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g uitziet, die hij zelf onderhoudt en die er mor 128, waarin dan ook no 11.50
roor het vat zat, maar we hebben er
We geloven niet, .dat er veel, dorpen ook nu, zoals altijd, smetteloos bij lag.
in Nederland zijn, waar men er op kan Hij kan er nog wezen, deze krasse
ok wel 1 1 per pond voor gehad. En de
bogen 9 inwoners te hebben van negen- baas, die men zijn negen kruisjes nog nelk hebben we wel verkocht voor 2Vtig en meer dan negentig jaar. Maar niet aanziet en die het heel gewoon en 3 cent per liter!"
in het rustige Grouw, daar aan het be- vindt nog een paar maal per jaar naar
Al pratende, duiken we steeds dieper
roemde Pikmeer, is dat toch het geval. Leeuwarden te gaan. Vol belangstelling le 19e eeuw in en als we dan naar een
En ze wonen daar best, rustig er, still,
informeerde hij of het ,,paardespul" al schitterend gecaliligrafeerd herinneringsals het daar ligt, als het ware terzijde weer weg was. Ja, de krant leest hij
;tik boven de deur kijken, zegt v. d.
van de grote en rumoerige levensweg, trouw en hij weet wat er te doen is. En Meer: ,,Dat daar herinnert aan mijn
Zeker, 's zomers kan het er druk zijn, de marktverhalen zal hij nooit missen! trouwdag en dat kreeg ik van Berend
Nieske, zoals wij je
maar het is een vrolijke drukte, een Maar ook z'n geheugen is uitstekend. Kooistra, Berend 'en
drukte van zon en bollende zeilen, maar i Hij weet onderhoudend te vertellen noemden, die in , een woonschip in de
in het najaar wordt het er weer stil, °p over één van de eerste stelpen van buurt van ons woonden en die-in, en vele
een mooie laat-zomerse dg, zoals de Friesland ,,It Heeghiem" onder Goinga- anderen lezen, sch,rijven en rekenen heeft
vorige Zaterdag, zitten de oudjes dan nog
geleerd; Berend had maar één hand tot
1 1hzen, waarop hij 29 jaar heeft ge- zijn
wel eens op de bank bij
beschikking, maar daarmee kon hij
Oostergoo over jwoond, na zijn vader en z'n grootvader.
dan ook. alles. Naar een school konden
het blinkend water uit te kijken naar i weet nog te vertellen hoe de koopwat er langs vaart. En als er dan een i (ui heetten, die hem geregeld bezochten, we niet, dat was 'te ver, maar hij wist
groot schip langs tuft, zoals de ,,Rival" t oais Jan Visser en Lucas Tolsma, wel wat hij ons moest leren. En van de
van F. Baas van Ter Apel, dan neemt t]Sjoerd Hiemstra en Piebe Postmaen boeren in de omtrek kreeg hij wel zoveel, dat hij door, de tijd kwam. En als
men dit onbewust in zich op. Maar als liet te vergeten ,Jelle Fedsjes", allehet een zes meter jacht is, dat nog pre- maal mensen die hun vak verstonden, t er een kalf geslacht werd, was er ook
een stuk voor Berend bij.
cies doet, alsof het volop zomer is, dan betoefte kopers-"
De herinneringen stormen, al pratende,
met het worden geïdentificeerd en zegt ( ,,O ja," zegt Van der Meer, ,,vlak voor
op Gabe van der Meer aan. De afstnd
de één tegen de ander: ,,Die gaat er nog t iijn boelgoed op 27 Maart 1909, ik zal
mooi over, is het niet die var Mulder?", at nooit vergeten, want het was toen heeft er de scherpe kanten aan ontnomen, want hij glimlacht als hij vertelt
waarop de ander dan ingaat met ,,Ja, 't
oodweer met veel sneeuw, heb ik nog t van die zware storm, die de gehele kap
is de 6 en Mulder stuurt."
'
i - ,
- . twee stamboekpaarden verkocht aasi aan 'de Noordzijde van ,,It Heeghiem" er
In de. stilte van de herfstmiddag klinkt 1(Jintije Bangma van Nijland voor f 140Q1 af deed waaien. Maar zijn ogen beginnen
van de overkant van het water het ras- ien 1 1500 per stuk en aan Klaas Hof-t te glanzen en hij trekt even feller aan
pen van een vijl op ijzer, kleine manke- stra van Goingahuizen verkocht ik tweet zijn sigaar, wanneer hij terugdenkt aan
J
iten aan een boot worden nog voor koeien
voor f2100. Ja, dat boelgoedhou. de hardseildagen, waarop hij triomfen
de winter verholpen. Op de kade vlak (den dreigde door die storm een strop 1 vierde met zijn jacht en aan de dagen.
bij ons spelen de kinderen van een paar te worden, maar er kwamen gelukkig waarop hij de teugels in de handen heeft
rfscbippers een zwarte Pietspelletje en Ii een paar Stoomboten met veel mensen 1 gehouden op harddraverij - en!
met 'de grondigheid aan de jeugd I en toen liep het allemaal goed af. GeMaar nu is dat allemaal verleden tijd.
ieigM
gezichten in met turfmolm, i( lukkig maar, lachte de oude baas, want
Wat blijft, dat is een pientere, heldere
i op de van zweet natte gezichtjes ( daar profiteer ik nu nog van."
zwart-bruine vegen achterlaat. De meis,,Weet u nog wat van de opkomst van .oude baas, die zijn blauw jasje met ere
.
im in dit gezelschap spelen mee,
door de zuivelfabrieken?" vragen we dan aan draagt, evenals zijn zilverwitte haren.
-~ te zijn.
',.d. Meer, di meteen begint te lachen i Die zijn grootste genoegen vindt in het
in dit rustige dorp, waar niets en antwoordt: ,,Nou, of ik het weet, we 1
-..d gebeurt - of het moest dan! dachten eerst ,,dikke boerinnen en ma- 1 schoonhouden van zijn tuin en in een
-toen bij een trouwpartij de! gere kalveren", maar dat is wel heel 1 praatje over de tafel met z'n huishoudweer voor het eerst luid- anders uit-gekomen. Eerst heb ik de 1 ster, die na de - dood van zijn vrouw,
~weerman zijn uniform melk naar Oldeboorn gehad, naar Dor. nu dertig jaar geleden, de zorg voer
"
mmm~ cm de brand" te blussen ._ . hout, daarna Ihier naar de fabriek in
hem op zich nam.
gen mensen, die reeds be-' Grouw. We hebben eerst wel gedacht,
Ja, daar rond de toren van de St. Pie. naar nog niet ,,oud". Want ,,hoe zal dit komen?", maar 't is een
ter is het goed wonen en men kan er,
— i~-C~
van der Meer zich nog zegen geweest, meneer, een zegen, voor
'
al voor de vrouwen, die voor die tijd t gezellig oud worden!
bet een beetje wil ab het ons met de vuist in, geen leven hadden. 't Eerst op en 't
laatst naar bed, Ach, en waarvoor werd
- ø hij
dezeEn
negentig
halen.
waar- dan soms nog gewerkt. We hebben wel
mW ~ie Sn3erdna
—hem
--_ thuis in dé ach- en - vat boter van 80 pond verkocht
______
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koninklijke onderscheidingen

I!Z

van links naar rechts de heren:
j. broekstra - a. hondema - h. boorsma -J. y. de Jong -jac. postma - tj. de jong - j. zwerver - a. postma
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Dér sit it ploechje, dat oerdei
Sa minlik graech bikomme mei
En átrêst op dy kreaze bank
Dér bv de brége, middenmank
De beamkes en it wiuwjend reid
Dat toan jowt oan dy aerdichheid.
Wylst elk fan har mei digrend each
Dat moaije romme fjild oer seach
Kaem immen op syn karke oan
Mei 'n kyktastel, dat lige skoan
Hwant dy hat handich, wolbiret
Dit fiiftal op in printsje set.
Men kin nou sizze hwat men wol
Mar dizze kaert háldt stéfést fol
Dy bank by 't spoar stiet moai to plak
En mei sa'n loop in great gemak
Kreas yn de lij te, hwat frij wis
Mei wyn noard-west in iltkomst is.
En as dy heech opspuite groun
Op 't moaist ris as bistemming foun
Fan p611e reid byláns it paed
As kostlik bosk birédden waerd
En elk der tige noed foar stie
In paradys gelyk hast wie't

D.L.B.
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Fan links nei rjochts:
Wobbe Bloemsma, Jaep Broer, DLB, Rintje Llilkema, Gerrit Alberda

toer oer hienen yn aide tud -ue
west foar de boeijers fan de Grouster ter in houtstek. In oar houtstek stie
baterkeaplju De Vries, twa broers, dér't westlik fan de mole.
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Idaarderadeels raad
mes in Monumentenlijst
Ook gen? eenschappeljke regeling voor ,,It
Fr'ske Gea", Kunstijsbaan en Groene Kruis?

