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Honderd jaar It Reade Grou' 
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GROU - Tijdens de 1 mei vie- 	fan 100 jier soKjalisme" 	 dige moeite gekost, wat gezien 
ring afgelopen zaterdag in Ho- 	verschenen. Het project van 	de geraadpleegde archieven en 
tel Oostergoo te Grou is het 	Klaas Schermer, Geart Vledder jaargangen Frisia geen wonder 
boekje "It Reade Grou in byld 	en Durk Wiersma heeft de no- 	is. 

Het boek geeft een fascinerend 
beeld van hoe een landelijke 
zuil plaatselijk wortel schiet. 
Dat de rode zuil in Grou een 
rode familie bleef, was te dan-
ken aan het ontbreken van de 
echter scherpe extremistische 
randjes, die het socialisme ook 
in die tijd wel kenmerkte. De 
uitbouw van een Volkiesvereni-
ging tot een volwassen partij 
met andere organisaties zoals 
het AJC en de vrouwenbewe-
ging eromheen, die het een 
echte zuil maken, is in dit boek 
voortreffelijk te volgen. 

Tekenend voor de verhoudin-
gen in het begin van deze eeuw, 
is dat er in 1903 geen Grouster 
socialist in raad terecht komt, 
omdat de kandidaat geen toe-
stemming krijgt van werkge-
ver Halbertsma. Een echte 
SDAP-afdeling kwam er eerst 
niet, omdat men de Grousters 
nog niet ver genoeg ontwikkelc 
waren en het bestuur het niet 
aan kon. In deze tijd zijn het 
niet alleen de 'grote' steden die 
door landelijke kopstukken 
worden bezocht. Zo kwam 
Troelstra zelf naar Grou om eer 
meifeestcursus te geven in het 
dorp, wat daadwerkelijk resul-
teerde in een 1-mei viering. Zo 
neemt het boek de lezer verder 
mee in de geschiedenis van de 
Rode Familie. 

Een wat grondigere boekbe-
spreking, zal in de krant van 
volgende week te lezen zijn. 

R.d.V 
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't Nieuw Grouster Almanach 
Dér het men yn it Grouster Almenak 

1974 de Akkrumers de eare jown dat se 
mei har almenak foar 1671 de Grousters 
fier foar wienen en dan fynt men yn in 
kranteknipsel fan 3 jannewaris 1953 yn 
hele fine letterkes neamd dat der al in 
Nieuw Grouster Almanach foar 1657 for-
skynd is. Dat almenakje mei syn siden 
fan likernóch 7 bij 9 sm wie yn 1953 noch 
yn de bibleteek fan it Frysk Genoatskip. 

Sont is it oergien nei de Provinsjale Bi-
bleteek. 't Is gearstald troch Sydse Gravius 
dér't de Encyclopedie van Friesland fan 
seit, dat er yn 1655 talitten is as lánmjit-
ter, mei S. A. Haacma gritenijkaerten 
makke het en to Idaerd en Grou wenne. 

„ 	 • 	 ---, • 
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Gravius bitsjut Grouster, dat it is net sa 
frjemd dat er syn almenak de titel mei-
joech dy't it krigen het. It is ek de gear-
stallers fan de Encyclopedie sa't liket 
antkomd dat Gravius dizze publikaesje 
op syn namme stean hie, hwant oars soe 
nen se it der sander mis bij set hawwe. 
It boekje is krekt twa fel (32 siden) 
great. Sydse Gravius set syn kwaliteiten 
goed op it titelbled en ien dérfan is dat 
er eksteur is fan Idaerderadiel, dat wo; 
sa folie sizze as pelysje;; fierders seit er 
dat er in leafhabber is fan de matema-
tyske kunsten. It boekje is makke to 
Ljouwert by Sydtse Rinnerts, de printer 
fan 'e Fryske Steaten. Yn it foarwurd 
wurdt de lézer oan de hán fan in bikende 
likenis áttsjut dat men in almenak goed 
bigripe moat ear't men der oer oardielje 
kin. Ljouwe dy't in almenak net bigripe, 
sizze al gau dat it in „leugenboeck" is. 
Gravius jowt de merkeldagen neffens de 
álde en de nije styl. Sa't we witte is yn 
Fryslán pas nei 1700 de nije styl ynfierd 
troch in mennich dagen oer to slaen; sa-
dwaende kaem hwat 1 maeije wie nef-
fens de álde styl tolánne op 12 maeije 
yn de nije en dérom hjit 12 maeije ek wol 
,.álde maeije". Baten de tsjerklike heech-
tijdagen wurde we ek gewaer hwer't it 
op in biskate dei merk is. Fierders docht 
Gravius syn leafhabberij foar de mate-
matyske kunsten ek dádlik bliken oan 
allerhanne oantsjuttingen dy't to meitsjen 
hawwe mei de stán fan de stjerren en 
fansels binne yn dy fiere tijd dingen as, 
ljochtmoanne en de tiden fan de sinne 
fan it greatste bilang: oare forljochting 
sil der praktysk net west hawwe. Dan' 
elke moanne giet in rymke foaróf. It is 
gjin hege dichtkunst en like dádlik is de 
bidoeling ek net altyd. In pear fan dy 
„fjouwerrigels" slane op Grou. Sa stiet 
foar jannewaris: 

