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Uezicht op het bedrijf te Grouw v66r 1900, op de voorgrond ,,De Baai' 



Bovenstaand ziet U een artikel afgedrukt, op ongeveer één-
derde van de ware grootte, wat onlangs heeft gestaan in heb! 
Turkse dagblad Hrriyet. De aan ons bedrijf verbonden tolk, 
de heer Karagay schrijft nl. geregeld artikelen vanuit Ne-
derland voor deze grootste krant van Turkije (oplage 
750.000). 
In dit artikel vertelt hij het één en ander over de bevolking 
van Grouw, het dorp en de omgeving en uiteraard over de 
ontvangst van de Turkse gastarbeiders. 

" 	 •.... 	 •:• 

foto h. sinnema 

een  vermeldenswaardige vondst 

Deze zomer deed ons personeelslid de heer F. Postma — 
wonende aan de Meersweg 3 te Grouw — een merkwaardige 
vondst toen hij tijdens graafwerk in zijn tuin een metalen 
voorwerp ontdekte. Bij nader onderzoek bleek dit een cliché 
te zijn van de firma Halbertsma, dat vroeger werd gebruikt 
voor het drukken van een brief- of rekeninghoofd van het 
bedrijf Halbertsma. 
Uit de hierbij afgebeelde afdruk kan men opmaken, dat het 
cliché vóór 1923 slechts kon worden gebruikt, omdat op 9 
maart 1923 de firmanaam werd gewijzigd in „Halbertsma's 

'fabrieken voor houtbewerking N.V." 
De heer Postma wist zich te herinneren, dat hij ruim 30 jaar 
geleden de inhoud van een oude spijkerbak in zijn tuin had 

begraven. Het cliché moet zich tussen de toen reeds roestige 
spijkers hebben bevonden. 
Omdat het cliché is gemaakt van lood en roodkoper heeft het 
jarenlang verblijf in de bodem deze beide metalen in het minst 
niet kunnen aantasten. 
Het is ons gebleken, dat met het oude cliché nog goed lees-
bare afdrukken zijn te maken. Gaarne hadden wij in ons blad 
een originele afdruk hiervan opgenomen, maar omdat „Hal-
bertsma Nijs" op een pers wordt gedrukt, waarvoor het mo-
del van het cliché niet geschikt is, moeten wij ons behelpen 
met een foto. Op de vraag hoe de heer Postma in het bezit is 
gekomen van het cliché, veronderstellen wij dat het afkomstig 
is van zijn grootvader Anne Postma, die voorkomt op een 
personeelsfoto uit 1906, die is opgenomen in „Halbertsma 
Nijs" na 1 juni 1954. 
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Veertig jaar Kommisje Skûtsjesilen 

Op „It Grien". in Groiin.  
wemelden klompskûtsjes 

t  Sovjet-conclusie na dubbele landing: 
Het veertigjarig jubileum van de 

Kommisje Skûtsjesilen in Grouw is 
zaterdagochtend begonnen met een op-
tocht voor de jeugd, in samenhang met 
een wedstrijd in het bouwen van het 
mooiste klompskûtsje. De schoolkinde-
ren hadden voor dit laatste vier weken 
de tijd gehad, Op de scholen waren 
enkele modellen getoond als voorbeeld. 
Vrijwel overbodig, want welk kind in 
het dorp van St. Pieter heeft nog nooit 
van een klomp een bootje gemaakt? Er 
liepen achter de brassband „Apollo" in 
de optocht 146 kinderen mee, die een 
klompskûtsje droegen. Er waren ver-
scheidene ,,skipkes" bij, die van da-
cronzeilen waren voorzien. De zeilmake-
rijen bleken dan ook te zijn afgestroopt. 
Na een rondgang door het dorp werden 
de scheepjes op „It Grien" uitgestald in 
de vorm van het Grouwster skûtsje, dat 
met behulp van lijnen op het gras was 
uitgezet. Daar lagen ze dan, de gewone, 
eenvoudige klompen, opgekalefaterd en 
her hapen in skûtsjes, soms keurig TI  
gep Iiseerd. (Het echte skûtsje was 
des vonds geïllumineerd en gepavoi-
seerd. Zo lag hij bij Wester voor de 
wal). 

De uitslag zou na een kwartier 
bekend worden gemaakt, maar het 
keuze maken duurde een uur. Het 
wachten viel overigens niet lang, want 
het draaiorgel „De Gouwe" speelde 
onophoudelijk. Toen werden zo'n twin-
tig paswinnaars opgeroepen, die direct 
hun prijs op ,It Grien" konden uitzoe-
ken. Er werd later in hotel Siderius een 
tentoonstelling van de scheepjes inge-
richt, waarvan de namen soms fantasie-
rijk waren, veelal gewoon. We noemen: 
Doarp Grou (evenals het echte Grouw-
*ster  skûtsje), Pakes Klomp, Brázer, 
Kempaan, Nikor, Krobbe, Dorina, 
Kwak, Pieter, GR 119, Tineke, Sktim-
kop, Wetterwrotter en Weagenbiter. 

•  Opvallenil „It Grien" was de vlag 1) 
met het opsc ift „Comm. Skûtsje Silen 

) 

1918." Hoe 	1 dat te rijmen met het 
jubileum vair veertig jaar? Welnu, de 
vlag, 51 jaar oud en blijkbaar van 
uitstekende kwaliteit, heeft toebehoord 
aan een vroegere commissie, die ter 
ziele is gegaan. In 1926 kwam een 
herleving. Op 14 juni van dat jaar was 
er een bijeenkomst van de Broeder-
schap  van  Notarissen in Leeuwarden. 
De heer Roelo Buisman, een geboren en 
getogen Grouwster, wilde de notarissen 
iets kijzonders bieden. Hij richtte een 
slditsTecommissie op en met behulp van 

- de parlevinker E. Vink kwamen vijftien 
schippers bijeen, die een wedstrijd 
hielden. Zeilen werd het niet, want er 
was geen wind. De schepen werden 
gewrikt. Dit vertelde de voorzitter van 
de huidige commissie, de heer S. de 
Jong, die samen met de andere leden, 
de heren E. Wester en F. J. Hoekstra, 
des middags in hotel Oostergoo recipi-
eerde. De vele aanwezigen vernamen 
voorts, dat de commissie van 1926 
weliswaar geen lang bestaan beschoren 
was geweest, maar toen de stoot had 
gegeven  tot het skûtsjesilen tot in 
lengte van dagen. In 1929 was de 
definitieve  ,kommisje" van de grond 
gekomen. Oprichters waren Frederik 
Smit. Wouter  Klaren, Ján Taconis, 

Op „It Grien" in Grouw werden 
de Idompskatsjes uitgelegd in de 

vorm van een tjalk. 

bood vervolgens een houtgravure als 
mastplank voor het Grouwster skûtsje 
aan, die men zou laten maken, als men 
de maten eerst maar had. 

Het bleef niet bij dit geschenk. 
Loco-burgemeester G. H. Vledder bood 
een gemeentevlag aan en zei „De 
minsken yn Grou stean efter jimme" en 
„Jimme binne de motor, dy't it draei-
jende háldt." De heer B. de Vries, het 
woord voerende namens de VVV 
Grouw, had het over de naam van het 
skûtsje, „Doarp Grou." „Dizze namme 
seit ils hwat", zo merkte hij op, terwijl 
hij een paar koperen borden met de 
naam daar in gehamerd door kopersla-
ger E. H. Belkega uit Oranjewoud 
cadeau gaf. Des avond was er een 
filmvoorstelling (,,Skûtsje ré") voor de 

stipers." Tot besluit volgde een skin-
ljesilersbal. Gisteren werden film  en,9,  
bal herhaald. Vanmiddag sluit het feest 
met een filmvoorstellicng voor de 
jeugd. 

Hendrik Hoeneveld en Gerrit Adema. 
Deze perrnantente commissie werd later 
nog gecompleteerd met Andries van 
Huizum. Op 7 september was de eerste 
wedstrijd met zeventien schepen. 

De heer De Jong las uit een brief van 
de commissaris der koningin (verhin-
derd te komen) voor, dat deze hoopte 
dat het verschil van inzicht op een 
bepaald punt uit de weg geruimd zou 
worden. Dit doelde op het feit, dat de 
Sintrale Kornmisje Skûtsjesilen de 
nieuwe schipper Albert Wester  —  als 
opvolger van Ulbe Zwaga  —  niet heeft 
willen accepteren, omdat die niet uit 
een „skipperslaech" komt. De heer De 
Jong koesterde de hoop, dat er inder-
daad een oplossing zou worden gevon-
den. Er wordt intern aan gewerkt. Uit 
de woorden van een der volgende 
sprekers, de heer K. 0. Schouwstra uit 
Beetsterzwaag, secretaris van de SKS, 
bleek niets van een controverse. Hij zei: 
„Ik haw greate wurdearring hoe 't it 
skûtsjesilen hjir  stiggatearre  wurdt. Fan 
hèrte lokwinske  ût  nardme fan de.SKS. 
Ik winskje, dat jimme de kréft en de 
moed fine sille om 'e tradysje to 
hanthavenjen." De heer Schouwstra 
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IV. van der Veen, Gromt): 

Busdiensten naar station 
helemaal niet eentonig 

De heer W. van der Veen .ver zijn 

bejaarde Bedford: „In „on:',- woest- 
bare, taeije rakkert. As men him 
sa fan siden bisjocht dan sit der 
„lijn" yn, hèn. In Caderwetse bus, 
mar moai en goed makke. Set der 
mar by: fabrikaet Hainje 't Hearre- 

fean". 

De uit 1949 stammende 28-per-
soons Bedford-autobus van de heer 
W. van der Veen uit Grouw, die in-
middels ongeveer vierhonderddui-
zend kilometer onder de wielen door 
heeft, is afgekeurd. Voor de eigenaar 
is dat reden om zijn punt te zetten 
achter de lijn Grouw-station v.v. Niet 
omdat hij boos is, dat de bus niet 
meer geschikt voor personenvervoer 
geacht wordt, „maar om't ik altyd 
sein ha: as ik sa'n sechstich jier bin, 
háld ik dermei op. Ik bin nou njog-
genenfyftich en ik ha dit wurk mei 
nocht dien, mar op it lést bigoun it 
•ny hwat to biswieren. Dat sil wol 
kornme om't ik álder wurd, link ik". 

De heer Van der Veen. die de dienst 
34 jaar heeft onderhouden heeft nog 
geen opvolger (wel voor een poosje een 
andere bus) en de gemeente stelt daar-
om alles in het werk daar verandering 
in te brengen. Het zou ook bijzonder 
jammer zijn, wanneer het lijntje werd 
opgeheven. want ,alleen al door de sfeer 
wordt het langzamerhand een klein 
monument. Vijftien keer per dag rijdt 
de bus haar route en tussen de ritten 
door staat het voertuig bij de halte in 
Grauw geparkeerd. ,,De doar is altyd 
los, dat ,dy't ner yn wol, kin mar yn-

_etappe. Der len altyd hwat lytsjild op 
de motorkap. Né, dat wurdt net stellen.. 
As jo bigjinne .de minsken to fortrou-
wen, dan wurdt dat fortrouwen !net 
faek biskamme makke. Fral net as it — 
lykas by my — om kwartsjes giet. Dat 
de heer Van der Veen vertrouwen in de 
mensen heeft blijkt ook bij het station, 
als hij zijn passagiers aflevert voor de 
trein ,zonder dat ze het kwartje voor de 
enkele reis (retourtjes zijn niet ver-
krijgbaar) hebben betaald. „Wy komme 
aenst wol we, haar," „Ja, ynoarder." 
En tegen ons: ..Ik kin haat al myn klan-
ten persoanlik." 