-.

r
-

.-

-

— mm~
or veel verze:
Mounmentenzorg bestaat", maar
slaagde er niet in de heer Van der Hem
duidelijk te maken, dat het behoud van
het Langstek geen luchtfietserij is. De
heer Hettinga ondersteunde het voorstel inzake het adviseren tot afvoering,
doch het werd afgestemd met 7 tegen 5
stemmen (PvdA tegen, Gemeentebelangen voor).
Aan dit voorstel was een korte
discussie voorafgegaan, waarbij de heer
S. de Boer, doelende op het gesprek van
b. en w. met de Stifting Grou, zijn
voldoening uitsprak over dit onderhoud, al had het dan niets opgeleverd.
Hij vroeg, hoe b. en w. zich de in te
stellen eigen commissie, die een inventarisatie moet maken van hetgeen in de
gemeente historische of volkskundige
waarde bezit, voorstellen. De voorzitter
antwoordde: ,,Over een exacte samenstelling hebben wij nog geen besluit
genomen. Maar het wordt een gemeentelijke commissie van vertegenwoordigers uit de dorpen, die deskundig zijn
en zich interesseren voor deze materie.
zonder de mogelijkheden die er zijn uit
het oog te verliezen. Zij kan ook
voorkomen, dat er dingen gebeuren die
ons voorbij zouden gaan en zij kan ons
helpen bij het toetsen van aanvragen
om verbouwing en eventueel voorwaarden voorstellen. In bepaalde gevallen
kan de commissie deskundigen raadplegen. Het kan gaan van het behoud van
een gevelsteen in een af te breken pand
tot het bewaren van een geheel bouwwerk".
Wettig zal dit aantal bouwwerken
Intussen - indien de minister zich zou
conformeren aan wat de Monumentenwet noemt het ,,in overweging geven
monumenten aan de lijst toe te voegen
of daarvan af te voeren' door deze raad
- zeer beperkt zijn. Zonder hoofdelijke
stemming besloot de raad namelijk
conform het ,,oude" voorstel van b. en
w. de minister te kennen te geven, dat
van de 46 op de lijst geplaatste objecten
(plus vijf molens) er 28 geschrapt
zouden dienen te worden, terwijl overeenkomstig een suggestie van de heer
D. van der Meer alsnog werden toe gevoegd de orgels in de hervormde
kerken te Roordahuizum en Idaard en
de preekstoel, de grafzerken en de klok
in de toren van Roordahuizum. Als de
raad zijn zin krijgt, zullen er van de 22
nummers van de voorlopige lijst in *
Grouw alleen al 18 sneuvelen. Op dit
noinertt zijn evenwel alle 46 op de lijst
oemelde objecten reeds beschermde
monumenten in de zin der wet, zij het
dan voorlopig. -

Het had gisteravond niet veel gescheeld, of de raad van Idaarderadeel
bad - althans In theorie - een einde
gemaakt aan het voortbestaan van de
ongetwijfeld meest gave greidboerderij
uit de hele gemeente, te weten ,,It
Langstek", onder Roordahuizum. De
heer P. van der Hem (Gemeentebelangen) wilde deze boerderij ook nog van
de reeds zwaar gehavende monumentenlijst zien afgevoerd, maar hier vond
hij de voorzitter op zijn weg. Deze
betoogde, dat ,,zo'n besluit nu juist net
over de schreef zou gaan. Het Langstek
afvoeren, zou het paard achter de
wagen spannen betekenen en ik moet u
uit beleidsoverwegingen echt ontraden
voorstel aan te nemen. Ik ben er
van overtuigd, dat de minister het
Pand direct weer op de lØd zou
plaatsen".
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Zooals men Grouw niet dikwijls ziet. Bij de gedeinpte haven.
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mee deelnemen aan een wedren met rendierslecien, toen mijn vrouw mij een stuk
van de Leeuwarder Courant in handen gaf.
en daarin wees op een met gr5öte 1etrs
gedrukte advertentie:
Watersport-GrOUW. Uit de hand te koop het rendable, van ouds bekende geheel gemoderniseerde, in prima staat verkeerend
Hotel Oostergoo (voorheen Tjibbe Dokter),
met eigen aanlegplaats, completen inventaris, garage, schiphuis, overterrein annex
bootënverhuur. Eenig middelpunt voor de
liefhebbers van watersport en voor de binnen- en buitenlandsche toeristen naar
Grouw. Alle verdere bijzonderheden na
schriftelijke aanmelding.... volgde de naam
van een notaris te Leeuwarden.
,,Zoo gaat alles voorbij", zei ik, de advertentie nog eens ovenlezenid, en toen liet
ik mijn oogeri gaan, de landen over, in de
richting van Grouw.
Met mijn kijker zou ik misschien den dikken Sint Pieter kunnen zien en in de buurt
daarvan stond die veelramige oude waterherberg, die zoo tal van jaren meer bekend
was- als Tjibbe Dokter dan ols Osteorgoo.
Dit zou nu allicht anders worden. Nu zou
het worden: Hotel Oostergoo, voorheen
Tjibbe Dokter. Voorheen!
In al de fleur van vroolijke gezellige doe;
ning rees dat voorbije nog eens voor mij
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En nu st-and dâii in die adverte
voorheen Tj. Dokter. Dat was 't al g
men tijd. Dat was 't eigelijk al van
•
- oogenblik af, dat Tjibbe'sauto op der
bewaakten overweg bij Akkrum werd
Als ik daar kwam in het voorjaar en ik
zat in de zaal bij het venster met de begrepen door een trein, waarbij hij mei
familielid den- dood vond. Maar omdat
kende vogelfoto's om mij heen. En de baas
zelf daar was, informeerend naar , het tal
hotel bleef in handen van de familie en
dr gevonden kievietseieren, vertellend van
de familie werd beheerd, was er altijd
_______ ------------------------iets van de oude sfeer met den ouden n
zijn tochten. Of in den zomer als
zon --------- ------ - waarden de oude overleveringen nog
flikkerde op het water, op de zeilen van
Hotel Oostergoo? Wel nee, Tjibbe Dokin de ,.tap", en de enkele kecren dat i
voorbij schuurende boeiers en het
ter. ,,Waar of zij geweest waren", moent
kwam keek ik onwillekeurig naar het
van wegdansende motorbooten, wanneer t
ik 's winters vragen aan mijn dcohters, als t fet als verwachtte ik daar nog en weer
één wriemeling was van zilver voor de r,
zij een dag per schaats waren uitgetogom
en.
Maar enkel hing daar het portret van
men van Oostergoo en binnen kwamen ge.
,,De oude venen door en bij Grouw
vroegeren kastelein. En toen zijn nog
truide zeilers en zeilsters, met roode armei'waar zij bij Tjibbe Dokter erwtensoep hadrampen gevolgd.. ....En het einde is ni
en nekken en gezichten en daar klonk een
den willen eten, maar di e was op geweest,
advertentie in d e Leeuwarder.
lachen, een spattend fvenslustig- -lachen- ,,in heel Grouw", zei Tjibbe, ,,was geen
Mijn vrouw heeft haar voor mij u
- Dat zal er straks weer zijn, maar niet al ' ,,grene" (groene) erwt meer te krijgen",
knipt,
en zij ligt voor mij. Er zit een 2V
er zijn een der familieleden Dokter om een
Wanneer ook, in welk jaargetij, en van
rand om. Voor mij droeve symboliek
praatje mee te houden over het nest van een
welken kant ge kwaamt, van Irnsum, van
zooveel dat voorbij is gedreven. Nog
roerdop
m dat daar en daar lag, of over
Warga, van over de Meer, per schuit of lees ik:
uitde hand te koop, dus niet
j
den borst van een kiekendief, die zeker aan - per schaats, of gewandeld door de Grouw- 1
bliek, waarom weet ik niet, maar dit
de I-Iooidamsloot was gebouwd, een praatje
ster straten over ,,het groen", steeds rees
mij aangenaam aan, het vanouds bek
over een stoer tochtje met dan boeier ......... . daar als een vriendelijk toevluchtsoord voor
ik knik, hotel Oostergoo. Eenig midde
Of ten winter......Nog hoor ik die stem,
zeiler, roeier, visscher, jager, aan den wavoor de liefhebbers van watersport.
toeb ik op de bovenzaal de vogels van h et
terkant het hotel Tjibbe Dokter, waar ge
een paar weken e het watertoerisme
'Rietiand op het doek liet zien; hoor ik de
welkom waart ......
gint alweer met den eersten boeier of
stem ~ Tjibbe: Hoe te drommel of wij
In het voorjaar kondt ge daar de stijve
zoo'n roerdomp toch zoo mooi op een plaatgelaarsde beenen even rekken bij de kachel torboot op een mooien Zondag over T
Pikmeer. De eerste scholeksters zijn.'
je kregen? Zelf met zijn familie behoorend
en bracht Tjibbe u een kop koffie. Ten
Straks komen de kieviten en de gru
1 tot ee'ti geslacht van echte natuurliefhebzomer gaf hij uw bootje een flinken afzetde
kemphanen en tureluurs, straks bI
hers......Hoevelen hebben niet gevaren in
duw met een vriendelijk: goede reis, en ter
zijn booten? Famfiies van her en der, door
Kerstmis, als ge soms binnenroldet in een de dotters en met ben het kleurige -'
Tjibbe geproviandeerd, van een schipper
gietbui, dan was het wel: Nou! Ni!
leven. Stevig en hecht noodigend als
voorzien ten slotte de oude vennen Iii
Waar meer'len Grouwster stoomboot en me', zal daar staan op den
- Hoevele schippers hebben niet het touw ge- veerschip? Bij Tjibbe Dokter. Waar 7amel. hotel Ootergoo. Ook ik zalwaterkar
er mis
worpen om een van de ijzeren pennen in
den zich de ouden van hèt dorp? BijTjible nog wel eens komen, n.en, ik zal ni
1
de brokken hardsteen en een handdruk geDokter. Grouw is h e t waterdorp hij men in hotel Oostergoo, m aar
wel
wisseld met den kastelein?
uitnemendheid en ieder die naar Grouw eens, hoop ik, toeven bij Tjibbe Dokt
,,Morgen"!
kwam, kwam over 't water en landde bIl
,,Morgen"!
De Stopp
Tjibbe Dokter, en vond daar wat hij
noodt2'1
,,Noch soun?" (gezond)
had en wat hij zocht met een- welwillend Warga.
,,Tige. Meneer ek"? (Best. Meneer woord er bij.
ook?).
En dan - Was het een praatje over dat 1 ,,ik het trof zoo de ,,sinne op' de veagen" (de zon op de golven), of dat het zèker niet meeviel zoo hij die ,,kâl-de bujeblazer" op." En dan op de dagen, dat er ,
- hardzeilen was te Gnouw en Ee en Pikmeer
ri Gaile 'eniewicrreden van sc!epen en
scheepjes en de kade langs de waterherberg
van Tjibbe vol lag, twee, drie naast elkaar,
- vol met vaartuigen van allerlei soort, en
het buiten en binnen vol zat met feestganbegers waar tusschen de eigenaar zich
woog, een glimlach over hebbend voor
- ieder
-
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IT WIE DE BIDOELING, dat
ik ns mei Durk Lolkes Bouma (yn
Crouster jargon: ,,dé-èl-bé") troch
Grou traepje soe en him ûnder
weis fortelle litte oer dit wetterdoarp, sa't dat froeger west bie.
Hwant Durk Bouma is al 85 en
hat fan syn earste snik ôf vn Grou
tahâlden en hy wit hiel hwat to
fortel]en. Mar de man wie hwat
iit stel, sadwaende moast dit dizz'
kear oergean.
Dizze man mei syn prk suiveren
hier is lichamelik ûiider 'e mijtte,
mar hwat geast en forstân oanbilanget der fier hoppe: Bouma is in
singelier man, al jierren ek bikend
as doarpsdichter, dy't sint sahwat
syn 50e jier wor in lytse tûzen greaEe en 1)/tse rvmstikken makke hat
Meast gelegenheitwurk, mar ok oer
de natuer, it doarpslibben en persoanlike dingen. Mannichien bat op
syn of har jierdei of jubileum in lokwinsk op ryrn fan Bouma krigen.
Se binne sammele yn ujoggen tsjokke skriuwboeken fan 300 pagina's
elljlweryn Bouma ek syn libbensreaun bat en tagelvk dy fan
•
- forstoarne frou Afke Louws
- mei hwa't er 48 jier troud
west hat. Al dat spul is ornearre
foav de Grouster Aldheidkeamer.