Nu Liefhebbers van het Rijen, 
Laet u Wagens nu haest glijen, 
Op Grousters nieu genzaeckte Wegh 
Die slechter (sljoclzter) is dan eenigh 

dick of heg. 

Dy nije  wei  nei Jirnsum het lang in 
fromme wiri- k west fan de Grousters en 
it liket hast as is Gravius hjir hwat sar 
kastysk oan 'e gong, hwant hy nóch syn 
jeu het de oanliz dérfan mear bilibbe. 

Nu gaet yder wroeten, g 
Hartigh loopen, veerdigh 
Dat voor die drie Huysde 
Woonende aen de merckt 

Dér moat hast sprake wéze fen in 
minske mei gans bisit, dér't elkenien foar 
yn 't spier moat (boerewurk?). Het se 
oarspronklik wenne op Trijehas of het se 
trije huzen yn eigendom? Wenje docht 
se oan 'e koumerk, it tsjintwurdige Hal-
bertsmaplein. 

Novimber is de tijd fan it bargeslacht-
sjen en it liket hast as skildert Gravius 
ds dér in toneeltsje dat er sokke tiden to 
Grou (of to Idaerd) mear as ienkear mei-
makke hie: 
Nu heynt ons Neeltje Verckens bloet 
Daer sy dan Gort en Koeck in doet, 
En maeckter Bettlinghs van als Ael, 
En roept dan, heete I3eulinghs hael. 

Gravius brat hjir yn de fierders Hol-
iánske tekst it Fryske wurd „heine". Neel-
tsje heit it bloed op nei't de baerch stut-
sen is en makket der dan bargemarge fan. 

Koperen Moandei foel yn 1657 op 12 
jannewaris (álde styl 22 jannewaris) en 
op 11 novimber stiet sa't de Grousters it 
noch sizze: S. Marten, wylst oare hjelda-
gen meast yn it Latyn neamd wurde. Der 
is sprake fan in lytse festeljoun op 8, en 
ian de greate festeljoun op 15 febrewaris 
en fansels wurdt Sint Piter op 22 febre-
waris (soks waerd de jouns fan to foaren 
altyd fierd) net forgetten. Palmsnein falt 
dat jiers op 22 maert. To Grou wurdt 
merk houden op moandei 3 augustus en 
op tiisdei 15 septimber; dat moatte yn 
haedsaek dochs wol fémerken west ha 
lykas praktysk alle oare merken. De da-
atm is nochal ris forsprongen, hwant 
oant healwei de foarige jeu wie Grouster 
merk yn oktober. Joast Halbertsma by-
gelyks wie in „merkebern" en dy is to  

wráld komd op 23 oktober. In alhiel rés-
tige wáldreis sil syn mem wol net hawn 
ha dér oan it lettere plein  Fansels 
komme der gans Fryske plakken oan bod 
dér't it merk is, mar ek greatere en soms 
nou minder bitsjuttende  plakken yn Hol- 

kán komme der yn foar, ja sels Aken, 
Schutdorp (Schattorf), Esens en Embden 
yn Dátsklán. 