Voor 'een buitenstaander is het vak 
van kleine busondernemer moeilijk te 
combineren met de opleiding, die de 
heer Van der Veen heeft gehad. Im-
mers, in 1930 slaagde hij voor het eind-
examen mts in Leeuwarden. „Ik wurd 

psychologysk gelal, ha'k yn 'e gaten. 
Nou, it sit sa: ik bin op 'e romte berne. 
Us heit wie boer. Ik mocht graech yn 'e 
natuer wéze. Earst kaem ik op in te-
kenkeamer, mar dat wie myn wereld 
net. Ik mei graech hwat meitsje, /nar 
net op sa'n tekenburo. Dan siet ik noch 
leaver yn it fabryk. Der komt by, dat ik 
tige fést oan Grouw hingje, In echte 
Grouwster

' 
 sizze de lju kin net' fierder 

kokmone es de spoarbomen en elérit wol 
hikt yn, fral as it giet om min:sken, 
S" d/d as my binne. Ik wo/ tomin,sten 
net ikt Grouw wei, och heden né." 

- — -  

Verhalen 
In 1935 inam de heer Van der Veen de 

busdienst over van JOhannes Tasma en 
spijt heeft hij er niet van gehad. menig-
een mag het dan een eentonig irtje 
vinden, voor hem is er afwisseling ge-
noeg in de passagiers. „Ik ha/  fansels 
wolris immen ~volden, hwant der 
bineie seurpotten by, mar de measte lju 
binne aerdich. De mirakel ha my wol- 

frege as ik it net tortelend foun sa 
elke dei nei it stasjon op en del. Sa wie 
der ris in menear, dy't breedát op 'e 
foarste bank sitten gie en oei: verdorie. 
man, wat toch een eentonig karwei-
tje." Hy wie noch mar krekt átpraet, of 
der komt in bem op 'e fyts een en stekt 
sa foar de bus de wei ons'. Ik skopte op 
'e rem en de man klapte foaroer fan 'e 
bank hjir in dit hoekje. „Wat zei me-
neer?" set ik doe. Verhalen zijn er ge-
noeg. Over de Leeuwarder jongens, die 
voor de oorlog boven op de bus mee 
naar het station reden, over „it stomme 
minsdom. dat somtiden de daar net ie-
pen krije kin, wylst der krekt sa'n kruk 
oansit as thás oen de keamersdoar," 
over de inkrimping van  •  de diensten 

*  twee jaar geleden en natuurlijk over 
het bestaan. „lt hart wol goed west, mar  

ik moest der seis bywêze. Jo koene net 
siik wurde, hwant as der in oar opsiet 
kamen de kosten fierstento hieech. 
Simmerdei mei dy fakárnsjegongers gie 
it ,dábeld op, mar dat duorret heechát in 
wike as tsien, heechát". 

De heer Van der Veen is wel tevre-
den. Hij had, ondanks het feit, dat hij 
aan het horloge gebonden was en tus-
sen de ritten door weinig vrije tijd had, 
ergens toch een vrij leven. Hij was en is 
eigen baas „en ha mei gjjn mins hwat 
nedich. Allinne • de man, dy dit nou 
aenst oernimt, maat der wol wis fan 
~ze, dat hy buschauffeur, smid en 
timmerman, ja alles tagelyk is, hwant 
aars rédt hy it net." 



-De Grouwster hulpexpedities. 

DE REDDERS VAN OOLTGENSPLAAT. 
Van links naar rechts : Piet Hoen, Joh. Talsma, 'Fokke jansma, Douwe van 
der Zwaag, Haite Seldenrust, jan de Vries, Jan Brouwer, Gauke Bakker, Jan 
de Vries, P. G. Halbertsma, Jan Tasma en B. van Dijk. 

Cliché Leeuwarder Courant. 

Verleden week Vrijdagavond kwam 
de eerste groep Grouwsters thuis die 
naar Ooltgensplaat geweest zijn. De-
zelfde nacht nog, kwamen ook de laat-
ste van de eerste ploeg weer terug. 
Maandag is ook de re-,t, van de tweede 
ploeg, die naar Dintelsas geweest zijn, 
teruggekQmen. 

Vooral de eerste ploeg heeft zeer goed 
werk kunnen verrichten, waarover men 
uitvoerig heeft kunnen lezen. Ooltgens-
plaat, een dorp op Overflakkee met een 
tweeduizend inwoners bevond zich in 
een precaire positie. Een 500 mensen 
had zich op de polderdijk in veiligheid 
kunnen brengen, waar ook het gemeen-
tehuis staat, maar wel een 1500 bevon-
den zich nog op zolders van de huizen 
en boerderijen.  •  Hiertoe moesten vele 
tochten gemaakt worden. Zeventien, 
twintig man soms werden in één tocht 
meegenomen. Hiertoe moesten de men-
sen soms via het dakraam of door een 
gat in het dak weggehaald worden. Veel 
last werd ondervonden van het hooi, dat 
onder het water dreef en waardoor de 
motors afsloegen. Wat elk van de deel-
nemers van de tocht meegemaakt heeft 
zou gemakkelijk een krant vol van te 
schrijven zijn. Volgens de officiële lijst 
zijn er te Ooltgensplaat geen doden ge-
vallen, wat zeer zeker aan het vlugge 
aanpakken van de Grouwsters te danken 
is geweest. 

De eerste nacht sliepen de Grouwsters 
zonder dekens op de zolder van het ge-
meentehuis, maar de tweede nacht wa-
ren er dekens, Ook hebben zij eten ge-
bracht naar de bewoners van Lange-
straat. Vijf schouwen zijn ook naar 
Bruinisse gevaren, maar ook daar was 
hulp genoeg. 

Zaterdagmiddag is er een bijeenkomst 
van de mannen op het gemeentehuis 
geweest, waar verslag van de expeditie  

werd uitgebracht en de mannen een oor-
konde uitgereikt werd. Ook later is er 
nog een telegram van de burgemeester 
van Ooltgensplaat gekomen waarin 
grote dank werd uitgesproken. De 
„Frieehijperszoals de_ _Urouws -t ,rs 
daar werden genoemd, zijn daar wel 
buitengewoon populair geworden! Jam-
mer dat door enkele gewetenloze indivi-
duen nog kleren van de Grouwsters zijn 
gestolen. 

Dinsdagavond vond in het gemeente-
huis een bijeenkomst plaats van de 17 
man die naar Dinteloord geweest zijn. 
A. v. d. Test had hiervan verslag opge-
maakt. Alhoewel het reddingswerk van 
de mensen daar al achter de rug was 
hebben zij toch nog veel nuttig werk 
kunnen verrichten. Meer dan 1000 boer-
derijen zijn door hun bezocht, waar door 
de politie's de zaak opgenomen werd, 
alsmede de schade aan ade dijken. 

Op deze bijeenkomst, die door de ka-
binetchef van de Commissaris der Ko-
ningin Mr. Hartung werd bijgewoond, 
werden verschillende opmerkingen over 
de hulpverlening gemaakt, waarbij men 
al horende toch de indruk kreeg, dat de 
werkelijkheid wel heel anders is dan 
men zich uit de verslagen uit de cou-
ranten had voorgesteld. 

Het geheel van de hulpactie te water 
samenvattende hebben wij reden om te-
vreden te zijn. Het originele initiatief 
van de man die het eérst op de gedachte 
gekomen is om daar stoutmoedig met de 
schouwen heen te rijden, de grote be-
reidwilligheid van allen die hebben mee-
gewerkt en de snelheid waarmee deze 
gehele actie is aangepakt, stempelen 
deze onderneming tot een geslaagde. 

Diegenen, die hieraan hebben meege-
werkt, verdienen de dank en de hulde 
van ons allen. 

Een andere spectaculaire Frie-
se bijdrage in de leniging van de 
nood was de reddingstocht van 
tien Grouwster schouwen, waar-
mee meer dan 150a mensen op 
Ooltgensplaat werden gered. Elf 
mannen uit Grouw vertrokken in 
de nacht van zondag op maandag 
met twee treilers van Halberts-
ma, waarop de schouwen geladen 
waren, naar Zeeland. Niet zonder 
emotie vermeldt de verslaggever 
van de LC, dat zij de eerste red-
ders waren, die te Ooltgensplaat 
aankwamen. 

„De mannen begonnen ter-
stond met het reddingswerk. 
Mensen waren in levensgevaar; 
overal zaten ze nog op zolders en 
daken. De schouwen voeren het 
dorp in. Mensen schreeuwden en 
huilden om hulp. De Grouwsters 
voeren van huis tot huis en van 
boerderij tot boerderij. Afgela-
den met mensen voeren de schou-
wen terug naar de dorpskom, 
keer op keer. Soms namen ze 
twintig mensen ineens mee. . . 

Verschrikkelijke tonelen zagen 
de redders. Hun eerste droeve 
taak was een kinderlijk, dat op-
gebaard stond op een zolder, te 
halen. Maar ze mochten niet toe-
geven aan de overweldigende el-
lende. Ze moesten mensen red-
den. 

En ze rédden mensen. Schouw 
na schouw voer Ooltgensplaat 
binnen, waar de geredden naar 
het gemeentehuis werden ge-
bracht. Hier vandaan brachten 
schepen de ouden van dagen, 
vrouwen en kinderen verder in 
veiligheid. 

Ze moesten met een dokter 
varen naar een vrouw die op een 
zolder bevallen moest, De volgen-
de dag brachten ze moeder en 
baby in veiligheid." 



APRIL 1945: GROU OP JEN EIN 

• • 

Oan 'e dei is it takomme Snein in fier lyn, dat de Kanadeeske auto's hfir nei de Kade r6Ilen. De Dátske 
oerhearsking bie foar us 6fdien ; wy wiene frij ! Wy koene net neilitte mei de bylden, dy't hjir boppe 

stearfé, 	historyske barren yn ás tinzen werom to roppen. Grif sil hjir en der Moandei de 15e delingen 
áthongen wurde, om der mei foar to soargjen, dat dizze dei net yn 't forjitboek rekket ! 

uit totaal aantal porties te splitsen als 
volgt: stamppot 86329 porties, soep 2852 
porties, pap 18079 porties. 

De verwerkte hoeveelheden grondstoffen 
bedroegen: 87590 kg. aardappelen, 27000 
kg. rapen, 1380 kg. zuurkool, 459 kg. ge-
zoute spercieboonen, 400 kg. gezoute an-
dijvie, 1 vat gezoute bloemkool, 5780 kg. 
gele kool, 30 bos prei, 12269 1. volle melk, 
332 1. gestand. melk, 3609 1. taptemelk, 
417 kg. roggevlokken, 200 kg. gortmout, 
857 kg. gortgries, 80 kg. havermout, 457 kg. 
spijsolie, 38 34 kg. boter, 208 kg. zout, 527 
kg. peulvruchten, 459 kg. vleesch. 

Voorts werden 1075 kroppen sla aan 
deelnemers verkocht en aan zieken tegen 
betaling 220 kg. gele kool verstrekt. 