*

Net maldik

tit ien en oar is ek noch wol hwat
nijsgjirsige Grouster skiednis to puren.
It kin net de opset wêze yn dit
artikel al to djip op Porrnias libben
yn to gean. As frijgesel hat er 14 jier
bij de boer tsjinne. Maklik kat dit
libben -net 1tyd west, mor—de Bouma's ha harren der altyd fiks by
jown. Der wie folie sykte yn 'e
hiishâlding en yn de aiffearen (jirpelen g-rtientehainnel) roun it ek wolris
tsjin. Mar Bouma kat der mo].kfarder
by west, postrintner en 14 jier mei
stipe fan de bérn de kranternan fan
Gtrou (7 j.ier foar die Hepkema en ek 7
jier faar üs Koerier). De troix het
jierren oasaien sa'n fjouwer kostgongers hâlden. Men het der barren wol
byjown en sadwaende ha de lêste 20
jier alhiel sûnder soargen weet.
Sû,nt 7 nov. 1963 is Bouma widner.
Hy wennet yn Frieema-Hiem yn In
gesellige keamer tusken syn boeken
en syn skriuw-ark. En hy rymket

mar ti'och. Sûnt syn leintejlerren is
Bouma pnineipieel gehielûnthâlder en
rookt er net. Hoewel al 85, ldinne syn
eaehjes nog omraek pisikelje! Hy hat
sterke sin bar humor, is getoelich fan
ynboarst en as religieus man in
trouwe tsjerkgonger. Hy is noch in
iverich lid fan de damclub!

*

Ultsjebuorren

*

DURK BOUMA

It Jobssteatsje

Vn in gedièht praet Bowna oer It
Jobss-leatsje yn de buent hwert nou It
tsjerkhôf is. It hjitte .,Tewishôf" in
pleajts mei epel- en perrebeammen. It
park-fan-nou wie doe ek noch greicle.
,,Job" weidde dér syn fuormanshynder. Flaik by, op 'e Hicentnepô]Je, wie
néch in. mi&Joerij.
Dér wie dan ek It ,,Jobesleatsje",

plak om der it ijeppen to leeren. Fijn

boarberspiak. Der wiens'~ meer
sleatten:

,,Mar it ljep'pen oer dy trije
Sleetten is al lang nou oer,
Lâns de tn stiet yn It foarjier
Mooglik ris in einekoer.
It Jobasleatsje is nou slotten,
Alles nimt, sa't skynt in kear,
'n Sleat is nou net mei to spotten.
't Is gjin kattehipke meer.
Hoannepôllereed: forfallen
Is dy en slslt dêrinei 0cm
It plantsoen, it wurdt dêr siker,
It is ré, net troch. bidoarrc.
En it nije paecl, wol ininsken,
Krekt by cL'âld pleatsmantel lâns,
In forbett'ring nei ils winsken,
Dêrfoar wie nou ek de kâns.

*

Fortsjinjen

Sa is der folie mear yn Grou
fordwoun, of foroare. Tink mar ns
oain de ilnderskate diimpingen.
As jonge wiene de bern der froeger
tak op om in sint to fortsjinnen. Bern
fan hjoed-de-dei ajogge gj.in sint moer

Houkepôlle tajinoer it bûterfabryk
(foartijd Sint Piterspôlle); de Hoan
nepôUe, Westerbuorren; in melkerij
oer de noch bisteande barte oan It
niijdjip, Arjen Bruinsma, en lan dêst
nou de boekwinkel ten Terpsttia sahwat stiet; It sté dêr't nou IC. Mulder
wennet; It sté fan de bloinmewinkel
ten C. van der Zwaeg; It bidiriuw fan
Gerben die Groot (dat kat ek herberge weet); hen tuekein smid Bottema en
al-achter A. de Vries; efter Douma,
eamt grô akkerij, doe biwenine troeih
Tsjibbe Stelwagen; op de boerwâl
dêrt nou It cloarpshûs stiet en fierder
op Minne Firmie: Freark lViimies en
Frans Leen; ierj tueke!n It hOs
dokter Schoustra en wiidd. B. Andninga erisf.

tea

Sa is it ek genôdh. Bouma kat se
aliegeatrre kompleet op papier staan!
Bouma hat yn ien fan syn boeken in
nijsgjirnich rymstik üt 1856, opmakke
troch fan-ikes fan 'e naeiskoafle to
Grou. Dêr steane hiel hwat ynwenners
yn faek mei 1ar biroppen. It is op
deseide bernilke *ize as Piter Jelles
it yn syn jongestiid fan de Stienzers
dien hat.
4be-Reino is sa bas,
Reinskje is op de sinten boas.
Binnert Greben smelt It izer,
Hanne Watzes wurdt net wizer.
Klaes kûper kûpert fetten,
Poasken fangt men yn de netten.
0 -
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yn to geen. As frijgesel hat er 14 jier
bij de boer tsjinne. Maklák het dit
libben met -altyd west, marde Bouma's ha harren der altyd fiks by
jown. Der wie folie sykte yn 'e
háshálding en yn de affearen (jirpelen grientehannel) roun it ek wolris
tsjin. Mar Bouma hat der molkfarder
by west, postrinner en 14 jier mei
stipe fan de bèrn de kranteman fan
Grou (7 Der toar de Hepkema en ek 7
jier faar ás Koerier). De frou Eet
»men darden sa'n fjouwer kostgongers háldetn. Men het der harren wol
byjown en sadwaende ha de léste 20
jier eibiel sánder soargen west.
Sant 7 nov. 1963 is Bouma widner.
Hy wennet yn Fri%Tna-Hiem yn in
gesellige keamer tusken syn boeken
'

en syn skriuw-ark. En hy rymket

Ut e lapekoer
fan
D. M. van der Woude
mar troch. Sant syn ieintenerren is
Bouma prtinsipieel gehielánthálder en
rookt er net. Hoewol al 85, kinne syn
eaehjes nog ornraek pinkelje! Hy hart
sterke sin foar humor, is gefoelich fan
yoboarst en as religieus man in
trouwe tsjerkgonger. Hy is noch in
iverich lid fan de damclub!

* Ultsjelmorren
nurk Bouma waerd 22 okt. 1882
benne op Ultsjebuorren, doe in strjitsje e-fter it tsjerkhaf, hwert in rigeltsje fan telen kreaze arbeidershuzen
stiene. Foar dy tijd tominsten. Tichte
by it oerhaelspaed. Dér, brooht er syrt
bennetild trooh. Tekenjend foer de
tastan wie wol, dat foar dy telen
hUshaldingen, mar twa háskes wiene.
Dat joeth ~nis kribbekenrigheden
en de tune-men kaem ek net altyd. op
'e tlid.
Op it Grien stie doe. in mone. Dy
barode yin de 80er jierren áf. De
rnonestiennen dy't stikken rekken,
Weerden nei it oerhaelspaed brocht
en tsjinnen foar boarterserk foar de
bern. Durk gyng doe op 'e „lytse
skoalle by de matres, doe fansels in
dame mei it earizer op, en by juffer
Gelske, de helpster. Tichte by it
Grien stie ek de aide waeeh. Letter is
dy bfbrutsen en der kaem in nij
geboutsje foor yn 't plak. De ~ohm:aster Timen wie tagelyk hierkndpper en yn syn frije tijd in kunstich
houtsnijer. Meestal bibelske figuren
en tafrielen. Hy wenne op it hoekje
fan it Grien. De boeren kamen mei de
skouwen en sylboaten mei harren
báter en tsiis de waechshaven yn rm
it spul dér Of to leverjen en fan de
Grouster dyk de boeren nt de Suorein
mei hynder en wein.
De waechs haven is yn 'e 90er
jierren al tichtsmiten. De kade dér
doe in part fan ántstie„ foroare ii
liben dér alhiel. It paed wie foar d<
lju gáns nofliker, mar der leinen tone
gjin skippen en snikken en skouwel
naar foar de doar en de boeren
roeren dérnei aan yn de inkel(
gloppen ei ter de steiger, by inkele
seilrnatkkers en de boerewál oan.
.