It almenakje sint mei opjeften der hoe-
near't it heech wetter.is by de wichtichste 
plakken om utens. Dat giet fan Sieusk 
Flaenderen ta Delfsyl, mar we fine ek 
Antwerpen, de Theems, Mechelen, Calais, 
Dántsjerk en de Weze en de Elve neamd. 
Fierders noch in listje fan de diererym 
en op hokker parten fan it minsklik li-
chem at de anderskate stjerrebylden yn-
wurkje en ta eintsjebislát in rymke dér't 
de planeten in rol yn spylje. 

Der sit gáns stádzje oan fést om alles 
hwat dit almenakje to sizzen het, nel to 
gean. Faeks komt dat der nochris fan, 
mar nei ryklik trije ieuwen wie it dochs 
wol ta oan it foech bisprek, minder om 
de Akkrumers  a  pm Sydse Gravius lyk 

, en rjocht to dwaen. T.H. 
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TORENHAAN — Waarom staat er 
een haantje op zoveel torens en niet een 
ander dier? 

Antwoord: Het haantje op de toren 
heeft verschillende achtergronden. In 
de eerste plaats zou dit dier de bliksem 
afweren. Dit op grond van een oud ger-
maans bijgeloof, dat een haan de wol-
ken kan splijten en de dampkring zou 
vermogen te zuiveren. In de tweede 
plaats werd verondersteld, dat het ha-
negekraai de macht van de duivel kon 
breken en dat in feite de haan het duis-
ter van de hel verdreef, zodat het weer 
dag werd. Als derde reden om de wind- 

 , wijzer de vorm van een haan te geven, 
wordt wel in oude literatuur vermeld, 
dat eertijds gebruikelijk was als bouw-

__offer een haan te gebruiken 



	  Liuwe Brolsma ta oantinken 	 
Sa bliid as wy mids jannewaris wienen 

dat Brolsma sa't like goed fan syn hert-
oanfal antkomd wie dy't him áldjiersdei 
yn it sikenhás brocht hie, sa forslein bin-
ne wy nou't wy wite dat dy goede ófrin 
net oars west hat as skyn. Noch ienris hat 
er Sint Piter fiere mocht, it feest dér't 
de oarsprong him sa fan boeide. Op 27 
febrewaris kaem, foar minske-eagen hom-
mels, de em. 

Yn de earste jierren dat Brolsma hjir 
to Grou wie, rekke er foaral bikend as 
Frysk skriuwer. Hy stie dérmei yn 'e fuot-
leasten fan syn heit. Gáns fan de ynban-' 
nigens fan syn heit siet ek yn him, hwant' 
as wy sizze dat vvy Liuwe Brolsma kend 
hawwe, dan moat dêr foargoed by sein, 
wurde: foarsafier't er him kenne liet. Hy, 
hie tige syn idéen oer minsken en joech 
him net maklik. Hy liet him syn simpa-
tyen en antipatyen net liede fan it kom-
mersjele bilang dat er by immen hie. En 
lykwols kinne wy konstatearje dat Friso 
ander him átgroeid is ta in florissant bi-
driuw. 

Persoanlik haw ik it gelok hawn dat ik, 

it altyd goed mei him roaije kind haw, 
sa forskillend as ás natueren ek wienen. 
Hy wie lid fan it bistjar fan de Stifting 
Grou fan de earste are óf. Hy hie in iepen 
each foar dy dingen dy't leinen op it méd 
fan dy stifting en hy stiek syn bitinken 
oer hwat der barde to Grou net ander 
stuollen of banken. Doe't er op 1 febre-
waris 1971 it foarsitterskip op him naem, 
wisten wy sa goed as hysels dat de stif-
ting yn him gjin eminint sprekker krije 
soe, mar wol in man dy't hert hie foar 
de saek dér't it -ás om gong. 