Uit eigen Gewest 	Het financieel verslag vermeldde een 
batig saldo. Gezien dit saldo werd aan de, 

	  groentehandelaren, die steeds bij de keuken 
GROUW. De vorige week kwam de werkzaam zijn geweest, wegens winst-

noodkeuken te Grouw voor de laatste maal derving, een kleine gratificatie toegekend. 
:n Liquidatie-vergadering in hotel „Ooster- Het uiteindelijk saldo komt ten goede aan 
go)" bijeen. bnder de aanwezigen waren, de gemeenten Idaarderadeel en Rauwerder-
be.ialve leden van de commissie te Grouw, hem, daar deze gemeenten ook hadden 
een aantal genoodigden, die allen destijds, moeten bijspringen, indien een nadeelig 
hetzij een leidende functie hadden, hetzij saldo het resultaat was geweest. Aangezien 
geheel belangeloos hun medewerking heb-  ,  echter hier sprake is van een meevallertje, 
ben betoond, alsmede de heer Tj. de Zee werd besloten genoemde gemeenten te ver-
als vertegenwoordiger van de commissie  ,  zoeken bedoeld saldo ter beschikking te 
uit Irnsum. stellen van de plaatselijke vereenigingen 

De voorzitter, de heer K. J. Terpstra, van het Groene Kruis. 
dankte namens de commissie alle mede- Dat de keuken in den korten tijd van 
werkers(sters) voor de in moeilijke tijden haar bestaan nog flink wat porties voedsel 
geboden hulp en memoreerde de prettige heeft bereid en een groot aantal kg grond-
samenwerking, die steeds met de commissie stoffen heeft verwerkt, bleek uit de cijfers, 
te Irnsum heeft bestaan. Vervolgens  '  die vervolgens ter vergadering werden 
schetste hij in korte trekken de levensloop  j  gebracht en die wij in onderstaand staatje 
van de keuken vanaf de geboorte in ter kennis van belanghebbenden brengen. 
December 1944, toen eerst in Akkrum het In zijn sluitingswoord bracht de voor-
eten werd bereid, tot aan de stopzetting op zitter nogmaals dank aan de aanwezigen en 
9 Juni 1945. Slechts enkele weken na de sprak de hoop uit, dat nimmer weer een 
oprichting alhier kon de Exportslachterij te noodkeuken behoefde te worden ingericht. 
Akkrum wegens omstandigheden het voed- Tijdens de lunch, die den aanwezigen werd 
sel voor Grouw niet langer blijven be- aangeboden, werden nog eenige weder-
reiden, zoodat wij genoodzaakt waren zelf warigheden uit het „keukenbedrijf" naar 
een keuken in te richten. Niet zonder voren gehaald; o.a. droeg de heer D. Bouma  ' 
moeilijkheden en met inspanning van al in 54 coupletten diverse belevenissen op 
onze krachten is dit gelukt. Vanaf 21 rijm voor. 
Januari 1945 werd toen het voedsel bereid  j  'Tot slot spraken de heeren De Zee en 
in de Coöp. ZUivelfabriek alhier. Moeilijk- Tanja dankwoorden voor de prettige sa-
heid vooral gaf de groentevoorziening. In  I  menwerking en betoonde hulp. 
Akkrum had men reeds een flinke voorrare Totaal aantal bereide porties voedsel: 
diverse groenten kunnen vormen, maar Volgens verkochte 
toen wij op ons zelf waren aangewezén, was keukenkaarten Grouw 	73349 porties 
de verkrijging van groenten zeer moeilijk Volgens verkochte 
en moesten wij tevreden zijn met enkel keukenkaarten Irnsum 	25084 
rapen. Zoo kwam het dus, dat de eene Verstrekt aan Evacuatie- 
dag aardappelen met rapen en de andere buirux en N.B.S. 	 8667 
dag rapen met aardappelen werden ver- Verstrekt aan Duitsche 
strekt. Slechts een enkele keer 'helaas kon  I  Weermacht 	 160 	„ 
eens wat afwisseling in het menu worden 
gebracht. Was de stamppot dus nood- 	 Totaal 107260  porties  

4, g,-woLgen wat „ nz eeijdig", het voedsël:  - 	' — " — 
was," in vergelijking Met andere keukens, 
behoorlijk en vooral de pap viel steeds zeer 
in den smaak. 



Laatste mutsenbreisters 
toonden kunst in Sneek 
PktUekmdsvrouwen dromden in 
,,Ansicitia" om gezusters Hoistra 

De bejaarde gezusters 'Klare en Tine 
Bofstra uit Grouw hadden gisteren niet 
over gebrek aan belangstelling te kla-
gen evenmin als hun dorpsgenote me-
vrouw W. van der Wal-Liezenga. Gaf 
laatstgenoemde in de pauze van de 
regionale vergadering van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen 
in ,,Amicitia" te Sneek een demonstra-
tie van kantklossen, de dames Hofstra 
trokken veel bekijk met hun ,,mûtse-
breidzjen". Zij wij goed ingelicht, dan 
zijn zij de laatste beoefenaarsters van 
dit oude ,,handwerk-werk". Een muts 
,,opmeitsje" doen zij ook en voor dat 
werkje hebben zij nog wel opvolgsters 
gevonden, zoals de in een smetteloos 
Fries kostuum gestoken mevrouw S. de 
Vries-Wiid, uit Haskerdijken, die een 
muts droeg ,,made In Grouw". 

Mejuffrouw c: 1Io 	breidé in I 
1922 haar eersteiçantnut. ;,Foar.mem; 

Demonstratie van ,,mûtsebreidzjen' 
en kantklossen voor de Plattelands- 
vrouwen in Sneek. Links de dames 
Klare en Tine Hofstra  (Grouw), 
rechts mevrouw W. van der Wal- 
Liezenga (Grouw). In Fries kos- 
tuum mevrouw S. de Vries—Wind 

uit Haskerclijken. 

oars bie ik It faeks ek net dien, hwant 
der viene doe yn Grou noch wol 
jouwer froulju dy't iuûtsebreiden. En 

nou haw ik sa njonkelytsen fier oer de 
hûndert mûtsen breide. Ik binde tel 
kwyt." Ook haar zuster is bedreven in 
dit zeldzaam stuk handwerken, ,,mar 
zij kin se wol telle". Beiden hebben 
echter bestellingen genoeg. Skotsploe-
gen, boerinnen op de sjees en ook twee 
bejaarde draagsters van de kap te 
Katlijk en in Lemmer horen tot hun 
klandizie. Een van de redenen is, dat 
er geen Kant meer te krijgen is. 
Vroeger waren er vier soorten . :~grtel- 
den de dames Hofztr' ons 	çloste 
kant" (potkant en veer, dat 	het 
motief.),. binaeide kant" of tirle :;brei-
dene" (foar de mûtse) en ,,fabiyks-
kant" (imitatie). En nu zijn zij het 
nog alleen, die er de lust en de tijd 
voor hebben om een muts van kant te 
vervaardigen. En zoiets kost veel • tijd: 
,,ien mûtse nimt trje, fjouwer ~en 
en dan alle dagen sa'n fjouwer ûren 
breidzje." Graag zouden ze hun vaar-
digheid willen overdragen aan jongere 
krachten, maar wie wil er nu nog 
,,mûtsebreidzje"? En zo zal het op den 
duur een toer worden gm mutsen te 
krijgen bij de Friese kostuums, die bij 
gelegenheden nog vaak gedragen wor-
den. Goed, er moeten nog heel wat 
oude mutsen her en der ,,yn it kam-
menet" liggen, maar waar afgaat en 
niet bijkomt. . -. Misschien was daarom 
dé belangstelling voor Klaré die de 
naald en Tine die ,.it ramtzje" han-
teerde, zo groot. 

Een honderdjarige in Grouw. 
.3 ,- 

Grouw. A.s. Maandag, 26 Aug., zal Geertje 
Veenstra, wed. Ouwe Leeuwen, haar lOOste 
verjaardag kunnen vieren. Zij werd in 1835 
te Akkrum geboren, waar haar vader Rikus 
lelkes Veenstra, veldwachter, nachtwaker 
en lantaarnopsteker was. Van de 6 kinderen 
die uit het huwelijk van Veenstra geboren 
werden, is zij alleen nog in leven. 

Uit haar huwelijk met den aardappel-
schipper Ouwe Leeuwen, dat 15 Juli 1862 
voltrokken werd, zijn 9 kinderen geboren, 
van wie er nog zes zoons en eene dochter 
in leven zijn. De oudste zoon is 73 jaar. 

Met 3 ongehuwde zoons leeft zij reeds 
jaren hier samen. Haar gehuwde dochte( 
woont ook hier, terwijl de andere kinderen 
elders 'hun woonplaats hebben gevestigd. 

Haar man, uit de gemeente 't Bildt af-
komstig, had jaren lang zijn domicilie te 
Warga, lat te Grouw, waar hij in 1916 
overleden is. 

Ioen met mn en kroost aan 
boord woofde'ft zeeen druk en-werk-
zaam leven gehad. 

Zij geniet nog een goede gezondheid, 
staat 's morgens geregeld kwart voor 8 op 
en begeeft zich 9 uur 's avonds ter ruste, 
doch brengt den geheelen dag in huis door. 
Geen wonder dat haar geheugen zich alleen 
bepaalt tot herinneringen uit vroeger gen. 

De familie wenscht op den dag 'vahaar 
100-jarig jubileum van bezoek ver'ond 
te blijven. 

. 	 k)4 





Sem Davids en z'n 

S 

ds 
Cl. Halbertsma zond ter 
map met losse vellen 
die drie maanden oor-
ng van Sem Davids blij-
en. De vellen zijn aan 
van boven tot onder 

t kleine, maar duidelijke 
n Sem Davids. 

_ Sem Davids overleden, van 1945 tot 
.-■ aan 	zijn 	dood 	redakteur 	van 	het 	Nieuwe Testament. 

u' 	voor de oorlog in de zelfde funktie 	• 	B1111. 

II 	 oorlog maar een kolkje 	' 

(' tien 	minuten 	na 	de 	komst 	van 	de 	wantrouwen jegens de Sowjet-Unie." 

en kwam bijna ieder jaar een keer 
11 1 

,.. 	 erbijsterende 	accuratesse 
e 	gebeurtenissen 	in 	de 	 . 
ber, november en decem-  . 
aar 1944 in vermeld. Het , :p 	 'sief- was 	toen 	aan 	de 4' 	4 f k 	 : alk an trokken de Russen ■ 44 .. 	 op en .in 	Griekenland 
rgeroorlog los. Het staat 

IN HET AFGELOPEN weekeinde 	dienst. 	„Je moest je 	zelf een 	taak en. waar dat nodig is heeft 
uit zijn Steler-atlas (mr. 

- 	is in zijn woonplaats Castricum mr. 	stellen." In de vrije uren las hij de eent te weten dat het een 
Koningsdrama's van Shakespeare, het kaartjes over getekend werk van Ibsen, Friese romans en het 	- frontlijnen aangegeven. 

weekblad De Groene Amsterdammer, 	 evat ook een exemplaar , 

	

deltje 	
mre „De tweede wereld- 
aarna", 	die 	Sem 	Davids 

- 	o.m. werkzaam bij Het Vaderland en 	 ;iuilnaam Felix Libertate 
1.1 	De Telegraaf (toen die laatste krant 	Na de oorlog is van Sem Davids een• Halbertsma's 	lieten 	het 
[1 	nog een gewone, goede krant was). 	bundeltje 	essays 	verschenen 	„Alleen rift drukken en versprei- 

Weinigen in Friesland zullen Sem 	maar 	gelovigen". 	Sommige 	stukken 
dragen de vermelding „geschreven in 

Davids hebben gekend. Toch heeft 	de schuilkast te Grouw ...•" en daarna 	Kas eca-I 
hij hier twee jaar gewoond, in Grouw, 	de 	datum. 	Het zijn 	stukken waarin 	0 	• 
in wat hij zelf zijn „schuilkast" noem- 	Davids zich bezig houdt met de toe- 	1 

q 	 komst van Europa na de oorlog. Daar-  
de. Hij zat er in de jaren '44 en '45  uit een paar citaten, die typerend zijn ir 	.... 