It Jobssleatsje
Yn in gedicht praet Bouma oer it
Jobssleatsje yn de buert hwert nou it
tsjerkhOf is. It hjitte „Tewishaf' in
plaats mei apel- en parrebearnmen. It
park-fan-nou wie doe ek noch greide.
„Job" weidde dér syn f uormanshynder. Plak by, op 'e Heennepalle, wie
&Joh in melkerij.
Dér wie dan ek it „Jobssleatsje",
plak om der it ljeppen to kenen. Fijn
boartersplak. Der wiene noch meer
sleatten:
„Mar it /jeppen oer cly trije
Sleatten is al lang nou oer,
Lans de «in stiet yn it foarjier
Mooglik ris in einekoer.
It Jobssleatsje is nou slotten,
Alles nimt, set skynt in keer,
'n Sleet is nou net mei to spotten.
't Is gjin kattehipke meer.
Hoannepallereed: forfallen
Is dy en slitt dérmei OOM
It plantsoen, it wurdt dér siker,
It is ré, net troch bidoarn.
En it nije paed, wol minsken,
Krekt by d'ald pleatsmantel lans,
In forbeWring nei 'ás winsken,
Dèrfoar wie nou ek de kans.

* Fortsjinjen
Sa is der folie mear yn Grou
fordwoun, of lomere. Tink mar ris
oan de Ondenskate dimpingen.
As jonge wiene de bern der froeger
ták op om in sint to fortsj innen. Bern
fan hjoed-de-dei sjogge gjin sint meer
oen. Sa ferteIde 13auna, át syn
jongestild, dat hy mei in maet =eens
bar skoaltiid skilen ophelle. Dy
waerden brocht by in koumelkerij,
hwert nou de greate seal fan hotel
Oostergo sahwat stiet. Foar in goed
amerfol weert „In grouwe sint"« bitelle. Yn it foarjier koene de jonges mei
flemen en draven wolris seis amerfollen byenoar sammelje. Dan garre it
moei op!
Noch in priis-fargeliking. De famY1je Bouma bisoerge op it last fan de
tritiger jierren en yn de oarloch de
Hepkema yn Grou. Trije keer wyks
en dat 52 wiken yn it jier. Meijenoar
156 bisoargingen oan ien adres.' En
dérfoar banden se in ,inkelde goune
yn it jier! Bouma bigoun mei 140
abonné's, mar hy wie ták en socht elk
rij adres op en op syn heechst hie er
292.
Ien fan de jengesboarterij en wie in
hoep. nurk hie len dy't makke wie
toch „de nije smid fan Sevenhuzen."

* Koumelkerijen
Sakrek hie ik it oer in koumelkerij. In
75 jier lyn wiene der yn en om Grou
hinne in tritioh koumelkerijen, d.w.z,
keuterboerkes mei rnar.inkele kij en
meest mei los lán yn hier. Forskate
Grouster jonges ha by sa'n kournelker
it melken learrd en binne dér foar
boerefeint ré makke.
Inkelde koumelkerijen neem ik:

DURE: BOUMA

Houkepólle tsjinoer it báterfebryk
(foartiid Sint Pitersp611e); de Hoennepálle, Westerbuorren; in melkerij
oer de noch biste_ande barte oan it
nájdjip, Arjen Bruinsma, en ien dart
nou de boekwinkel fan Terpstra sahwat stiet; it sté &rit nou Kl. Mulder
wennet; it sté fan de blornmewinkel
fan C. van der Zwalag; it bidziuw tat
Gerben de Groot (dat het ek ketterge west); den tuskan smid Battema en
slachter A. de Vries; efter Douma,
eerst gratimekkerij, doe biwenne toch
Tsjibbe Stelwagate op de beerwal
dért nou it doampshils stiet en fierder
op Minne Finale: Freárk Minnes en
Frans Leen; ien tusken it hes fan
dokter Schoustra en widd. B. Andriuga ensf.
,

Sa is it ek genach. Bouma hat se
allegearre kompleet op papier steen!
Bouma hat yn ier fan syn boeken in
nijsgjirrich rymstik Ut 1856, opmakke
troch famkes fan 'e naeiskoalle to
Grou. Dér steane hiel hwat ynwenners
yn faekmei har biroppen. It is op
deselde hern
like Wize as Piter Jelles 1
it yn syn jongestiid fan de Stienzers
dien hat.
Abe-Reino is sa bas,
Reinskje is op de sinten boas.
Binnert Greben smeit it izer,
Benne Watzes wurdt net wizer.
Klaes kaper kápert letten,
Poasken fangt men yn de netten.
-Bouwe van rler Meulen is ten fan 'e wet,
Tsjeard bakker draecht sneins
in hoed en deis in pet.
Bouwe van der Meulen is fál
op 'e sinten,
Tsjeard bakt boltsjes sánder krinten.
Sibe Sikkes for,keapet spek,
Teake-Minke is in flaeibek.
Lene kin cheminsken snije,
Dérom mei Bouke pjinsen net lije.
Bokke-Hieke is sa'n nést,
Teake-Yt hat nachts gjin rést.
Domeny Ploeg is sa nijsgjirrich,
Job is op 'e sinten gjirrich.
Jochum Zudema kin prizen winne,
Wybren moat om 'e wurden stinne.
Keapman Goaslik is sa grou,
Keapman Hidde falt ek net ou.
Keapman Klaes wol wéze oer elk
master,
Piter Lykles is boer him gjin
kleefpiaster
Murk en Baeije dogge rjocht en lyk,
Sibren en Gaeits binne beide bryk.
Antsje Visser stapt as in hear,
Jochem en Tryntsje binne
meiïnoar klear.
Ale Bettes Zudema forkeapet smoar,
Klaes Boonstra hat in glézen doar.
Tewis-Taeije dy -hat burd,
Dokter Hidde stapt sa hurd.
Men sjocht, de famkes namen gjin
bléd toer de mede! Hjir en dér komme de nammen yn Grou noch bikend
foar.
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„Rixt” har portret Is
justermiddei oanbeaii
,,Sitten en sitten to Ljouwert is
t\va". Dit is in rigel l 'it in fers, dat de
tachtichjierrige
81-jierrige)
(bast
dichteresse Rixt (juffer H. A. van
Dorssen), iit Dimter, justermiddei
yn de aula fan de Provinsiale Biblioteek to Ljouwert foarlies. It iene sitten sloech fansels op in great his yn
dizze std, it oare op it posearjen
foar de kunstskilder D. D. Osinga,
3m hwaens hûs hja ytlike kearen
,,sitten" hat (ek wolris mei de eagen
ticht", forklapte de sprekster ûridogensk), doe't hja him i'itsocht bie om
bar portret to skilderjen, har oanbean fan in greate rige freonen, kunden en lzers fan har fersen.

famke bar eerste fers yn de memmetael
skreau. Tusken dat famke dt 1909 en de
ripe kunstneresse fan letter en fan nou
liet gâns In stik ûntjowing. De bondel
,,De Gouden Rider" fan 1952 lit it rike
scala sjen fan al hwat in dichter biwege
kin. Alle kritici faj doe en nou binne it
oer ien ding lens: dat Fryslân yn Rixt
in dichteresse bisit fan great en foliekleurich formaet.
It falt un dèr by op, dat J0 ek op
hegere jierren noch fersen skreaun
hawwe mei in modern lûd en mei in
libbensgefoel, dat ek yn dizze rûge en
dynamyske tijd noch forstien wurde
kin as eigentiidsk. Leafde en forwûndering oer it libben soe men de ûndertoan
fan dit dichtwurk neame kinne."

,.Rixt" (juffer H. A. ver Dorssen)
en her portret, skilderie fan Dick
Osinga. Lofts dr. Y. Poortinga dy't
It har oanbea.

De gearkomste dy't drok bisocht wie
- Deputearre Steaten, it stedsbisijûr
fan Louwert, It gemeentebistjûr fan
Idaerderadiel (juffer Van Dorssen Is
ber'ne to Grou) wine der - stie ander
lieding van de hear K. Sikkema. Doe't
,,Rixt" de seale ynkaem, rilsde alleman
oerein en waerden bar blommen oanbean fan juffer Berber van der Geest.
It jild foar ii skilderij wie der samar,
dielde de heer Sikkema mei, dy't ek de
,,Dimter rounte" yn dit forbn neamde.
Wylat it komité op it poadium giet,
krige dr. Y. Poortinga it wurd. Hy
rjochte him to juffer Van Dorssen mei
it sizzen, dat hja foar syn generaesje de
personifikaesje wie ten it dichteressewêzen. De jierren 1911-1914 wiene dy
fan de trochbraek fan de froulikheit yn
de Fryske poëzij. Ik haw Jou gedichten
wit hoe faken lêzen. Dat kaem fan de
klankkleur, it aparte. Dy aparte gléns
waerd ek oer in geaa-komste lein, dêr't
Jo oanwêzich wiene. Jo ha altiten goed,
ek yn Jou uterlik, witten hokker
kleuren Jo stiene en dat Is ek op dit
stuit noch it gefal", sei de hear Poortiriga. En de gearkomste klapte foar dizze
,,grande dame fan It Frysk" yn'e
hannen. Dr. Poortinga lange hflrnei
Rixt in album oer mei de nammen ten
de goegunciers der y'n en helle doe It
doek foar it skiiderij wei, dat Rlxt sjen
lit lyk as hja neffens har sizzen: - ,,ik
bin sûnt hiel hwat pounen ôffallen" der forline jier ûtseach (hia hat ieitiid
lang slik west).