Brolsma hie der nocht oan om álde 
dingen by elkoar to bringen. Ik leau dat 
er him tige gelokkich field hat yn dy 61- 
dieling fan syn bidriuw dy't spesiael sines 
wie: it antikwariaet. Mei folsleine oerjefte 
hat er him ek jown oan de foto-átstalling 
yn de Formanje forliden jier, faeks mear 
as goed wie foar'syn sounens. Wy hawwe 
him sant net wer yn ás formidden sjoen 
en persoanlik bin ik tige kjel wurden fan 
syn bryfke forliden hjerst dér't er my yn 
frege oft ik sjen woe om in oar foarsitter, 
hwant hy fielde him net goed. Wy ha him 
net rjocht dien jown, al namen wy him  

it wurk til de hannen. Doe't er him nei 
syn forbliuw to Ljouwert sa folie better 
fielde, hienen wy sels hope dat er bi-
stjtirslid bliuwe soe, ek al wie it dan 
„sander portefeuille". De grime dea hat 
it oars wold  

Forbtike, mar tankber, sa tinke wy oan 
him werom. Wv sille net forjitte de ge-
sellige en konstruktive gearkomsten by 
him oan has. En it sprekt fansels dat tis 
tankberens op dit pas likefolle itgiet nei 
syn frou, dy't as syn stipe sa tige by-
droegen hat om syn wurk oan de stifting 
ta syn rjocht komme to fitten -. 

Der wurdt wol sein dat gjin minske iin-
forfangber is. Sokke titspraken hálde in 
blikstiens bytsje rekken mei it unike for-
skynsel dat elk minske dan dochs mar is. 
Wis, wy geane troch, mar it sil oars wêze 
as it wie mei is freon Brolsma yn iis 
formidden. Wy fiele syn ófwézichheit as 
in bitter gemis. Wy kinne net oars dwaen 
as syn sibben, syn personeel en alle oare 
formiddens dér't er syn plak yn hie, de 
sterkte to winskjen dy't nedich wêze sil 
om dat gemis to dragen. 

Sádhorn. 	 T.H. 

Hierbij een blik op de Baai omstreeks 1905. De skûtsjes 

zeilden toen nog tot aan de Zuiderkade, waar zich nu 

Technische dienst en Centraal magazijn bevinden. Enkele 

van de daken op de achtergrond zijn thans na 70 jaar nog 

terug te vinden, de rest is al lang verleden tijd. 

Het bijna horizontale „balkje' achterin het beeld is de bo-

venbouw van de toenmalige ophaalbrug over de Groun-

daem. 



Wildlanden onder Grouw 

Stoffel en Klaske 
zeventig jaar 
getrouwd 

LEEUWARDEN  -  Het echtpaar Stof-
fel Lantinga en Klaske Lantinga-Zetse-
ma viert vandaag het zeventigjarig 
huwelijksfeest in het verzorgingscen-
trum de Hofwijk in Leeuwarden. De 
heer en mevrouw Lantinga, respectie-
velijk 91 en 90 jaar oud, hebben hun 
hele leven in Grouw gewoond, maar 
Stoffel Lantinga woont sinds septem-
ber 1975 in de Hofwijk. Zijn vrouw 
verblijft in Friesmahiem in Grouw. De 
heer Lantinga heeft tot zijn pensione-
ring in 1950 gewerkt bij Halbertsma in 
Grouvv. Hij is vele.jaren lang een actief 
drankbestrijder en socialist geweest. 
Tien jaar geleden kwam het echtpaar 
Lantinga ook op de foto in de Leeuwar-
der Courant, samen met twee andere 
echtparen, omdat het zestal op dezelfde 
dag, 18 mei 1907, in Grouw in de echt 
-Was verbonden. Van de zes leven nu 
alleen nog de heer en mevrouw Lantin-
ga. De anderen waren de heer  en me-
vrouw Jonker en Leistra. 



Juniorenvijftal uit- 
Grouw damkampioen 

HEERENVEEN — Het juniorenvijftal van de damclub Grouw veroverde 
zaterdag in „Paul Krdger" het kampioenschap van Friesland. In een ener-
verende slotronde versloeg Grouw het eerste vijftal van Huizum met 6-4, 
terwijl belangrijke rivaal Nagele met 4-6 verloor van Giekerk. Nagele kon 
met die vier bordpunten op het nippertje beslag leggen op de tweede plaats, om-
dat Bolsward ondanks een klinkende 10-0 triomf over Huizum 2 precies 
één tergend bordpunt te kort kwam. 