 

	

....'t et xr.rorp-t• 	;oe t 	../7,s4.. 4, ondergedoken en de Grouwsters kre. 	voor zijn instelling: 	 a- 	./* 	 --__... 	—. 	- c-----,- 
gen hem een halve dag na de bevrij- 	 - 

	

soen 	is 	 0 	 ,r. 	1Sb „In 	de 	eeuwigheid 	gezien 	deze 	 36 
• » 	&-. L__,_. 	1 . — ding voor de eerste maal te zien. 	 s 

o 
( 	Over de bevrijding in Grouw vertelde 	.,Het 	Nederlandse 	volk 	zal 	twee -ér- 	 4- 4» 4.. ..i. 1' 	VC...r."1 .t,•01/44.TYC4  1. ••a hij 	twee 	jaar 	geleden 	tijdens 	zijn 	weerstanden moeten overwinnen alvol' 	 o 

	

kd verjaardagsvisite: ,Ik was zo'n gedisei- 	rens 	het 	zijn 	natuurlijke 	weg 	kan 	 i -, 	 ca tr,. 	— . _ , ... , _ 	/er, (....,.."..,,,,, 

	

plineerde onderduiker, dat ik goddorie 	bewandelen: haat tegen Duitsland en 

Canadezen 	nog 	niet uit mijn 	schuil- 	 _ 	 t 
plaats durfde komen. Toen kwam de 	„In de nacht gromden en ronkten 	 . 

	

ober van Oostergo met champagne. Het 	toestellen 	bij 	honderden 	over. 	Later 	 44 
442  1F 

i

was 	werkelijk 	voorbij. 	Het 	muziek- 	kon men zich wel eens schamen over 	 t 	.45,~ la..~.. 	..  

	

korps speelde het Wilhelmus en daarna 	die vreugde van toen- wanneer men /14.,../ ida ~..1.5•i'.4. • 

	

 het Frysk Folksliet. En toen kwam er 	dacht, aan zoveel nodeloze moordpar- 	 4' 
t nog 	een 	lied, 	dat 	ik 	helemaal 	niet 	tijen, aan Dresden 	" 	 1 1 	.C....,-...:-c‘. 

r. 	
... 

..,. 
	Ac..5.1.. c.1,.... 

- 	2....e....... 

	

1 kende. Weet je wat dat was? Rólje 	 1 tJ 
rijtje wetterweagen." 	

plaats 	 d 	Het 	i 	wil, 

crematie of begrafenis van Da- 	9,2.4e 	i• 	Vde er 	...  
)1 	 , 	vid's 	stoffelijk 	overschot 	heeft 	niet 0° 

• Grouwster 	

•• JC -. - 	.k.a4,....( 
paas gevonen. 	e 	was zijn w, dat 	-4 *  

1 	 V('' 	 ..  1 	 i" 	zijn lichaam ter beschikking zou ko- 	
-Tv men van het anatomisch laboratorium.  

	

Sem Davids voelde zich een beetje 	Ook dat typeert Sem Davids. 	o  

	

Grouwster: Hij las het weekblad Frisia 	 t (4;444..:ro 
t 

tn n nl. 	r.I.nlnlu 	"PT; 4 	nnt-ln hi  , 	r aii:E.44„ II 00%teteLA4Ln4Citt. 
_ 	

- 	4 
k V. ,e V. 't 

X 	

31.21C, a. i 

(7::.:4400.4.-  



]Nieuwsbulletins  gp 

van Sem Dayids 
NAAR AANLEIDING van zijn over-

lijden is een week of twee geleden in 
deze rubriek geschreven over de Grouw-
ster onderduikersjaren van mr. Sem 
Davids, tot aan zijn dood redakteur 
van het weekblad De Groene en één 
van de bekwaamste journalisten van 
ons land. Sem Davids heeft de laatste 
beide oorlogsjaren doorgebracht in wat 
hij noemde een schuilkast ten huize 
van de familie Kerkhof in Grouw. Hij 
verzorgde daar o.m. voor de illegaliteit 
een nieuwsbulletin, dat hij samenstelde 
aan de hand van radioberichten, die hij 
via zijn clandestiene toestel opving. 

Twee jaar lang maakte hij tweemaal 
daags zo'n bulletin, voorzien van kaart-
jes waarop hij de frontlijnen nauwge-
zet aangaf. Op deze wijze bleven de 
illegalen in Grouw op de hoogte van 
het wereldnieuws. In het stukje werd 
geschreven, dat aan het eind van de 
oorlog — toen de Grouwster illegaliteit 
werd ongerold — de nieuwsbulletins 
zijn vernietigd. Dat blijkt niet juist te 

* Een kaartje van het front in 
Hongarije, wals dat eind 1944 door 
Sem Davids werd vervaardigd ter 
verduidelijking van zijn nieuwsbulle-
tins.  

zijn. Mr. P. G. Halbertsma zond ter 
inzage een map met losse vellen 
schrijfpapier, die drie maanden oor-
logsverslaggeving van Sem Davids blij-
ken te bevatten. De vellen zijn aan 
beide zijden van boven tot onder 
gevuld met het kleine, maar duidelijke 
handschrift van Sem Davids. 

• Accuratesse 
Met een verbijsterende accuratesse 

zijn daar alle gebeurtenissen in de 
maanden oktober, november en decem-
ber van het jaar 1944 in vermeld. Het 
Ardennenoffensief- was toen aan de 
gang, op de Balkan trokken de Russen 
steeds verder op en in Griekenland 
barstte de burgeroorlog los, liet staat 
er allemaal in en waar dat nodig is heeft 
Sein Davinds uit zijn Stieler-atlas (mr. 
Halbertsrna meent te weten dat het een 
Andreas was) kaartjes over getekend 
en daarop de frontlijnen aangegeven. 

De map bevat ook een exemplaar 
van de brochure „De tweede wereld-
oorlog en daarna", die Sem Davids 
onder de schuilnaam Felix Libertate 
schreef. De Halbertsma's lieten het 
illegale geschrift drukken en versprei-
den. 
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h Stasjonskofjehás yn syn leste c/agen mei in forsnape- 

ringstinteje der foor 	 (foto Stifting Grou) 

sádfinsters fan'e taepseal wol gáns tsjin. 
Op'e muorre en ek oan'e warande 

groeide klimop, hwat it landlike karak- 
ter forsterke, mar tagelyk wolris hwat 
suterich like. In skjinne, wite niuorre by- 

foarbield-'en gjin „waranda", hie in totael 
oar ding d& fan meitsje kind. 

Mar yn syn tijd sil - it sa wol it bêste 
past ha. 
Brechjes. 

It stasjonskofjehás stie flak foaroer de 
pleats „Lyts Jongema", dér't nou de fam. 
Hosper op wennet. 

Doetiids wenne dér earst in fam. v. d. 
Goat, letter fam. Feite de Haan. It hem 
wie doe ek oan'e noard- en westkant 6f-
skieden troch in sleat, hwerfan dy oan'e 

- 

Hwit der titseach by „It Spoar" 
De Haechjes. 

As men hjoed de dei op it perron by it 
Grouster stasjon stiet en jins each gean 
lit oer it beamguod oan'e westkant, dér't 
de álde átsjochtoer nou stiet, dan tinkt 
men noch wolris werom oan'e tijd dat dy 
hege átrewellen noch platte haechjes wie-
ne, oan wearskanten fan'e wei, dy't dér 
doe noch láns roun. 

Dat haechjes op it lést ek átgroeije kin-
ne ta wol seis meter hzge beamkes, stiet 
men faeks net by stil, mar hjir sjocht 
men hwat de haechskjirre dér jierrenlang 
tsjinholden hat. It Lichte bleddeguod biedt 
dér nou ek skoane gelegenheid foar ftigels 
om to nesteljen. 

Fan 'e jongere minsken sille der hiel 
hwat wéze dy't amper witte hoe't de wei 
dér ienris hinne lei tusken dy hagen. Dat 
wie sa: Hy bilgde oan'e doarpskant fan 
it stasjon lofts 6f nei de oerwei, dy't dér 
wie hwer't nou it boppeneamd beamguod 
njonken it perron stiet, sa'n hindert me-
ter oan'e sádkant fan it stasjon en roun 
sa fierder sádlik fan it hiem fan it spoar-
has (fam. Tiekstra) om dan mei in bocht 
rjochting Jirnsum to gean. Dit hiele ein 
lei tusken hagen, mar waerd oan ien kant 
anderbrutsen njonken it foarterrein fan 
it stasjon. 

Dat foarterrein hie doe twa gersgasons 
(Onder blommen) en trije paden. Yn it, 
midden de haedwei, lofts in skeanpaed en 
rjochts in paed dat nei it frachtloadster-
rein liedde. 

De puoltsjes. 
Dér lei doe oan 'e sádkant, tusken wei 

en spoar, in dobbe mei wetter en reid, 
hweryn wol reidhintsjes nestele hawwe. 

Oan'e noardkant, yn'e hoeke loadspaed 
—loadsterrein en it .hiem fan it dêr ?fan- 

De hear Breimer foar de Warande (foto Stifung Grou) 

Net fan alle biwenners witte wy mear 
de namme, mar ál kinne wy neame H. 
Feenstra silliger, dy't ek stukadoor wie, 
en J. Adamse, by de measte Grousters 
wol bikend. Fierders hat Ir. A. Kerkhof 
silliger dér groun-andersykwurk yn for-
rjochte. 

Foar it kafé wie in houten bousel dat 
_1_71  

Noch meer oijs oer 'by it 

Graech wol ik efkes ynheakje op it stik-
je fan Swalker en wol hwat de kastleins 
en kastleinskes oangiet. Ik haw der dan 
kind de folgjende narnmen: Sybolt Huis-
man, dat wie de oerpake ti.o. fan Wiebe 
Huisman át 'e Suorein. Dy ried mei in 
tintweintsje fan Grou nei 't spoar. Ik kin 
it my noch wol foar de geast helje, dau 
liet hy der ek wolris ringride mei hynderl 
en seas en soms hurdrinne fan jongkear-I 
dels. Dizze Sybolt Huisman is opfolge 
troch in Willem van der Veer, skoansoan, 
fan him, mar dat hat net lang duorre, dy 
man is al gau foarstoarn. Dérnei it dat 
kofjehtis oergean yn hannen fan de wid-
dou Bakker, dy hie trije soannen, Tseard, 
Ale en Sipke en ien dochter, Klaske. Doe't 
de áld frou weirekke, kaem der in muoi-
kesizzee fan har yn, in Schilstra, tige  ûn- 
•geskikt man foar sa'n bidriuw. As it alris 
in kear hwat drok roun, naeide hy át en 
liet de frou der foar opstrape. Dat hat ek 
mar in foech jier duorre. Doe is it oer-
gien yn hannen fan Kees Elzinga. Dy hat 
it ek vt?ol prebearre mei riderij op 't spoar, 
mar dat moast ophálde; de kost foar it 
hynder koe der net mei fortsjinne wurde. 
Elzinga is letter nei de bourren tein en 
nei Halbertsrna's fabryk rekke. Dérop hat 
de hear Breimer it krige en it forrin is 
west sa as Swalker it oanjowt. 