,Wi erskyn"
Yn har tankwurd ts1lge Rixt, dat de
hear Osinga (en syn frou) en hja it
goed mei cikoar fine koene. ,,lt feit net
te foar my om to sfzzen, of t it skiiderij
liket of net. Maar de suiverfoks en de
wjerskyn - al myn turken hawwe
nammen - binne goed troffen. Ik stie
der earst ôfwizend foaroer: in portret
om jen dichtbondel... Mar hja hawwe
my bipraet. ,,Jo hawwe de baenbrekster
west nei in meer persoanllke poèzij, is
my sein. It Frysk Letterkunclich Museum liket my drom yn syn nij haLs
gaedlik om it skilcierij der op to
hingjen. Obe Postma syn portret komt
ddr ek. Ik haw syn fersen altiten
biwûndere, mar ik hie nee tinke kind,
dat ik mei lijm nochris ûnder ien dek
komme soe!" Ta bisiilt bit anke de
dichteresse her publyk foar dizze jef te
ta har tachtigste jierdei.

Lyryk
De heer D. A. Tamminga joech
dêrnei in skôging oer Rixt har literair
wurk en sei yn dit forbân: ,,Jou genre
wie en is bleaun de lyryk. It is nou In
foech sechstich jier lyn, dat in Grouster
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Skûtsje-commissie Grouw
krijgt prijs van CRM
Adviescommissie vraagt maatregelen ter
handhaving originaliteit van skûtsjes
De jaarlijkse prijs, die het ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk beschikbaar stelt voor het
skûtsjesilen, is dit seizoen ten deel
gevallen aan de „Skiltsje-kommisje
Grou". Het hoofd van de afdeling
Openluchtrecreatie van het genoemd
ministerie, mr. B. M. van Griethuysen,
heeft deze prijs — bestaande uit
duizend gulden en een grote medaille
— gisteravond in de tuin van het
Sneker stadhuis uitgereikt aan de voorzitter van de Grouwster commissie, de
heer S. de Jong. De prijs werd mede
aan „Grauw" toegekend om daarmee
een posthume hulde te brengen aan
oud-beurtschipper Wybe Minnes Peekema, die jarenlang heel veel voor het
Grouwster skûtsje heeft gedaan.
De minister heeft de prijs toegekend
op advies van een commissie, die
bestaat uit de heren H. G. van Slooten
te Leeuwarden, P. Eyzinga te Grouw en
drs. H. Halbertsma te Amersfoort. In
haar advies zegt deze commissie onder
meer, dat „Grouw" in het bijzonder in
aanmerking komt voor de prijs. Het
was ter gelegenheid van een vergadering van- de Broederschap van Notarissen in 1926, dat op initiatief van de
heer Roelof Buisman, toen voorzitter
van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo, zich een commissie vormde, die
op 14 juli van dat jaar te Grouw een
wedstrijd voor de ska:sjes op touw
zette. Aan deze ontmoeting namen
vijftien schepen deel. Schipper Sytse
Sytema, de eigenaar van De Jonge Jan
— het huidige schip van Eernewoude
— won de strijd. Deze herleving van
een oude traditie beviel zo goed, dat het
volgend jaar opnieuw een wedstrijd
voor de skûtsjes werd gehouden. Men
meende toen dat er voor deze ontmoetingen een vaste commissie in het leven
moest worden geroepen. Zo kwam in
1929 de „Kommisje Grou" tot stand,
waarin zitting namen Fredeitis Smit,

Andries van Huizen, Minze Duiker en

Gerrit Adema. Regelmatig werden nadien in Grouw jaarlijks wedstrijden
gehouden tot op de huidige dag, slechts
met een onderbreking tijdens de oorlog.

Enthousiasme
In 1957 traden de heren Sybren de
Jong en Ernst Wester en in 1958 de
heer Feike Hoekstra tot de commissie
toe. Na het overlijden van de oude
garde zetten de drie laatstgenoemden
tot op de dag van heden met groot
enthousiasme de oude traditie van het
skûtsjesilen voort. Bij dit werk ondervonden zij grote steun van de heer
Wybe Minnes Peekema, die in 1882
werd geboren en die dit vaarjaar
overleed. Schipper Peekema was een
zoon van de beurtschipper van de
„Doarp Grou", die overleed toen Wybe
pas zestien jaar was. Samen met
Frederik Smit nam hij toen de beurtvaart van zijn vader over.

Hij was een groot deskundige op het
gebied van schepen en tot zijn dood
bleef hij daadwerkelijk de belangen
van het skûtsjesilen in het algemeen en
die van het Grouwster skûtsje in het
bijzonder bevorderen. Zijn vader was
eens de eigenaar van het roemruchte
Grouwster veerschip, dat in de tweede
helft van de vorige eeuw grote triomfen
vierde. In zijn jonge jaren voerde Wybe
dit schip ook menigmaal ter overwinning.
Bij de aankoop van beide Grouwster
skûtsjes was hij de adviseur en met

Links mr. B. M. van Griethuysen
en rechts voorzitter S. de Jaag
van de Skiltsjekommisje Grou.
grote liefde werkte hij steeds mee aan
het onderhoud van „zijn" skûtsje.

Modderschuit
De adviescommissie zegt in haar
rapport aan de minister ook het een en
ander over de skûtsjes. Over het
Langweerder skûtsje, de Twee Gebroeders, wordt verklaard, dat dit nog
geheel in originele staat is. Het heeft de
juiste kleuren, groen met een bruine
kont, tewijl fok en zeil bruin zijn.
Vermeldenswaard is, dat de nieuwe
schipper, Rienk Zwaga, op dit schip
geboren is. Nieuw is het schip van de
Kommisje Huzumer Skûtsje. Schipper
Lodewijk Meeter heeft het geheel
nieuw opgebouwd en zodanig veranderd, dat er niets origineels meer aan
is. Interessant is op te merken, dat juist
dit schip een mastplank voert. Jammer,
aldus de commissie, dat deze werkelijk
goede versiering enigszins aandoet als
„een vlag op een modderschuit".

De conninissie betoogt voorts, dat er
ernstig voor moet worden gewaakt, dat
door veranderingen aan de schepen
geen geweld wordt gedaan aan de
traditie van het skûtsjesilen. Wil het
oorspronkelijke karakter van deze wedstrijden gehandhaafd blijven dan zullen
bepaalde maatregelen niet achterwege
kunnen blijven. Dit probleem dient
ernstig onder ogen te worden gezien,
met name door de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. De adviescommissie
spreekt voorts haar ernstige bezowdheld uit over het streven de sch*en
van te grote tuigen te voorzien, zodat de
tjalken aan stabiliteit inboeoten.
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De arb9id van den Heer JOH. VAN DER STEUR.

te Magelang, N. 0. Indië, onder de Militairen en drie-honderd-vijftig
verweesde en verlaten kinderen.
Met welwillende medewerking van

wir

Kinderen beneden de zestien jaar worden niet toegelaten.

TOEGANG VRIJ.

grou
der leit in mosayk
fan rést op it wetter
de sinne
in boat
Ut 'e wolken
spat in fisk
de filgels roppe
tsjin harsels
de blommen hálde
har silen strak
dou leist nést
de sinne
tusken de pompeblédden
stean ik
dan fart in sylboat
oer de sinne
tusken dy en my en de dream
mijt it reid re"en ofif
in fisk
lit de wolken springe
fan myn dream
klappert it seil
MEINDERT BULSMA

Aanst,aande zondag zal dominee Keu
mag ik een speciale dienst afscheid nemen
vantrouw. Daar voor, op donderdagavnd, zal dit gebeuren van de eigen gemeente en belangstellenden. Hij neemt
dan niet slechts afscheid van zijn gémeente, maa - van de velen, die, hoewel
niet totkerkgenootschap behorend,
hem in dloop van zijn bijna vijftienjarig
pastoraatie Grouw een warm hart zijn
gaan toedragen. Het was dan ook niet
voor de gemeenteleden alleen een pijnlijk
bericht dat dominee Keuning een beroep
van de gemeente Oldeboorn had aangenomen. Nu is de afstand tussen Oldeboorn
en Grouw niet zo groot; een kwartier rijden met de auto misschien. Daarbij komt
ook nog dat dominee Keuning weer in
Gottw
i-kemt—te—reken - doordat— de—ge
meente vacant is en er nog geen plaatsvervanger gevonden is.
Behalve dominee Keuning was er naast
hem nog een tweede dominee: zijn vrouw
namelijk. Ieder die wel eens op de Pastorie kwam weet. hoe beiden zich geheel inzetten voor hun werk. Vele mensen ,,bigreate" het om de kinderen, maar deze
hebben zich ondertussen met de situatie
verzoend dat hun ouders het altijd razend druk hebben.
Mevrouw Keuning meende dat de situatie het best gekenschetst kon worden
met een titel die zij voor dit artikel bedacht had: ,,het Circus Keuning vertrekt
naar Oldeboorn".
Dominee Keuning ging, na het Gymnasium te Heerenveen bezocht te hebben,
naar de Universiteit te Groningen, waar
hij drie jaar bleef. Hierna ging het naar
Amsterdam naar het Doopsgezind Seminarium. Twee jaar studie aan dit instituut en op drie en twintigjarige leeftijd
was hij klaar. Het was midden in de oorlog: 1943. Om echter zonder enige ervaring direkt ergens dominee te worden,
leek hem erg zwaar. Daarom werd hij
eerst hulppredikant te Makkum. De dominee daar zat zwaar in het illegale werk
en kon hulp best gebruiken. Behalve in
Makkum werd hij ook hulppredikant in
Harlingen en Berlikum.
In Makkurn leerde hij zijn vrouw kennen die toen verpleegster in Amsterdam
was. Zij trouwden en op dertien augustus
deed hij zijn intrede in de gemeente Irn
sum-Poppingawier.
Daar bleven zij tot 1950 om toen te vertrekken naar Meppel. Dit bleek echter een
te zware opgave, want na drie maanden
raakte de gemeente Assen vacant die toen
door dominee Keuning bediend moest
worden. Daarom ging het in 1952 naar
Grouw, waar het hem altijd uitstekend
bevallen is, wat ook wel valt af te leiden
uit het feit dat zij hier bijna vijftien jaar
bleven wonen. Het eerstehalfjar na zijn
ntrede was wat moeilijk. Men was altijd
gewend geweest aan dominee Pasma, die,
zonder daarmee iets tot zijn nadeel te
willen zeggen, tot een oudere generatie
behoorde met denkbeelden en opvattingen die verschilden van die van dominee
Keuning. Maar na dat eerste half jaar was
men aan elkaar gewend en ontstonden er
hartelijke contacten met de Grouwsters.
Niet alleen met kerkelijken maar ook met
buiterkerkelij ken, wat beslist niet uit een
srt zendingsdrift voortkwam, meende
dominee Keuning, maar gewoon omdat
mn ook met mensen buiten het eigen
grci4je kontakt wilde hebben. Daarom
namen zowel mevrouw als dominee Keu.
ning deel aan het verenigingsleven van
Grouw. De Grouwster gemeenschap vini