De eindstand van het kampioenschap van Friesland voor juniorenvijf-
tallen ziet er als volgt uit: 1. Grouw 9 punten en 33 bordpunten; 2. Nagele 6 
punten en 33 bordpunten; 3. Bolsward 6 punten en 32 bordpunten; 4. Giekerk 
5 punten en 21 bordpunten: 5. Huizum I 4 punten en 24 bordpunten; 6. Hui-
zum II 0 punten en 4 bordpunten. 

Op bijgaande foto het winnende vijftal van Grouw, achter v.l.n.r.: Tiemen 
Stobbe en Henk Auke de Jong. Op de voorgrond: v.l.n.r.: Menno de Jong, 
Bertus Rinzeina en Henk Hosper, die de beker kreeg uitgereikt door de heer 
Rients Scheper, penningmeester van de Provinciale Friese Dam Bond. De heer 
Grietzen van Hoek uit Heerenveen was wedstrijdleider in de slotronde. 

Joop Mink uit Warga 
schipper op het Grouwster skûtsje. 

Behoudens toestemming van de S.K.S. 
is de heer Joop Mink benoemd tot schip-
per op het Grouwster Skûtsje als opvol-
ger van de heer Ulbe Zwaga. De heer 
Mink is 40 jaar oud en zoon van de be-
kende oud-skiitsjeschipper Berend Mink. 
Hij heeft ruim 27 jaar meegevaren in de 
skiitsjevloot als bemanningslid. De heer 
Mink staat als een goed zeiler bekend in 
de kleine jachten en hij is bestuurslid van 
diverse verenigingen in Warga. De heer 
Mink is reeds dertien jaar werkzaam als 
chauffeur bij de Frico te Warga. 

De directie van de Frico heeft reeds 
alle medewerking toegezegd- dat de heer, 
Mink schipper kan worden op het be-
faamde Grouwster Skûtsje. 

De kommissie is zeer tevreden met de 
nieuwe sympathieke schipper. 

ieuw station 
in Grouw 
GROUW — De vernieuwing 

van het spoorstation te Grauw 
vordert snel." Het nieuwe sta-
tionsgebouw is inmiddels klaar. 
Het oude gebouw wordt afge-
broken. Daar komt een parkeer-
plaats, en aan de zuidkant van 
het nieuwe gebouw, waar vitt -Ob° 
zand en stenen liggen, komt een 
bloemperk. Op de foto het tutte 
en nieuwe gebouw naast elkaar. 



Aan de ouders van leerlingen van de Carel van Roordasohool. 

Geachte Ouders, 	
, 

Voor dinsdag 25 juni is de schoolsportdag vastgesteld. 
Deze dag is ieder jaar een feestelijke gebeurtenis geweest. 
-Door de recente ontwikkelingen ie onder het personeel echter 
een mineur stemming ontstaan. 
Deze uit zich onder andere in een zeer stroeve samenwerking. 
Een goede sfeer is evenwel nodig voor het welslagen van een 
sportdag. 
Vrolijke gezichten en een opgewekt humeur spelen een grote rol. 
Daardoor konden wij ons eigenlijk niet voorstellen, dat deze 
dag no g wel de feestelijke jaarafsluiting zou worden, waarop 
ootspronkelijk gerekend was. 
Wij hebb'en dan ook overwogen deze dag normaal op school les-
te gaan geven. 

Na rijp beraad en rekening houdend met de mening van ouders 
en leerlingen hebben wij gemeend, dat de laatsten niet de dupe 
mochten worden van de onverkwikkelijke situat$I, die niet door 
_hun to edoen ontstaan is. 
Welke geruchten ook verspreid mogen zijn, het belang van de 
leerlin 2en staat bij ons voorop, zoals uit het medewerken 
aan de iportdas mag blijkemd 

Hoogachtend 
.S.v.d.Meulen-Ploeg 
H.BorEer 

*?,,r 	 K.Viestra 
7 / 	P.J. de Willigen 

'  421' dl ‘15 

 ,.  .1/../.4,...i, 0,4., \ ,o I(  
• J.P.Somsen 

Tj.2,Martens 



1 

t 

-  - , 

_ 
- _ 	- 	- 

_ 

- 

ouu-LiMUUW 	 weer nieuwe verschilpunten met thans op. 
Leuk detail is de T-Ford voor de „bedrijfsschool" toen nog 