Foardat earstneamde Sybolt Huisman 
it biwerme, moat Jan Ruerds van der 
Berg der kastlein west hawwe, mar dér 
haw ik ,gjin witten fan. Dy .is letter boer 
wurden yn 'e Burd. Dit is dan hwat my 
der noch fan heuget. G. R. de Vries. 

wézige stasjonskotjehus, uat mit tsJ It kofjehets. 
wei stie, lei in noch greater  puoltsje. Ja, hwat dat „kofjehás" oangiet, de 

Dizze puollen wiene fensels eartiids 1. measten sille it noch wol foar de geast 
stien troch it átgraven fan'e groun foa hawwe. De namme kofjehils wie froeger 
opheegjen fan it stasjonsterrein. Men algemien, binammen foar de spoarkafé's, 
dy gatten doe fierder oan'e natuer c mar rekket nou át'e tijd. Gauwer sizze wy 
litten,) dy't dér sadwaende dochs wol nou kofje „bar" om ek hjir wer ás ántrou 
stikje wylde moaijens fan makke. oan'e eigen en ás biwtindering foar de 

,  k.  frjemde tael to uterjen. 
Dit kofjehtis, hwer't ek drank yn for- 

kocht waerd (6fbrutsen yn 1954), wie yn 
,e".  \\.,..'k'',•‘  , 	• , \„, ,, 	•,.. ,,,,, \‘,..- 	syn léste dagen al in áld gefal, hwer de 

,, \.‘„,.. 	 loop aerdich át wie en syn tiid foar de 
spoarreizigers hawn hie, al liket it ás ta, 

...,,\ \,',\„'‘,\..,:\'‘. tk;;•., •.'\\ ‘.... dat it fan'e léstneamden grif net allinnich 
\\'• \ X \\:''",',.‘ 'k\•\Y- '....'' bistean koe. Gelokkich foar de kastelein 
"kw."\‘'.-,'‘,P‘V''`,',,Z.,„\  ,■t-',k'.\*''‘,1,,,,z,„,,  kamen der doetiids ek gauris geregelde 
r4:44.  ‘ s -  ',',it-'•.,,,  , ''." gasten ut it doarp, al lei it dér in fiks ein 

It wie wol yn trek by biljerters en 
kaertspilers dy't mei-lens fan in kuijerke 
holden en dér wiene ek wolris gearkom- 

,,k r‘:":‘  sten, sa as dy fan it wetterskap De Lep- 
pedyk. Dér is lykwols gau in oare eksploi- 

, 	‘,•' '' , 	"-0 '-"- tant yn kommen. Yn us jongesjierren 
, ,,„ - , - , , 	• '..,•\ ;„ wenne der in sekere Breimer, in echt en 

geskikt kastleinstype. , 	 i De efter de saek steande skuorre tsjinne 
‘,, .,\,,, ‘`. \\\"\\\\*N`s,\\  •.. `‘', \\.\\z", doe noch ta' it staljen fan hynder- en ryd- I  
•'-'  . "\,. ,\S•\ \ \\.\\\.,,' 	N .%,... tugen, lettere kastleins holden dér wol 
' 	"••••'..\,  \s: '' ' ‘  \•\\\  ''' 	's \—st`'.,.:k".„  fytsbergjen. kt,  

westkant n tige bredenien. Tusken lêst-
Irestange  liqat  en de dykshage lei in bfede 
barm, mei ánderwál dy't tige sodzich wie. 
Foar ás as jonges wie it in waechstikje  _ 
&sr oer to rinnen, in greatenien soe dêr 
wol yn weisakke wêze. 

Yn dy sleat hiene de De Haan's in lgreas I 
blomme-eilantsje lizzen. It hiem wie fan-I 
'd de stasjonswei to birikken oer in brech- s.  
je; ien fan'e folie partikuliere brechjes 
dy't Grou doe hie. Sahwat alle háshiemen 
láns de stasjonswei wiene mei in brechje 
oan'e dyk forboun, mar ek yn'e buorren, 
sa as hjir en dér oer de Aldhaven, leine se. 

Mei it fordwinen fan dy partikuliere 
brechjes is der in stik fan it aparte oan- ) 
sjen fan Grou forlern gien.' 



Noch mear 'lijs oer 	it Spear' 

De heer Breimer foar de Warande (foto Sufting Grou) 

‘941.14. Hoe it der iltseach,by „ft Spoor" 
De Haechjes. 

As men hjoed de dei op it perron by it 
Grouster stasjon stiet en jins each gean 
lit oer it beamguod oan'e westkant, dér't 
de álde átsjochtoer nou stiet, dan tinkt 
men noch wolris werom oan'e tijd dat dy 
hege Strewellen noch platte haechjes wie-
ne, oan wearskanten fan'e wei, dy't der 
doe noch láns roun. 

Dat haechjes op it lest ek átgroeije kin-
ne ta wol seis meter hxzge beamkes, stiet 
men faeks net by stil, mar hjir sjocht 
men hwat de haechskjirre der jierrenlang 
tsjinholden hat. It lichte bleddeguod biedt 
der nou ek skoane gelegenheid foar fagels 
om to nesteljen. 

Fan 'e jongere minsken sille der hiel 
hwat weze dy't amper witte hoe't de wei 
der ienris hinne lei tusken dy hagen. Dat 
wie sa: Hy bágde oan'e doarpskant fan 
it stasjon lofts óf nei de oerwei, dy't der 
wie hwer't nou it boppeneamd beamguod 
njonken it perron stiet, sa'n Mindert me-
ter oan'e sádkant fan it stasjon en roun 
sa fierder sádlik fan it hiem fan it spoar-
hás (fam. Tiekstra) om dan mei in bocht 
rjochting Jirnsum to gean. Dit hiele ein 
lei tusken hagen, mar waerd oan ien kant 
ánderbrutsen njonken it foarterrein fan 
it stasjon. 

Dat foarterrein hie doe twa gersgasons 
(sander blommen) en trije paden. Yn it 
midden de haedwei, lofts in skeanpaed en 
rjochts in paed dat nei it frachtloadster-
rein liedde. 

De puoltsjes. 
Der lei doe oan 'e sádkant, tusken wei 

en spoar, in dobbe mei wetter en reid, 
hweryn wol reidhintsjes nestele hawwe. 

Oan'e noardkant, yn'e hoeke loadspaed 
—loadsterrein en it hiem fan it der oan-
wezige stasjonskofjehás, dat flak tsjide 
wei stie, lei in noch_greater_puoltsje. 

Dizze puollen wiene fensels eartiids ánt-
stien troch it &graven fan'e groun foar it 
opheegjen fan it stasjonsterrein. Men hat 
dy gatten doe fierder oan'e natuer oer-
litten,) dy't der sadwaende dochs wol in 
stikje -wylde moaijens fan makke. 

Net fan alle biwenners witte wy mear 
de namme, mar al kinne wy neame H. 
Feenstra silliger, dy't ek stukadoor wie, 
en J. Adamse, by de measte Grousters 
wol bikend. Fierders hat Ir. A. Kerkhof 
silliger der groun-ándersykwurk yn for-
rjochte. 

Foar it kafé wie in houten bousel dat 
mei it hwat deftige „waranda" bititele 
waerd. Faeks sille der yn 't bigjin wol ru-
ten pi sitten hawme en koemen  der_ek  
ridlik weze mei átsjoch op it stasjon, mar 
wy hawwe it nea oars kennen as ginder 
ruten, in tochtich hok siz mar, hweryn it 
sitten inkeld oangenaem weze koe mei 
gleon waer. Dat folie tsjinst hat it net 
dien, mar kearde de ljochtynfal foar de 

Graech wol ik efkes ynheakje op it stik-
je fan Swalker en wol hwat de kastleins 
en kastleinskes oangiet. Ik haw der dan 
kind de folgjende nammen: Sybolt Huis-
man, dat wie de oerpake û.o. fan Wiebe 
Huisman át 'e Suorein. Dy ried mei in 
tintweintsje fan Grou nei spoar. Ik kin 
it my noch wol foar de geast helje, dan 
liet hy der ek wolris ringride mei hynder 
en seas en soms hurdrinne fan jongkear-
dels. Dizze Sybolt Huisman is opfolge 
troch in Willem van der Veer, skoansoan 
fan him, mar dat hat net lang duorre, dy 
man is al gau foarstoarn. Dernei it dat 
kofjehás oergean yn hannen fan de wid-
dou Bakker, dy hie trije soannen, Tseard, 
Ale en Sipke en ien dochter, Klaske. Doe't 
de áld frou weirekke, kaem der in muoi-
kesizzet fan har yn, in Schilstra, tige tin-
geskikt man foar sa'n bidriuw. As it alris i  
in kear hwat drok roun, naeide hy át en 
liet de frou der foar opstrápe. Dat hat ek 
mar in foech jier duorre. Doe is it oer-i 
gien yn hannen fan Kees Elzinga. Dy hat 
it ek Wol prebearre mei riderij op 't spoar, 
mar dat moast ophálde; de kost foar it 
hynder koe der net mei fortsjinne wurde. 
Elzinga is letter nei de bourren tein en, 
nei Halbertsma's fabryk rekke. Dérop hat 
de hear Breimer it krige en it forrin is 
west sa as Swalker it oanjowt. 

Foardat earstneamde Sybolt Huisman 
it biwenne, moat Jan Ruerds van der 
Berg der kastlein west hawwe, mar der 
haw ik gjin witten fan. Dy is letter boer 
wurden yn 'e Burd. Dit is dan hwat my 
der noch fan heuget. G. R. de Vries. 
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Freerk Siekmans (82) heelt het doodgewoon „ia aerdichhyt" ge- 
. 

claanaiij schonk, zomaar, omdat hij dat fijn vond, 2000 gulden aan de 
Grouwster kinderijsclub „Foar it jonge folkje". Het bestuur van de 
„grote" ijsclub, die heel prozaïsch „IJsclub Grouw" heet, reisde een 
beetje beduusd, maar wel erg dankbaar, naar Wolvega, naar Nieuw 
Lindenoord, waar Siekmans woont. De bejaarde man kreeg veel dank- 
woorden te horen van het bestuur. Toen hem werd gevraagd, wat zijn 
wens was, zei hij: „Weet je, een grote mannenhardrijderij, dat zou eens 
moeten. Mar dan wol ik der wol bywêze." Die rijderij is, zoals bekend, 
verleden week gehouden, op het Pikmeer. En Freerk Siekmans heeft de 
waterige kou getrotseerd en in het dooiweer tenslotte Marten Hoekstra 
zien winnen. 

• 	Het Grouwster ijsclubbestuur reisde overigens niet met lege han- 
den naar Freerk Siekmans in Wolvega. „Wy namen sechstich aeijen en 
in kanne fol brij mei", zegt een van de bestuursleden. Natuurlijk be-
hoeft een dergelijk geschenk aan een weldoener enige nadere verkla-
ring. Welnu: Siekmans kan haast geen ander voedsel verdragen. Dat 
komt, omdat hij eind 1968 aan zijn slokdarm is geopereerd, maar ook, 
omdat hij zijn hele leven haast weinig andere dingen gewend is ge-
weest. 

„Freerk Siekrnans fan de Burdskop" wordt hij genoemd in Grouw. 
Hij woonde vijftig jaar lang in een woonark op de Burd ten oosten van 
Grouw. Hij bestond van de visvangst en het eierzoeken. Hij leefde daar 
bijna als kluizenaar, aan de boorden van de Ee. De mensen van de wa-
terpolitie in Grouw gingen de laatste jaren, toen Siekmans tegen de 80 
liep, voortdurend op bezoek bij de oude man. Hij vertelt zelf, dat hij op 
de Burdskop eens ziek is geweest, erg ziek zelfs. Op de negende dog 
van zijn ziekte was hij zo uitgehongerd, dat hij een haan slachtte en het 
beest opat. Toen herstelde hij. Twee jaar geleden werd hij ernstig ziek, 
en moest worden geopereerd. Een chirurg uit Groningen hielp hem. 
Deze man heeft de woonark op de Burdskop gekocht, want Siekmans 
mocht niet naar de eenzaamheid terug. Hij had verzorging nodig, en 
kreeg een plaatsje in het bejaardencentrum Nieuw Lindenoord in Wol-
vege. 

Siekmans werd een kleine 83 jaar geleden bij Hoogezand geboren. 
Na zijn dienstjaren bij de marine werd hij visser en vogelvanger, net als 
zijn vader, Roel Siekmans. Zij voeren de binnenwateren van Friesland 
af, op zoek naar vis. Ze bleven tenslotte bij Siteburen. Vader Roel stierf 
in 1939. Moeder overleed in 1947. Freerk Siekmans bleef alleen achter, 
met zijn ganzen, kippen, zwanen en katten, die hij kunstjes leerde. 