den zij beiden een heel bijzondere Nergens vindt men zo'n sfeer als hier,, met
de jaarlijkse FFF-feesten en zoiets als
het Gemengd Koor.
Al spoedig na hun vestiging inGrouw
begonnen zij de zondagsschool op een
moderne leest te schoeien: de Westhill.
Hier besteedde mevrouw Keuning veel
van haar tijd aan. Om geld voor dit soort
jeugdwerk bij elkaar te krijgen ging men
over tot het oprichten van een patat-:
kraam bij het Theehuis, die drie jaar
bleef draaien. Deze patatzaak kon alleen
gedreven worden bij de gratie van de bereidwilligheid van de Grouwsters om te
helpen, zowel bij de bouw van het hok
zelf als bij de verkoop van de patat. Alhoewel dit werk in de zomermaanden
oi.tzettend veel—tijd--vergde, bewaar-t--mevrouw Keuning hier de beste herinneringen aan. Van het geld dat hiermee verdiend werd kocht men krukjes en andere
zaken die men voor het Westhill-werk
nodig had. Ook werd een gedeelte van de
kampuitrusting hiervan betaald. Deze uitrusting was nodig voor de jeugdkampen
van dominee Keuning te)Vledder in Drente. Veertien jaar lang trok hij daarheen
met groepen kinderen, soms één keer,
soms twee keer.
Wat mevrouw en dominee Keuning
vaak verbaasde was de bereidwilligheid
van vele Grouwsters om hen te helpen bij
al deze ondernemingen.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat
de beslissing om naar Oldeboorn te gaan
hen veel moeite heeft gekost.
Dominee Keuning meent echter dat na
vijftien jaar pastoraat de tijd gekomen is
om te vertrekken. Er bestaat het gevaar
dat men in een bepaald patroon vast
loopt. Een opvolger heeft weer andere
zijden en kan als een verfrissing werken
voor de gemeente. Graag waren zij in
Grouw gebleven, maar beiden meenden
dat niet het plezier voorop moet staan,
maar de verantwoordelijkheid. Dominee
Keuning heeft namelijk een grote liefde:
hij zou graag zien dat de kerken onderling meer zouden gaan samenwerken, zodat er m&r een Federatie ontstaat, waar
bij ieder toch zijn eigen sfeer kan behouden. Maar allereerst moet er dan een sanering komen en daar zijn de zeven
doopsgezinde gemeenten in MiddenFriesland druk mee bezig. Dominee Keuning$
vindt dat men van het idee af moet dat
iedere gemeente zijn eigen dominee heeft.
Hij ziet meer heil in een Organisatie waar bij er voor de zeven gemeenten in Midden-Friesland drie dominees zijn. Een gemeente zou men dan meer moeten zien
als een soort stadswijk. Als een van de
drie dominees buitengewoon interesse
voor jeugdwerk heeft kan hij zijn hobby
botvieren in zeven gemeenten, zodat er
dan zeven inplaats van één hiervan profiteren. Dominee Keuning weet dat dit
gedachten zijn die niet bij ieder een even
gretig onthaal vinden, maar hij gelooft
dat vooral de jeugd het met hem eens is,
want de jeugd is lang niet zo gebonden
aan de zin voor tradities als de ouderen.
De historie raakt langzamerhand uitgewerkt.
Door in deze omgeving te blijven hoopt
ds Keuning ten volle mee te kunnen werken aan de realisatie van dat project.
Dat de familie Keuning uit Grouw vertrekt is ontegenzeggelijk een groot verlies
voor de Grouwster Doopsgezinde gemeente en voor de Grouwster gemeenschap.
Wij wensen hem en vrouw en kinderen1
veel geluk in hun nieuwe woonplaats. 1

Afscheid
dominee
Keuning

genv■ oordigers van de burgerlijke
meent e, die vertegenwoordigd werd_
haar hoogste ambtsdrager, b mekter
K. J. Vrijling.
Het gemeentebestuur had gemerkt wat
voor een vacuum er ontstaat als er in een

intrede
dominee
Broer
z 7.-ed ? Cd
Zondagmiddag deed ds D. L. Th. Broer
zijn intrede in de Doopsgezinde Gemeenten van Grouw en Warga. De bevestiging
vond plaats in de Doopsgezinde Kerk te
Grouw.
De nieuwe dominee werd bevestigd
door zijn vader, een gebeurtenis die zeker niet alledaags mag heten.
Met de intrede van deze dominee lijkt
het erop of het domineeloze tijdperk dat
Grouw momenteel doormaakt, weer tot
een einde is. Anderhalf jaar geleden nam
ds Keuning afscheid van de Doopsgezinde gemeente te Grouw en vertrok naar
Oldelpoorn. Sinds die tijd was de gemeente zonder herder, wat inhield dat al
het werk van de dominee door de gemeenteleden zelf, gedaan moest worden.
Een situatie, geschikt, om de gemeenteleden eens te meer te laten beseffen, voor
welk een enorme taak een dominee zich
gesteld ziet.
De bevestigingspreek werk gehouden
door de vader van de nieuwe predikant,
dominee A. L. Broer uit Hilversum. Een
vader die blij was, nu zijn zoon te mogen bevestigen, nadat hijzelf 43 jaar het
ambt van predikant vervuld had. De
nieuwe dominee is van geboorte een
Fries. Hij is een Harlingen Lang bleef
echter niet in Friesland wonen, maar
ds A. L. Broer hoopte, dat zijn zoon de
Friese taal binnen niet al te lange tijd
wel meester zou zijn.
Hij vergeleek het ambt van predikant
met een huwelijk. Een huwelijk dat gesloten wordt tussen gemeente en predikant. Er is hier sprake van een tweeeenheid, een twee-eenheid die niet te
scheiden is. God geklaagd noemde dominee A. L. Broer de situatie, waarbij de
predikant alleen het woord maar voert
en de gemeente slaapt. Een situatie die
naar zijn mening nog veel te veel voorkomt. Hij hoopte dat op de gemeenten
Warga en Grouw de eerste regel van het
Fries volkslied van toepassing mag zijn:
„Frysk bloed tsjuch op, wol nou ris braze
en siede".
Nog een regel uit een ander Fries lied
haalde hij hierbij aan, namelijk deze uit
het bekende Rólje, Rólje: „Hurde Friezen bliuwe wy". Hij hoopte dat de gemeenten. Warga en Grouw standvastig
zouden willen willen zijn wat het geloof
betreft.
Na erop gewezen te hebben dat èn
gemeente èn predikant elkanders - lasten
moeten dragen, vond de bevestiging
plaats-. --Een ontroerd „ja" klonk als antwoord
op de vragen die de jonge predikant door
zijn vader gesteld werden. En met dit
„ja" was hij dan ook daadwerkelijk de
herder van deze gemeente geworden. Hij
loste zijn vaders plaats op de preekstoel
af, om zich voor de eerste keer tot de
gemeente te richten met een preek, die
als hoofdmotief de woorden had, die Jezus tot zijn discipelen spreekt: „De oogst
is wel groot maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom den Heer van den oogst
dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst".
Ds Broer jr. vroeg zich af of er wel
plaats voor Christus is in deze kerk, bij
ons en in de eigen huiskamer. Hij vergeleek de mensen met schapen. Al deze
schapen willen zich lessen aan één bron:
het evangelie. Christus is ook anders
dan de mens zelf wel denkt. Hij is anders
en ook altijd meer. Ieder experimenteert

