
Hoekstra en bood burgemeester Vrijling 
de echte sleutel aan, deze nam haar bij 
de hand en samen gingen ze de deuren 
van Grouws nieuwste school openen. 

Dat ook de kinderen erg blij waren met 
de school bleek wel uit het lied dat ze 
hierop zongen en waarvan de regel: Wy 
gean nou nei skoalle mei folie mear nocht 
— wel voor zich zelf spreekt. 

De grote sleutel, die een werkstuk was 
van het lid van de oudercommissie, de 
heer S. Krist, werd van het pad wegge-
rold zodat de weg vrij kwam voor de ge-
nodigden, voor wie burgemeester Vrijling 
zijn openingsrede uitsprak. 

Het leek hem toe dat de opening van 
zo'n nieuwe school voor alle betrokken 
een gevoel van voldoening moest geven, 
zowel voor degenen die direct of indirect 
bij het onderwijs betrokken zijn. 

Daarom was het voor hem ook een bui-
tengewoon genoegen dat hij de inspecteur 
van het lager onderwijs, de heer Sipkens, 
kon begroeten. 

Verder heette hij architect, de aanne-
mers en de leveranciers van harte wel-
kom bij de opening van hun gemeen-
schappelijk werkstuk. 

Nadat hij ieder der aanwezigen een 
welkom toegeroepen had, heette hij toch 
vooral in het bijzonder de heer en mevr. 
Slofstra-Wielsma welkom. Het verheugde 
het gemeentebestuur bijzonder dat de 
dochter en schoonzoon van de naamgever 
de uitnodiging van het gemeentebestuur 
om bij de opening aanwezig te willen zijn 
aangenomen hadden. 

skoalle 

S.  
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De restauratie van de 
„Boarchmoune" op het eiland in 
Grouw kreeg gistermiddag een 
spectaculair hoogtepunt, toen 
timmerman Jan de Wal en zijn 
vier helpers erin slaagden de 
loodzware eikenhouten as op ou-
derwetse wijze met behulp van 
een „sting" in de kop te takelen. 
Het was ondoenlijk gebleken een 
zware kraan naar het eiland te 
transporteren, vandaar dat de 
timmerlieden naar het al bijna 
vergeten middel van de lange 
staande paal en de takel moesten 
grijpen. Juist op de meest mieze-
rige dag van de week, toen een 
druilende regen de grond in een 
modderpoel had veranderd en de 
vijf paar handen nauwelijks 
houvast konden krijgen aan de 
natte touwen. De „Borgmolen" 
begaf het tijdens de november-
storm van 197e en is sinds de af-
gelopen herfst grotendeels in de 
werkplaats van De Wal weer 
opgebouwd. Nog deze maand 
hoopt hij het karwei te klaren, 
waarna rietdekkers er de laatste 
hand aan zullen leggen. De molen 
is dan uiterlijk in ere hersteld, 
maar zal door het ontbreken van 
de „vijzel" het eiland niet meer 
bemalen. 

De bctrehmole 

Hoe pronkend stiet de mole ddr. 
Sa'n byldnis boeit jin altud wer 
En op'e wier, ddr waechst al grien. 
It inylde waer hat wiindren dien. 

En dochs, wylst 'k al dy wielde sjoch, 
Giet 'n huver hiel myn wézen troch, 
En 't leaf lik byld, my och sa nei, 
Liikt efkes as yn dize wei. 

It fink dat my yn 't witten leit, 
Trof ornke Gjalt, in broer fan Heit. 
In wjerljochtstriel dt donkere sem, 
Toknakte him lyk as in beam. 

Gjalt Wester wie in warber man. 
Sa mannichien hat ddr witten fan. 
Hy wie jit trou, forstie syn fak. 
As mounler wie hy op syn plak. 

Mar op dy wrede need/otsdei, 
Gong hy zit üs formidden wei. 
Yn'e mote foei ty tsjin 'e aroun. 
Ddr hat men him tojoune foun. 

De tiid is der oerhinne gien. 
En sjoch 'k de mote midden 't grien, 
Dan wykt de dize fan my wei, 

Op dizze milde foarjiersdei. 
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