Nu, in Nieuw Lindenoord, beseft hij, dat hij maar het beste in het 
Wolvegaster bejaardencentrum kan wonen. Maar diep in zijn hart en 
als zijn gezondheid het toeliet, dan zou hij teruggaan, Voorgoed. Overi- 
gens hij is ai enkele malen op bezoek geweest bij de heer Hoeksma, de 
chirurg uit Groningen. Deze haalt hem dan op in Wolvega en brengt 
hem dan terug naar zijn vertrouwde Burdskop. Maar het is- -helaas 
steeds maar voor tijdelijk. 

Freerk Siekrnans op it iis 

t.71 et.4, 



,Op un lebrewarisdet" 

Earste Sint Piterplact, 
is klear en... moai! 

,,Uniek is een zwaar woord", zo zei 
burgemeester K. J. Vrijling van Idaar-
deradeel gistermiddag in het gemeen-
tehuis voor Grouw, maar van ons Sint 
Pieterfeest mag je toch echt zeggen 
dat het uniek is. Het is een tra'iitie, 
waar Grouw zuinig op moet zijn. Het is 
een evenement, waarbij Grouw presta-
ties levert, die je van een dorp met een 
vierduizend inwoners redelijkerwijze 
niet mag verwachten." 

De boargemaster die syn ûtspraken, 
doe't him justermiddei op it gemeente-
hûs de earste gramofoan.plaet mei acht 
Sint Piteriietsjes oanbean waerd, dy't 
okkerdeis opnommen waerden yn de 
Grouster Sint Pitertsjerke. De plaet, 
irop beu fan de trije Grouster 
legere skoallen sjonge, sit yn It boekje 
mei as titel ,,Op un febrewarisdei." 
Boekje en plaet, it is allegearre eigen 
wurk: de Sint Piterforhalen, de teke-
ningen en de arrengemetnen fan de 
iietsj es. 

Master Van de Vlugt ilt Wer.gea, mar 
fan komôf in Grouster, die hwat lt de 
doeken oer de skiednis fan Sint Piter, 
dy't yn Grou, sa hat juster wer bliken 
dien, noch libbet as in hert. Foarsitter 
B. de Vries fortelde hwat oer it boekje 
en de plaet. It boekje is ûtjown ,,yn de 
meast ynfâldige stavering, d't wy fan 
it Frysk kenne" en ,,yn strijd mei de 
rjochtlinen fan Deputearre Steateb." It 
is in berneboekje en dêrom, sa sei de 
hear De Vries. 

,,Wot un gloede leit dei nog oer dy 
iene dei yn 't jier, os sa'n bulte 
Grouwsters yn ienrieding oparbeidzj en 
awarge hawwe fwar dizze fjirdè Sint-
Pyter(itjefte"

'
sa skriuwt It -,,Sint Py-

terkornytee" yn it foaropwurd. De 
tekeningen yn it boekje binne fan J. P. 
Rottiné, juffer G. Bangma en J. Broek-
srna. De masters S. de Jong en P. 
Dykma ha de Sint Piteilieten m& de 
bern ynstudearre. De arrangementen 
binne fan Cees Bylstra. Hy spile pIano 
yn it bigeliedende combo mei Duco 
Broer, fluit, Jacques Sarnbrink, bas en 
Pyt van der Zee, drums. Douwe Wyn-
stra fan 'e Gerdyk soarge foar de 
opname en de forh:alen en ferskes 
waerden samle troch master D. Wier-
sma. Plaet en boek foarme in goede 
kornbinaesje. Beide binne frol fansels 
makke (yn in oplage fan elk tüzen  

eksemplaren) foar de freontsjes en 
freondintjes fan Sint Piter yn Grou, 
mar ekbûten dit doarp sil grif bilang-
stelling foar de ûtjeften bistean. Se 
binne it wurdich! 

It .anbieden fan boekje en plaet wie 
net it lennichste justerniiddei yn Grou. 
Der wie yn hotel ,,Oostergoo" in 
eksposysje fan Sint-Piter ma.teriael en 
der waerden Sint Fiter-dia's fan earder 
fortoand. Tagelyk hldden de ledenfan „  
de Ned. Vrouwen Elektriciteitsvereni-
ging, dy't ek altiten tige warber is Joar 
Sint Piter. har totoanstelling. All ar-
re aktiviteiten foarôfgeande oi de 
greate del fan it jier: 21 febrewaris. 
Dan komt hy wer! 

Foarritter B. de Vries jan it Sint 
Piter-komité bea boaemaster K. 
J. Vrijling it earste eksemp1aer oan 
jan it boekje ,,Op un febrewarisdei" 



t 

St. Pieterliederen op pLtart; 

Drie en veertig leerlingen van de drie lagere scholen in Grouw neooen.giste-i 

ren hun „platendebuut" gemaakt. Zij waren op uitnodiging van het Sint Pieters-1 	 -- 

comité naar de hervormde kerk gekomen om te zingen voor de -microfoon. De 

kinderen hadden een zestal Sint Pieterliedjes ingestudeerd, zowel oude als nieuwe, 

die van een begeleiding zijn voorzien door de onderwijzer C. Bij Istra uit Hallum. 

Dit muzikale arrangement werd behalve door de heer Bijlstra zelf uitgevoerd door 

Jac. Sambrink, Piet van der Zee en ds. Broer. Van zang en muziek zijn opnamen 

gemaakt voor een grammofoonplaat, die met Sint Pieter aan de Grouwster jeugd 

wordt uitgereikt, terwijl belangstellenden hem kunnen kopen. De heer Bijlstra was 

over de resultaten van de opname bijzonder tevreden. De kinderen hadden overi-

gens een zware dag, niet alleen gistermorgen, maar ook gistermiddag moesten zij 

„optreden". Het was overigens een gezellige boel en de stemming werd verhoogd 

door een gemeenschappelijke maaltijd „zuurkool met worst" in de Grouwster 

jeugdherberg. 
. _ 
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Een foto, genomen vlak na de eerste wereldoorlog plm. 1919. 

Joast Hiddes Halbertsma. 



Doe bloeiden der gjin roezen 
De „Lange Jammer". 

It stikje áld-Grou dat del bypleatste foto 
ás sjen lit, is de froegere saneamde „lange 
Jammer", it buertje dat fordwoun is nei 
it tichtmeitsjen fan 'e „Groundaem". 

Men sjocht dérop rjochts de álde  hiis-
kes, doetiids biwenne troch minsken dy 
it krap en muoilik hiene en faeks net mear 
as ien goune háshier wyks bitelje koene, 
om 't harren ynkomrnen of Ondersteuning 
doe ek mar in stikmannich gounen yn 'e 
wike wie. 

Earmoedige tijd. 
Dizze háskes stiene as 't ware: op 'e bin-

nenbarm fan 'e mei strjitklinkerts fluorre 
polderdyk, hwat yn wézen it paed fan. 'e 
Lange Jammer wie. De wenkeamerkes hie-
ne finsters oan 'e efterkant; men soe ek 
sizze kinne dat de eigentlike efterkant 
oan 'e strjitte stie, hwant d'èr siet gjin in-
keld raem yn 'e muorre! 

Dér wennen in stik of acht hásháldink- 
jes, meast álde minsken, mar ek wolris ien 
mei noch lytse bern. Fan 'e romte koe men mear tinken oan needwenjen as oan wen- It paed láns de haven, de Groundaem 
net sprekke, dat is sa wol to sjen. 	jen, hoewol sommigen dér har hiele lib- dus, hijtte fierderop it Fulnisdykje. De 

It hege hás op 'e ein wie greater fan_ ben vn sieten. 	 fulnis (vuilnis) wie it jiske- en faecaliën- 
sels, dat bistie át twa fordjippings, mar Dat men mei sa'n bytsje romte ta koe plak oan 'e ein dérfan. Ek láns dy hiele; 
de Onderste die oan in greate kelder tin- _ hiem hie men dus ek net — wie moge- fulnisdyk leine arken, allegear lyts bihuze' 
ken. De namme, in spotnarnme fansels lik, trochdat men ek neat hie, hwant in en mei gauris greate hásháldings, sadat 
seit ás wol hoe't dizze „jammerlike" site- fikse branje-opslach en it fyts bygelyks, ek dér wol fan in „lange jammer"-sitewaes-
waesje, dy to meitsjen hie mei de tiids- mocht sokke minsken net iens barre. je sprutsen wurde koe. 
omstannichheden, troch de Grousters bi- 	 Ciantinkens sadwaende fan in donkere 
sjoen waerd. 	 Hwat der mear op stiet. 	 tiid, dy't foaral tsjuster oandocht mei it 

Fierder sjocht men op 'e eftergroun in forgelykjen fan 'e wolfeart fan hjoed. 
„Driuwklinzen". 	 fikse boargerwente. It is it hris dér't nou De man mei de hárikarre is ek in ty- 

De wenarkjes dy't men dér foaroer liz- master Fopma yn wennet, mar it stie dêr pysk strjitbield fan sa'n fjirtich jier- en 
zen sjocht, wiene trouwens ek tige bihin- doe noch iensum oan 'e Nesserdyk (Troel- langer forlyn. 
dich. By it ynstappen moast men de holle strawei) en waerd biwenne troch it ear- In bytsje skier op 'e foargroun lofts 
fiks delbáge en de romte déryn die ek dere skoallehaed de hear Scheffer silliger. sjogge wy noch krekt in stik ;e leuning fan 

'e saneamde Oosterfjildsbrégé.,  -dy't oer de 
Groundaem lei. Dan rjocht men op 'e foto 

• lofts boppe in part fan 'e skuorre, nou 
eigendom fan timmerman W. van Stralen, 
doetiids fan fèhálder Sipke A. Bránsma • 
silliger, dy't dêr buorkerij yn hold. Dit 
punt lit sadwaende noch maklik féststelle 

 hwer't de foto nommen is. En fierder 
sprekt de enoarme foroaring en forbette-
ring fan hjoed-de-dei op dit plak foar him 
sels. Nou bloeije dr roazen  

SWALKER., 

Een  kijkje in de  Wijde Steeg te Grouw.  
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Hendrik Duiker: 
„It eigen forfier 
brekt ás de nekke" 

* Hendrik Duiker uit Grouw, de laat-
ste Friese beurtschipper, voor z'n 
schip Fryslá n. 

beurtschipper 
„IT EIGEN forfier brekt ás de nekke", zegt Hendrik Duiker uit Grouw, 

naar eigen zeggen Frieslands laatste beurtvaarder per schip. Twee keer per 
week vaart hij op en neer naar Leeuwarden. Het is „maehtich moai wurk'', 
zegt hij, alleen is het jammer dat er geen enkele bedrijvigheid meer is van 
collega-vrachtvaarders. „Froeger leine jo yn Ljouwert inoar oan side, nou 
kom ik der mar mear allinnich".  

gehad. Gevraagd of hij nooit eens over 
ophouden heeft gedacht, zegt hij: „Ik 
bin ienensechstich jier. Op dizze leef-
tyd kin ik net maar ned in oer ta". 
Enkele jaren geleden heeft hij een bod 
ven 12.500 gulden op de „Fryslán" 
gehad. Hij is er in elk geval zeker van 
dat de aanschafkosten van 6000 gulden 
er weer uit komen als hij ermee stopt. 
„Jo jowe hjoeddedei al in pear tázen 
goune foar in kasko. It is mar krekt 
hwat in gek biedt." 

J.. 

Toen Hendrik Duiker 23 jaar was — 
dat is ondertussen al weer 38 jaar 
geleden — begon zijn vader het bedrijf 
dat thans het laatste van Friesland is. 
De investeringen bedroegen naar Hen-
drik zich meent te herinneren 6000 
gulden. Daarvoor kon men toen de 
„Fryslán" van 19 ton kopen, voorzien 
van een Kromhout-motor die er nog 
fsteeds in zit en het ongetwijfeld nog 
wel vele jaren zal uithouden. 