rrij

op zijn eigen wijze. Zo de dominees, de
sociologen, de psychologen. De enige
echter die hen op de goede weg kan brengen is Christus. Mocht de gemeente ontdekken dat Christus niet achter de predikant op de kansel staat, dan moet zo'n
gemeente deze dominee van de kansel
verjagen.
Dominee Broer noemde zichzelf een
ronselaar voor de oogst van Gods koninkrijk. Hij gebruikte daarbij de tekst
uit Johannes: „De velden zijn wit om te
oogsten". Bij deze oogstarbeid wilde ds
Broer ook gebruik maken van leken.
Mensen die kunnen vertellen wat God wil.
Praktisch werk is net zo belangrijk als
het bidden. Daan/oor maakte de predikant gebruik van de vergelijking van 'n
verticale en een horizontale lijn die elkaar kruisen. De ene lijn stelt het gebed
voor, de' ander het werk. Bij de mensen
in wiens leven deze lijnen elkaar in het
midden snijden is het goed.
Na deze preek was er gelegenheid voor
het houden van toespraken. De heer Tjipke Huisman heette dominee en mevrouw
Broer namens de Doopsgezinde gemeenten Grouw en Warga van harte welkom.
Namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit sprak ds Meihuizen en voor de
Friese Doopsgezinde Soc. da J. Woudstra-Gorter.
Ds Wassink van Leeuwarden sprak namens de ring Akkrum. Hij memoreerde
dat er in Friesland drie van dergelijke
Doopsgezinde Ringen bestaan. Voor hem
was het echter geen vraag welke ring de
ware is. Het enige waar hij belang in stelde ‘,as dat de Ring weer volledig bezet
was, zoals dat nu dan weer het geval is.
Da heer F. v. d. Meer sprak namens de
zeven gemeenten. Vier jaar geleden had
men de eerste besprekingen gevoerd, nodig om dit plan ten uitvoer te brengen.
De open plaats in Grouw vormde de laatste ontbrekende schakel in het geheel. De
werkgemeenschap van de zeven gemeenten kan nu van start gaan.
Uit de vroegere woonplaats van dominee
Broer ontbrak het niet aan belangstelling.
Vele Hilversummers hadden de verre reis
naar Grouw ondernomen. Namens hen
sprak de heer G. Mebius.
De prekvan- de_andere drie kerkelijke gemeenten, respectievelijk de heer
S. de Jong voor de Hervormde Gemeente,
de heer L. Huisman voor de Hervormde
Evangelisatie en de heer C. H. Burgraaff
voor de Gereformeerde Gemeente, hielden
een toespraak waaruit bleek dat in de
kerkelijke gemeenten in Grouw de wens
leeft om tot een steeds grotere samenwerking te komen. De heer C. H. Burgraaff
merkte in dit verband op dat de muren
niet zo hoog meer zijn als ze in het verleden wel eens geweest zijn. Men heeft
veel belangstelling voor wat er in de andere gemeenten leeft.

Tenslotte meende hij dat, nu dit eerste
schaap over de dam is, ook de andere gemeenten in Grouw spoedig weer een
eigen voorganger mogen hebben.
Nadat de vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen en gemeenten hadden
gesproken, was het woord aan de verte-

dorp geen voorgangers meer zijn. Hij was
daarom ook bijzonder blij dat hij in de
persoon van ds Broer jr de eerste predikant mocht begroeten die één van de opengevallen plaatsen innam.
De verstandhouding tussen de kerkelijke richtingen in de gemeente Idaarderadeel noemde burgemeester K. J. Vrijling
bijzonder goed. In Idaarderadeel kent
men nauwelijks zoiets als een schoolstrijd
of kerkelijke twisten. Als voorbeeld noemde hij de nieuwe lagere school die te
Warga gebouwd zal worden. Hier mag
men spreken van een vrijwel unieke gebeurtenis. De openbare zowel als de
katholieke school komen in één gebouw.
De rij sprekers werd gesloten door de
laatste voorganger van de Doopsgezinde
gemeente te Grouw, ds Keuning.
Hij had -zich wel zorgen gemaakt toen
hij de gemeente te Grouw verlaten had.
In deze zorg stond hij niet alleen. Ds Pasma, wiens opvolger hij was, had geregeld
met hem getelefoneerd en gevraagd naar
de situatie te Grouw. Toevallig Vierde ds
Pasma juist deze zondag zijn 82ste verjaardag. Indien zijn steun verlangd zou I
worden door de pas benoemde predikant,
was hij bereid hem zoveel als in zijn vermogen lag te helpen.
Ds Broer dankte ieder die het woord
tot hem gericht had. De warme toon van
het gesprokene had hem getroffen.
Vrijdagavond half acht bestaat de gelegenheid om nader kennis te maken met
de nieuwe dominee Broer en zijn vrouw.

,
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Van zeventig tot zevenhonderd werknemers

H. Halbertsma te Gronw
wordt morgen 80 jaar
Morgen wordt de heer Hidde Binnert
Halbertsma te Grouw tachtig jaar. En
op die dag is hij precies zestig jaar aan
de Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking NV verbonden. Want op 31
oktober 1908 werd de toen twintigjarige
Hidde Halbertsma uit de militaire
dienst ontslagen en kwam hij in het
bedrijf van zijn vader. Hij was daarvan
vele jaren directeur. En nu nog is hij
als commissaris aan het bedrijf verbonden. Tachtig jaar en zestig jaar. De
heer Halbertsma wil er wel wat over
vertellen. Maar eerst steekt hij een
sigaret op.
Rookt u geen sigaren? Nooit, zegt de
heer Halbertsma. Ik ben een paar keer
aan mijn ogen geopereerd. En toen ik
patiënt was, was ik eigenlijk niet in de
gelegenheid zo'n lange sigaar te roken.
Ik ben toen met de sigaretten begon=
nen. En die sigaren, die heb ik nooit
weer aangeraakt. Trouwens, ik heb ook
al eens een heel jaar helemaal niet
gerookt. Of beter gezegd: bijna een jaar
niet. Ik was eens op een Eerste ,Kerstdag
niet zo lekker. Dat kwam mee door het
vele roken. Ik heb toen meteen het
besluit genomen om een jaar lang geen
sigaar of sigaret Meer aan te raken.
Maar toen het het volgende jaar de dag
voor de Kerst was, dacht ik bij mijzelf:
Het is toch ook te gek, dat ik me door
zo'n belofte precies 365 dagen de wet
laat voorschrijven. Wat voor zin heeft
het precies een jaar niet te roken? Ik
begin er weer mee. Meteen. En zo bleef
de anti-rook periode beperkt tot 36 1

dagen.

De heer, Halbertsma bezocht in zijn
jonge jaren de lagere school in Grouw
en vervolgens de De Ruyterschool eh
het Instituut Poutsma te Leeuwarden.
Maar de vorming van de jeugdige was
daarmee overigens nog lang niet ten
einde. Hoewel hij „it einliks fortikte om
to learen" werd hij door zijn vader naar
Lille in Frankrijk gestuurd. De heer
Halbertsma herinnert zich nog de naam
van de school die hij daar bezocht:
Ecole supérieure de commerce et d'industrie. Dat klonk dus goed. Hij heeft
er overigens meer opgestoken van het
Frans dan van de lessen over handel en
industrie. Maar de kosten van het
verblijf van negen maanden in Lille
zijn geen weggegooid geld geweest,
want de heer Halbertsma zag in zestig
jaar zijn bedrijf groeien van zo'n zestig
zeventig werknemers tot tegen de
zeshonderd personeelsleden Met de ves 1
tigingen in Lemmer en Groningen er bij
gerekend tot over de zevenhonderd.
Nadat Hidde Halbertsma uit Frank- I
rijk was teruggekomen werd hij naar
Duitsland gestuurd. De jonge Halbert-

vita liep daar, zo zou men nu zeggen,
stage bij een leverancier van halfprodukten aan zijn vader. Pieter Goslik
Halbertsma. Hidde Halbertsma vond
het leven bij onze oosterburen „wunderschein." Zelfs zo, dat hij vlak voor
zijn vertrek naar Nederland nog een
boete opliep van twaalf Mark vanwege
zijn te feestelijke stemming. Vader
Pieter Goslik had het, zijn zoon wel een
beetje kennende, niet raadzaam gevonden hem daar de vasten te laten
meemaken. Zo kwam Hidde Halbertsma
na acht maanden terug in Grouw.
De rest van de vorming van de jonge
Halbertsma voltrok zich in militaire
dienst. Hij werd, zeer tegen zijn zin,
ingedeeld bij de veldartillerie. Zijn
diensttijd werd één mislukking. Hij
heeft het zelfs niet tot korporaal bij de
fietsers kunnen 'brengen. Daartoe heeft
de toen negentienjarige Halbertsma
overigens nog eens een vergelijkend
examen afgelegd. Van de drie candidaten zouden er twee tot korporaal der
fietsers bevorderd kunnen worden. Helaas was Hidde Halbertsma daar niet
bij. Hij moest het antwoord schuldig
blijven toen hem werd gevraagd op
hoeveel passen een schildwacht van
zijn hokje moest staaiy als hij een
meerdere het geweer :wilde presenteren. Hij werd „ongeschikt" bevonden
om boven anderen te staan." „Ja, jo
sille it bilibj e," zo roept hij vandaag nog
uit. „En dat is my noch ris oerkommen."

it doarp

De heer en mevrouw Halbertsma
uit Grauw, samen met hun trouwe
metgezellen, twee Golden Retrievers.
Het militaire einde van de heer
Halbertsma — hij geeft het eerlijk toe
— is wel bijzonder roemloos geweest.
Zo zelfs, dat men het nooit de moeite
waard heeft gevonden hem uit militaire
dienst te ontslaan. En dat is dan ook
nooit gebeurd. Niet dat de heer Halbertsma nu nog bij elke postbestelling
zit te wachten op een oproep voor
actieve dienst. Maar hij zal,. militair
gezien, nog steeds zoiets als „vermist"
zijn. Soldaat Halbertsma is vroeger
eigenlijk overgelopen van de vejdartillerie in het zuiden van het land naar de
infanterie in Leeuwarden. Om wat
dichter bij huis te kunnen zijn. En
jarenlang heeft zodoende het vaderlandse leger een veldartillerist te weinig gehad en een infanterist te veel...

De Russen
Gevraagd of hij nog wel eens in de
fabrieken komt, zegt de heer Halbertsma: „Ik kom der altiten. Mar myn
handicap is: ik sjoch sa min. As ik de
minsken foarby rin, dan kin ik faek net ■
sjen, hwa't it is. En dat is sa forfelend."
Maar dat neemt niet weg, dat de heer ;
Halbertsma nog helemaal met het wel
en wee van de fabriek meeleeft. Hij
heeft zijn hele aandelenpakket (en dat
is de helft van alle Halbertsma-aandelen) overgedaan aan zijn kleinkinderen. ,
En dat zijn er twintig. En sommigen
van hen hebben ook al weer kinderen.

Hoe het tegenwoordig met het bedrijf
gaat? „'t Giet mei sprongen," zegt de
heer Halbertsma. „As de Russen hijr
mar net komme. Né, laitsje jo der net
om. Hwant dat gefaer is folie greater as
men tinkt. Mar oars: it giet mei
sprongen."
„
harren doe sa bigroete, sille se

ek jimmer órithálden ha.
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(Van een onzer redacteuren)

Tachtig jaar geleden reed er een
speciale trein van Leeuwarden naar
Grouw. De locomotief was met groen
en bloemen versierd, de passagiers
in de wagons waren in de beste stemming. Bij Grouw stapten zij over in
twee stoomboten, die hen naar de
Wijde Ee brachten. Dat was de
plaats, waar Leeuwarden zijn eerste
drinkwater vandaan kreeg. De juiste datum: 22 december 1888. Zo blij
waren de Leeuwarders met dit bewijs van beschaving, dat ze nabij het
Hofplein een fontein hadden ge:
bouwd, die in werking werd gesteld
toen de gasten zich in het stadhuis
hadden verzameld om er vele, vele
toespraken aan te horen. De bijeenkomst in de bovenfoyer van de HarMOnie was aantrekkelijker: de wijnkaart zag er uitstekend uit, het menu

niet minder. Overigens, water ontbrak, maar daar kon de geest zich
aan laven, zoals een der aanwezigen
opmerkte. Feest in de stad maar niet
bij de particuliere waterverkopers,
hoewel zij misschien niet direct cle
invloed van het leidingwater ondervonden. Als het een regenachtig seizoen was — en dat gebeurde in die
dagen even vaak als nu — dan kon
de burgerij zich wel redden. Bij de
Beurs stonden jarenlang de regenbakken. Een emmer water kostte een
cent, en dat was toenmaals vast goedkoper dan leidingwater.
Maar er was een groep in Leeuwarden, die de financiële bezwaren op de
koop toe nam alsmede de mogelijkheid,
dat het personeel lui zou worden, nu
het water tevoorschijn kwam door een
kraantje om te draaien. Deze pressiegroep verzamelde 720 handtekeningen.
Aha, zeiden ze bij de gemeente. Als we
waterleiding gaan aanleggen dan zijn
deze ingezetenen een goede exploitatie-

_

basis. En daarom werden de plannen
voortvarender aangepakt dan in het
begin van cie tacntiger jaren mocht
worden verondersteld. In de raad klonk
de stem van een niet nader genoemd
heer: „Het regenwater, dat hier steeds
gedronken is, terwijl onze stad een der
gezondste plaatsen van het rijk is,
schijnt men thans te willen veroordelen." Er waren veel meer tegenargumenten te bedenken. Twee Amsterdamse heren T. A. van den Broek en G. W.
van Barneveld Kooy jr. zullen op eigen
verzoek, Leeuwarder leidingwater beven. Hun namen prijken op een bronzen plaat in de hall van het IWGL-gebouw aan het Zaailand.
Berichten over mogelijke verkoop
van het Pikmeer dringen in 1890 door
tot de Staten-Generaal, na een brief
Iran de Friese Staten, die menen dat
„verkoop in strijd is met het belang der
provincie Friesland." Leeuwarden gebruikt nu immers het Pikmeer-Wijde
Ee als „prise d' eau." Er kunnen zich
meer gemeenten aandienen. En deze
plaats is wellicht de enige geschikte in
dit gewest, zo werd destijds gezegd. De
inwoners van Grouw waren op de hand
van de Leeuwarder .,Waterleiding Maatschappij. Dat was ook een zaak van
eigenbelang omdat .de Grouwsters bevreesd waren voor een zeilverbod op
het Pikmeer. Wat nu Noordbergum is

IN 1888 KREEG LEEUWARDEN NOG DRINKWATER UIT WIJDE EE
•

voor de IWGL, was lang geleden
Grouw voor de LWM.
Nog steeds ging het exploitatiesaldo
van de maatschappij op en neer met de
regenval. Leeuwarden werd dertien jaar
na de oprichting van de waterleidingmaatschappij waterleverancier voor
Leeuwarderadeel, Rauwerderhem en
Idaarderadeel. De Intercommunale begon zich af te tekenen. De provinciale
staten wilden naar een waterleidingbedrijf voor Friesland, maar realisering
van dit plan zou veel jaren duren. Tot
deze conclusie kwam een viertal rapporteurs. Wel zou het waterleidingnet
zoetjesaan kunnen worden uitgebreid.
In 1913 gaven zestien gemeenten een
bevestigend antwoord op de vraag van
Gedeputeerde Staten, of er behoefte
was aan verbetering van de drinkwatersituatie. Vijf gemeenten gaven enkele gebiedsdelen aan, 21 vonden de
bestaande toestand wel goed. Vijfendertig grmeentebesturen waren van mening, dat van de inwoners geen bijdrage
in de voorbereidingskosten van een
drinkwatervoorziening mocht worden
verwacht. Zeven gemeenten schatten
hun burgers hoger. De gemeenten zelf
waren evenmin geestdriftig: 33 wilden
niet betalen, negen waren niet onge!legen tot een bijdrage.
Niet onaardig is het bericht van de
afdeling Dronrijp van het Groene Kruis
in 1913, behandeld door de Staten. „Het
wordt hoog tijd dat ons Friesche volk,
dat gelukkig zeer zindelijk is op alles
` wat de buitenwereld kan zien, ook eens
zindelijk worde op wat deze niet ziet,
nl. het eigen lichaam:

SCHROB VERBOD
Een jaar later, na het uitbreken van
de eerste wereldoorlog, wordt de Leeuwarde huismoeders een schrobverbod

LEEUWARDER e COURANT

Waterleiding
Uit de Leeuwarder Courant van
Dinsdag 15 Januari 1889:
LEEUWARDEN - Naar
100 jaar

opgelegd. Alles moest in die donkere
dagen met mate, ook, het waterverbruik. Toen na de oorlog de waterleidinginstallaties nodig moesten worden
uitgebreid had de maatschappij geen
geld. „Dat is de schuld van de gemeente" aldus de exploitanten, die zich goed
herinnerden dat Leeuwarden een tariefsverhoging van twintig procent had
afgewezen. Waarom zou de gemeente
de maatschappij niet overnemen? Burgemeester van Beyrna wilde wel. Het
duurde tot 12 april 1921, alvorens de
gemeente Leeuwarden besloot „het gehele bedrijf der Leeuwarder Waterleiding Maatschappij" over te nemen.
Tegelijkertijd werd samenwerking aangeboden met de andere Friese gemeenten. Daar was men vaak uitsluitend
aangewezen op -het regenwater, in
tijden van droogte op de kerkebak of
op aanvoer van elders. Harlingen kreeg
zelfs water uit Londen. Inmiddels had
ook de provincie pogingen gedaan tot
oprichting van een provinciaal bedrijf.
Hei oppervlaktewater, zoals dat werd
gewonnen bij Grouw, had bij de provincie afgedaan. De grond onder Suameer moest het toekomstige drinkwater
voor Friesland gaan leveren. De tijden
bleken evenwel, na de oorlog, te slecht
om zo'n werk aan te kunnen vatten.
Leeuwarden nam de taak van de
provincie over. Op 29 september 1922

kwam de Interco
Gebied Leeuwarc
waren behalve
meenten Franeke
lingen, Ida arde:
deel, Menald uxn
en Tietjerksterad

men
verneemt,
geleden .
staat het met de
.1
onderhandelingen
tusschen het Gemeentebestuur van
Sneek en den heer H. P. N. Hal bertst na, ingenieur van de Leeuwarder 1'9aterleiding, om ook daar eene waterleiding te maken, goed. Het water zal, in
dat peval, evenals dat voor Leeuwarden.

In 1923 en 1! woi:denm verkregen uit de Wijde Ee,
pompstation te IS
Grouw.
Bergumerheide)
begint op 1
exploitatie. De Intercommunale zou
uitgroeien tot een uniek drinkwaterbedrijf. Op Sneek na zijn alle Friese
gemeenten erbij aangesloten. Sneek
neemt wel drinkwater van de IWGL af.
Vorige maand meldde de Intercommunale de 150.000ste aansluiting:
Friesland is nu vrijwel geheel voorzien
van leidingwater.
Wat niet betekent, dat de IWGL
het kalmer aan kan gaan doen. De
waterwinning, om een vraagstuk
te noemen, houdt nu al vele koppen
bezig. Het oppervlaktewater staat
weer in de belangstelling: de Wijde
Ee en het Pikmeer konden wel weer
eens belangrijk worden, net als tachtig jaar geleden.
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de heer j. Bourna een aantal
IDAARDERADEEL. Bij de Burd te Grouw vond
12-16e eeuwse scherven, welke hij afstond (VIII-14/27).
_-.---_________
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Ien fan 'e bikendste plakjes yn Fryslán: de Kuijerdyk oan 'e mar
by Grou. Troch it nije kanael is er midstwa snien en it skippeguod
Jan 'e kanaelwurken fart der troch.
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/

Op deze foto ziet u het huisje op de die dan vrijkomt zal worden gebruikt
Hoannepólle zoals het er nu nog staat. voor uitbreiding van het plantsoen.
Wanneer straks de familie Komduur een
De Hoannepólle is een heel oud geval
andere woning heeft gekregen zal deze
woning worden afgebroken. De ruimte en komt al in zeer oude stukken voor.
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