• Stapelgek 

De beurtvaart is de laatste jaren 
geen vetpot meer, aldus de heer Dui-
ker. 's Zamens gaat het nog wel, maar 's 
winters is het waardeloos, zegt hij. In 
de stille tijd verkoopt Hendrik Duiker 
brandstof, maar sinds er aardgas is in 
Grouw heeft die handel ook niet veel 
meer te betekenen. Bovendien voelt hij 
er maar weinig voor om een kleine 
twinitig gulden te moeten vragen voor 
een zak bnandstof. „Se binne stapel-
gek", vindt hij. 

„Siz mar dat ik fan it skip leve 
moat", zegt Hendrik Duiker. Een riante 
broodwinning is dat niet meer: „It sit 
der eins net iehs oan om mei fakáhsje. 

As jo in gelokje ha, dan kinne jo 
fuort." Zo'n gelukje deed zich onlangs 
voor en toen is de heer Duiker een 
week naar Brabant geweest. Zijn klan-
ten werden gedurende die tijd bediend 
door Louw Bouma, met wie Hendrik 
Duiker wel meer samenwerkt, bijvoor-
beeld 's winters als de vaart niet 
mogelijk is. Als de heer Duiker maan-
dag en donderdagsmorgens naar Leeu-
warden is gevaren, rijdt hij 's middags 
met Bouma in de auto terug naar 
Grouw. Per brommer rijwt hij dan 
dinsdag- en vrijdagsmorgens naar 
Leeuwarden, waar hij de nodige werk-
zaamheden verricht en vervolgens met 
de brommer op het dek van de 
„Fryslán" naar Grouw vaart. 

• Bergafwaarts 

Voor de oorlog waren de beurtsche-
pen altijd afgeladen, herinnert Hendrik 
Duiker zich. „En yn 'e oarloch wie it 
hielend:al slim, mar doe siert der gjin 
bistean yn, hwant in fetsje oalie koste 
3000 goune." Vlak na de oorlog is er 
een poosi e goed verdiend, maar daarna 
is het steeds verder bengafwaarts ge-
gaan. Oorzaak daarvan is volgens de 
Grouwster beurtschipper vooral het 
opkomen van het eigen vervoer, met  
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Kaatsvereniging 

WOMMELS" te Wommels 
Afd. K.N.K.B. 

Sreute 5Zaatópartv 
op woensdag 5 augustus 1970 

Prijzen: de traditionele 

HORLOGES 

Wisselprijs: 

,,De Villa van de Freule" 
in zilveren uitvoering 

aangeboden door 
de Weled. Zeergel. Heer 
A. J. HIBMA te Leeuwarden 

Houdster: afd, Wommels 
1 

Scheidsrechters: de heren P. Kuipers en P. de Boer 

) 

r 

woorden voor de coach van het trio: 
Klaas de Vries. Deze heeft zeker veel tot 
het sukses van dit jongenspartuur bijge-
dragen. De heer IJntema bood alle vier 
als blijk van waardering een couvert met 
inspriptie aan. Namens de kaatsers sprak 
Sjoerd v. d. Leij. Hij dankte idereen die 
aan de Organisatie had meegewerkt van 
deze huldiging. 

Namens de kaatsers bood hij coach De 
Vries een prachtige telegraaf aan met de 
stand eraan zoals ze de finale hadden ver-
loren van Franeker. 
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Drukkerij Osinga - Drachten 

No. 	Namen 	Plaats 	afd. Kleur  

1 J. Zantema 
D. de Vries 	Rauwerd blauw 

F. Andringa groen 

3 S. Saakstra 
K. Bruinsma 	Zweins groen 

P. Buwalda wit 

5 Corn. Sikkema wit met 

B. Hijlkema 	 Balk blauwe 

W. Leenders kraag 

7 G. Bleeker 
J. Heeringa 	Tzummarum groen 

H. F. Talsma wit 

9 D. Hemstra 
P. Jorritsma 	Dronrijp groen 

J. C. Bruinsma wit 

11 Joh. Adema 
Joh. Bergsma 	Witmarsum geel 

F. Oosterbaan blauw 

13 B. Smit 
P. Buwalda 	Dongjum 
A. de Valk 

15 A. Hoekstra 
Joh. Drost 	Ternaard rood 

Joh. W. v. Sinderen groen 

17 Joh. Wobma 
P. Dijkstra 	Menaldum rood 
J. J. Cats zwart 

19 P. Sieswerda 
A. Hofstra 	Wommels groen 

J. de Boer rood 

No, 	Namen 	Plaats 	afd. Kleur 

2 	Fr. Smit 	 groen 

J. de Vries 	Lekkum 	met 

G. Hof o.e.a. 	 V-vor 

4 	Joh. Monsma 
Sj. de Groot 	Weidum 	wit m 

Sj. de Vent 	 rode ! 

6 	J. Miedema 	 blauw 

T. Houtsma 	St. Jac. Par. 	met w 

A. Wiersma 	 kraag 

8 	A. Lanting 
S. Koopmans 	Bozum 	oranje 

J. Schaap 	 sjerp 

10 	L. v. Seyst 
H. Wieringa 	Baard 	rood 
B. de Groot 	 wit 

12 	J. Witvoet 	 blauw 

E. Broersma 	Leeuwarden 	geel 

Y. Goedemoed 	 blauw 

14 	R. de Jong 
K. Roosenburg 	Franeker 	blauw 

H. Procee 	 geel 

16 	S. de Groot 
J. de Groot 	Arum 
H. Kuiken 

18 	Joh. Douwenga 
Joh. Zijlstra 	Tzum 	geel 

J. v.d. Meer 	 blauw 

20 	Kl. Ypma 
G. v.d. Zee 	Bolsward 	pomp 

Th. Bartsma 	 blédd( 

No. 	Namen 	Plaats 	afd. Kleur 

21 	J. Rutten 	 wit 

G. v.d. Wal 	Harlingen 	rood 
K. Kloosterman 	 wit 

23 	Tj. v.d. Bosch 
R. Venema 	Achlum 
G. Gerlofsma 

25 	P. Boschma 
P. J. Faber 	Stiens 	oranje 

G. Faber 

27 	G. Schiphof 
H. Bom n 	Berlikum 	blauw 

E. Siderius 	 wit 

29 	R. Dijkstra 
G. Remerie 	Drachten 	brons- 

B. de Jong 	 groen 

31 	Kl. de Jager 	 groen 

P. Santema 	Oosterend 	met 

F. ten Dam o.e.a. 	 wit 

33 	0. Anema 
J. Terpstra 	Huins/Lions 
J. Weijer  - 
-- 

35 	K. Stavinga 
W. Punter 	Terzool 
Sj. Blauw 

37 	0. Larooi 
J. v.d.Vlugt 	Beetgum 	groen 

K.,karooi 

39 	F. de Boer 
D. Hoekstra 	Herbayum 	oranje 

D. v.d. Wal 	 zwart 

41 	Tj. de Jong 
J. Hempenius 	Huizum 	geel V 

L. Schuil 

No. 	Namen 	Plaats 	afd. Kleur 

22 	J. Wapstra 
W. Wapstra 	Grouw zwart 

Sj. v.d. Leij 	 geel 

24 	W. Oosterkamp 
F. Langhout 	Warga 	groen 

D. de Groot 	 zwart 

26 	G. Wiersma 	 groen 

J. Mijer 	Akkerwoude 	oranje 

T. Keizer 	 groen 

28 	K. Meijer 
K. Koning 	Jorwerd 	oranje 

B. Blumers 

30 	Joh. Tichelaar 
G. Tichelaar 	Kimswerd 
K. Postma 

32 	P. Hiemstra 
R. Groen o.e.a 	Wolvega 	rood 

G': Buning 

34 	D. G. de Jong 
D. J. Keizer 	St. Anna Par. 	wit 

L. D. Keizer 	 zwart 

36 	Th. Mous 
Joh. v.d. Mei 	Irnsum 	oranje 

Á. Paulusma 

38 	K. Rodenhuis 	 zilver 

J. Feenstra 	Oosterlittens 	grijs 

H. Broersma 	 groen 

40 	J. Rijpstra 
J. p, Zijlstra 	Winsum 	blauw 

,.,G. Fokkens o.e.a. 	 geel 

!et 
Sies 

itte 



Huldiging 
premie- 

winnaars 
Freule 

Vorige week woensdag vond de huldi-
ging plaats van het Grouwster jongens-
partuur,dat op de Freulepartij in Wom-

. mels zo suksesvol de tweede prijs had ge-
' wonnen. Om half zeven vertrok men van 

i de Oude School voor een rondrit door 
het dorp. Het partuur Jaap en Wim Wap-
stra en Sjoerd v. d. Leij met hun coach 
Klaas de Vries zaten in een open wagen 
en werden voorafgegaan door de drum-
band Apollo. 

Ook de kaatsers, waaronder de P.C.win-
naars 1970, welke later op de avond een 
demonstratie zouden geven, namen aan i 
de rondrit deel Op het Halbertsmaplein, 
waar de huldiging zou plaatsvinden had-
den reeds vele belangstellenden zich op-
gesteld toen de stoet arriveerde. Namens 
het Sportcentrum werd het Grouwster 
partuur toegesproken door de heer D. 
IJntema. 

Deze noemde de prestatie van dit drie-
tal een stimulans voor het huidige be-
stuur van de Grouwster Kaatsclub om op 
dezelfde voet door te gaan. Suksessen 
kunnen nu niet meer uitblijven zei hij en 
bovendien prees hij de Grouwster bevol-
king die de destijds gehouden aktie „Bop-
peslach" tot een sukses hebben gemaakt. 
Door deze aktie werd de Grouwster 
Kaatsclub in staat gesteld alles eraan te 

- doen om het kaatsspel in Grouw op te 
voeren. Ook had spreker waarderende 
woorden voor de coach van het trio: 
Klaas de Vries. Deze heeft zeker veel tot 
het sukses van dit jongenspartuur bijge-
dragen. De heer IJntema bood alle vier 
als blijk van waardering een couvert met 
inspriptie aan. Namens de kaatsers sprak' 
Sjoerd v. d. Leij. Hij dankte idereen die 
aan de organisatie had meegewerkt van 
deze huldiging. 

Namens de kaatsers bood hij coach De 
Vries een prachtige telegraaf aan met de 
stand eraan zoals ze de finale hadden ver-
loren van Franeker. 



BYBLED KRYSTNUMER „SLJUCHT EN RJUCHT" 1933 

GROU 	 A. VAN DER SLOOT 



koninklijke 
onderscheiding 

voor acht N.V.H. medewerkers 

Op 29 april zijn een aantal medewerkers, al-
len langer dan 40 jaar in dienst van de N.V.H. 
Grouw, onderscheiden met de eremedaille, 
verbonden aan de orde van Oranje Nassau. 

Ondanks het voor officiële gelegenheden wat ongebruikelijk 
vroege uur kon burgemeester Vrijling van Idaarderadeel de 
genodigden prompt om half tien 's morgens welkom heten In 
de raadszaal. 
Naast de te huldigen personen met hun echtgenotes waren 
van de directie aanwezig de heren Kranendonk, Mulder en 
Lundh, terwijl ook de afdeling personeelszaken en de onder-
nemingsraad vertegenwoordigd waren. 
Burgemeester Vrjling zei blij te zijn te hebben kunnen 
meewerken aan het verzoek van de directie van Halbertsma 
om de hier aanwezige acht mensen voor te dragen voor een 
Koninklijke onderscheiding. Hij wees erop dat de opbouw en 
groei van een gezond bedrijf nog steeds in belangrijke mate 
afhangt van de kwaliteit van het personeelsbestand. Voor-
waarde daarbij is dat er een vaste kern van ervaren men-
sen is waar men te allen tijde op kan rekenen en die blijk ge-
ven van verantwoordeljkheidsgevoel en plichtsbetrachting. 

Het is daarnaast goed, op momenten als deze, te bedenken 
dat een bedrijf als de firma Halbertsma een belangrijke 
maatschappelijke functie vervult. Het welzijn van een groot 
deel van de bevolking in midden-Friesland hangt mede af van 
het bedrijf wat U gedurende meer dan 40 jaar hebt gediend. 
Uw inzet gedurende al die tijd is dan ook van groot algeme-
meen belang geweest", aldus burgemeester Vrijling, die ver-
volgens overging tot het uitreiken van de onderscheidingen. 

In alfabetische volgorde kregen achtereenvolgens de heren 
G. M. Bakker (goud), W. v. d. Berg (brons), H. de Jong 
(brons), J. Niemarkt (brons), G. Okkema (brons), F. Postma 
(brons), J. Pijl (brons) en J. de Roos (brons) het ereme-
taal opgespeld. 
Namens de direktie sprak daarna de heer Kranendonk. Hij 
zei enige jaren geleden bij de aanvang van zijn werkzaamhe-
den bij de N.V.H. verrast te zijn geweest toen hij bemerkte 
hoevelen reeds jarenlang aan het bedrijf verbonden waren. 
Bij zijn kennismaking met verschillende mensen was het zelfs 
voorgekomen dat men zich min of meer verontschuldigde met 
te vertellen dat men hier ,,nog maar tien jaar" had ge-
werkt. Ôok de heer Kranendonk sprak zijn waardering uit 
voor de jarenlange inzet van de zojuist onderscheiden mede-
werkers. 
Onder het genot van koffie, gebak en een goede sigaar werd 
tenslotte nog enige tijd gezellig nagepraat. 
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.-->-• PROGRAMMA. -<--. 
., 
0 
--5. -- 1. „Dokter Eeltsje Sankje (de Grouster -Weagen).. 
: 	2. Drinklied 	  J. B. Kolkman. .-- 
= 	3. Oan de Sé-wal 	 III  de Boer. 
: 	4. Aan de Hoop 	  J. B. Kolkman. 
t • 5. „Het Angelus klept in de verte", duet Cath. van Rennes. 

6. Drinkliet (Winzer Ohm) 	 Mendelssohn. 
2- . 7. It Jawird 	 , 	J. F. Volckerick. n  
, 8. Sé-sankje 	  
-:..:---- 9. Goeden -taelit, Dur 	  Cath. van Rennes. -.: 	

10. Avondgebed 	   J. B. Kolkman. : 
P A 11: z E. 

Opvoering van: 

EEN HUWELIJK DOOR EEN REVOLVERSCHOT. 
Klucht in twee bedrijven van easpar Turf. 

Personen: 

De hr. v. Dalen, Graanli, Sj. Boonstra. JanHartman, ncrv. v. D. Jan Boer/ce. 
Mevr. v. Dalen. . A. Stok. 	de hr. Leeuwenburg, 
Pientje, hun dochter I. Hannema. handelsvriend Van v, Dalen Jan Postema. 
Tennis Bergmans, een 	 "Mevr. Leeuwenburg G. Ilellinga. 
welgest. dorpsbakker Joh. Gorter. de jongeh. Leeuwen- 

Pleuntje, zijne vrouw J. Leegsma. burg, hun zoontje K. Keuning. 
Willem, hunzoon, ined, stad. Sj.Boerke Jr. de lir. v. Dongen, au- 
Aal, oude keukens. bij v.Dalen T. Bouma. 	dere handelsvriend Joh.Looi9enga 
Het stuk speelt in een academie- 

Entrée 40 . cents. (Voor 

Plaatsbespreking op den dag 

Na afloop 
 	3f...54" 

stad, ten huize van van Dalen. 

ouders van _leden 25 cents). 

der uitvoering van 11-1 uur. 
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Stoeiklok vervaardigd door Rinse Durks uit Grouw. 

Binnen de cijferring gedateerd 1786. 



25 jaar Modehuis it Beaken 
Deze maand viert modemagazijn „It Beaken -
haar 25:jarig:bestaan  é, ,k,9 

Gedurende deze maand ontvangt men 
voor elk tientje een waardebon van f 1,— 
welke bonnen ingeleverd kunnen worden 
bij de slagers, groenteboeren en bakkers. 

Op 5 en 6 oktober wordt er 's avonds 
een modeshow in de winkel gehouden. 

Toen M. S. Douma zijn winkel 
opende bestond hiervoor zo'n 

grote belangstelling, dat de mensen bij 
groepjes tegelijk binnengelaten werden. 
Na hun aankopen moesten deze vanwege 
de drukte via de keuken de winkel weer 
verlaten. Dit kwam vooral door de grote 
textielschaarste na de oorlog. Vanwege de 
opening had Doom wat voorraad. De 

heer Douma schrijft dan ook in zijn ope-
ningsadvertentie dat het nog niet moge-
lijk is alles aan te bieden, maar dat er' 
steeds meer textiel op de markt komt.' 
Textielformulieren vullen wij graag des-

r kundig voor u in, zo besluit deze adver-
tentie. 

De Grouwster fotograaf IJ. van Zand-
bergen of A. van Stralen heeft bijgaande 
foto gemaakt op de dag van de opening. 

Het linker etalageraam is nog met klei-
nere vensters dichtgemaakt omdat er bij-
na geen glas te krijgen was. 

Vóór de winkel de rij mensen die wach-
ten om binnengelaten te worden. 

Een vredig plekje nabij het park te Gronw. 

1 1  v44e,1 
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Brandspuit 
te koop 
0-_- 

* WIE ZICH privé een brandspuit wil 
aanschaffen, kan in Oosternij kerk te-
recht. Daar staat er één te koop; een 
oudje, maar handige lieden zouden hem 
nog best operatief kunnen maken. De 
spuit moet omstreeks zestig jaren oud 
zijn en is gefabriceerd in .7.4)v. De 
pomp wordt aangedreven 7-er6i; een 
benzinemotor. Het enige dat niet origi-
neel is, Zijn de banden. De spuit is 
uitgerust met dissel en stokraam en 
kan dus naar keus door één of twee 
paarden worden getrokken. Het histori-
sche stuk brandweermateriaal is van de 
gemeente Oostdongeradeel geweest en 
heeft jarenlang in een vergeet hoek 
gestaan. De handelaar G. Wynsma heeft 
hem onlangs gekocht en probeert er 112L 
een eigenaar voor te vinden. Belangstel-
ling genoeg, zo meldt hij, maar een 
serieuze koper heeft zich tot nu toe niet 
gemeld. 

„Het licht op rood” puilt uit van brieven 
van partijgenoten, die zich gestoord heb-
ben aan het feit dat we Roelof Kolle (82) 
in een overigens door iedereen gewaar-
deerd verhaal het oudste lid van de 
PvdA hebben genoemd. Het heeft ons 
een fraaie foto opgeleverd van een zeer 
krasse man, die zich naar onze mening 
beslist wèl het oudste partijlid mag 
noemen: Jacob J. Sjoerdsma uit Grouw 
in Friesland. 7 december vierde hij zijn 
honderdenéénste verjaardag: En laat nu 
niemand beweren dat hij nég ouder is ... 
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FAMYLJE EN FREONEN, 

Wy binne hjir hjoed gearkommen om ôfskie te nimmen fan u's leave 
heit, pake en oerpake 	JACOB SJOERD SJOERDSMA 
It is alwer hast 8 jier lyn dat wy dat ek dwaan moasten fan u's 
mem en beppe Tsjikke. 
Foar helt hawwe de jierren drnei swier west, om't hy syn grutte 
stipe miste. 
De loste tiid wie sels tige dreech, om't it kontakt sa moedsum wie. 

Berne op 11 maart 1905  te Akkrum as soan fan Jan Sjoerdsma en 
Geartsje de With, ferhuzen hja al gau nei Grou, wêr't heit syn 
bernejierren sliten hat. 
As bern fan 14 en 10 jier ferlearen heit en omke Wiger harren mem. 

Nei ferrin fan tijd waard it plak fan in mem yn 'e hiish.lding 
mei leafde ynnomrnen troch beppe Tettsje. 
Heit wie noch mar in jonkje fan trettjin jier, doelt hy as boere-
feintsje in hoart tsjinne hat yn 'e Suorein by Grou. 
Lyk as dat mei in protte minsken yn Grou bard is, kaam hy dêrnei 
op it 'houtsjefabryk' fan Halbertsma, 	er mear as -o jier 
arbeide hat. 
Helt en mem trouden op 24 maaie 1928 en mochten 50 lange moaie 
jierren byinoar wêze. 
Harren earste berntsje koe hjir net lang wêze, mar dit ferlies 
waard letter goed makke troch de rykdom fan fjouwer bern, wr't 
hja altyd tige mei oplibbe ha. 
By it itbrekken fan 'e twadde Wrâldkriich wie helt soldaat. 
Wat hy drmei belibbe hat bleau ±'oar ds in sletten boek. 

Us heit en pake Jaap hie in protte mei de bern en pakesizzers op. 
Troch syn soarchsume aard wie dat foar himsels somtiden wol ns 
swier. Graach mocht er fertelle en hâlde fan gesellichheit! 
Hy wie in echte bûtenman, leafst op 'e fyts en wie dan sflnder 
earne oan bûn te wêzen altyd op syn bst! 
Fee en buorkerij liie syn grutte belangstelling en sadwaande hat 
er in protte tahâlden by de famylje Miedema, wr't er bern oan 
hûs wie. 

'Nimmen kin in álder misse' 
Dit is foar u's it lêste! 
Wy binne tankber foar alle minsken, dy't yn syn libben fan 
betsjutting west binne, foar it fijne aldersho.s en de moaie 
bernejierren, dy't wy hawn ha. 
Mei dizze goede neitins sil it 1s fêst slagje om yn it libben 
fierder te gean. 
Leave helt en pake tank foar alle leafde en soarch! 

* * * * 

Ut narnrne fan is allegearre: tige tank, dat jimme hjir wze woenen 
en'./jimme meilibjen. It sil is ta stipe wêze! 

Grou, 6 septimber 1986. 
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JABIK SJOERDSNIA 

De heer Japik Sjoerdsma uit Grouvr 
wordt maandag honderd jaar. Hij is er 
zelf niet erg van onder de indruk; „Der 
binne sa folie, dy't Mindert jier wur-
de". Zijn omgeving denkt daar echter 
anders over en daarom zal zijn ver-
jaardag in Friesmahiem, waar de heer 
Sjoerdsma woont, beslist niet onge-
merkt voorbijgaan. 's Morgens is er 
een bijeenkomst met de andere bewo-
ners van het bejaardenhuis en 's 
middags komen familieleden de jarige 
feliciteren. 

Japik Sjoerdsma is in Grouw gebo-
ren en getogen. Rond de eeuwwisseling 
werkte hij enige jaren als melkknecht 
in Duitsland, omdat er hier in het 
boerenbedrijf niets viel te verdienen. 
Daarna was hij veertig jaar boterma- 

ker op de Grouwster zuivelfabriek. In 
het verenigingsleven is de heer Sjoerd-
sma ook geen onbekende geweest. Hij 
was een van de oprichters van de 
SDAP, afdeling Grouw en is nog steeds 
lid van de PvdA. Tien jaar geleden 
werd hij benoemd tot erend van de 
vogelwacht. Tot voor kort was Sjoerd-
sma nog een „bittift aeisiker". 

Hoewel zijn gehoor en gezichtsver-
mogen minder worden en hij ook niet 
meer zo goed ter been is, is de heer 
Sjoerdsma nog „goed by de tijd". De 
direktrice van Friesmahiem, mejuf-
frouw R. Kuindersma heeft de jarige 
deze zomer vaak rondgereden door het 
dorp. Hij weet alle plekjes van' vroeger 
nog te vinden, „mar", zegt hij, ,,der is 
in Grou bykomd". 