Hierbij een vanaf de toren genomen foto van het centrum van 	gemcentehuis. Op de achtergrond is duidelijk te zien dat het 
Grouw, anno 1925. Zo op het eerste gezicht is er weinig ver- 	dorp eindigde bij de Stationsweg. Daarachter was niets dan 
anderd, maar een nauwkeurige beschouwing levert steeds 	weiland zover het oog reikte. 
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Bemanning Grouwster Skûtsje maakt zich gereed voor de strijd 

De bemanning van het Grouwsterl 
skûtsje is de laatste weken druk aan het 
oefenen, om zo goed mogelijk voorbereid' 
aan de start te verschijnen op zaterdag 
3 juli. - -- 

Na het afscheid vorig jaar van schipper 
Ulbe Zwaga, heeft de commissie de ook 
in Grouw wel bekende Wargaster Joop 

Mink, zoon van de onlangs overleden 
schipper Berend Mink, bereid gevonden 
het commando van het skûtsje op zich 
te nemen. Ook de bemanning bestaat dit 
jaar voor het merendeel uit Grouwsters. 

Of dit van invloed is geweest op het 
tekenen op de lijsten, is de commissie 
niet bekend, maar wel is meer geld bij- 

eengebracht dan vorig jaar. Hiervoor is 
de commissie allen bijzonder erkentelijk, 
gezien de grote onkosten die men deze 
winter gemaakt heeft. Het skûtsje is 
deze winter grondig nagekeken, het is ge-
straald en het vlak is gecontroleerd. 

De namen van de bemanning zijn v.l.n.r.: Yde v. d. Veen, schipper Joop Mink, 
Siete Krist, daarvoor Rintsje v. d. Schaaf, daarnaast Henk v. d. Schaaf, daarachter 
Bowe Meter, Lutsen de Jong, Sietse Meter, Piet Zwart en Berend Mink. 

IV) 



Apart bistellingje 

Nrridersforhalen  fan Tsjebbe en Siebrigje 

,,Kom ns eges efter de 
toanbank wei, juffer" 
„Hwat wy hjir yn Grou mei de frachtriderij bilibbe hawwe, dat 
komt net sa krekt. Dér kinne wy wol in bib& mei to! skriuwe. 
Mar as wy witten hiene, hwat ts allegearre to wachtsjen stie, 
dan hiene wy doedestiids net nei Grou ta gien". Oan it wurd 
frou Siebrigje v. d. Meer-Zijlstra. Dat doesdestilds is al wer 
sa'n foech tritich jier lyn. Salang hat har man Tsjebbe v. d. 
Meer it birop fan karrider Utoefene tusken Grou en Ljouwert. 
Dat sil lykwols net málle lang mear duorje hwant v. d. Meer hat 
de saek forkocht. Mei yngong fan juny krijt „it beurtsje" in 
oare baes. 

Tsjebbe v. d. Meer, hikke en tein Hy-
laerder, wie der smid. Yn 'e jounsetren 
ried er faek op 'e autobus fan Dykstra 
át Easterlittens en by need wie er ek 
molkrider. Dat wie foar de oarloch en 
nei de oarloch wie Van der Meer eins net 
fan doel om smid to bliuwen. Via via 
kaem er to witten, dat der to Grou in 
plakje yn in karridersbidriuw wie. It wie 
in kombinaesje en Tsjebbe kocht him 
der yn. It wie lykwols net sa't it moast 
en om't er fan bitinken wie dat er bimi-
tere waerd, stapte hy der nei fjouwer jier 
at. It jild dat er der lykwols ynstutsen 
hie, krige er net wer, hy hie neat mear. 
Dat wie yn desimber '51, mar jannewaris 
'52 hie er al in áld wein to braken, der 
kaem in hynder bar en V. d. Meer koe 
wer alle dagen nei Ljouwert. Underwi-
lens waerd der in nije wein bar him 
makke. Dizze wein stiet mei in wite en 
brune keelde derfoar op in foto op  ' 
skoarstienmantel fan it bas oan 'e Nij-
djipstrjitte. As V. d. Meer oer k reizgjen 
mei de hynders nei Ljouwert fortelt wykt 
it each gjin tel fan 'e skoarstienmantel. 
De man praet tsjin har as rounen se foar 
de wein. Bisten der't er allegedurigen 
tusken Grou en Ljouwert en wer werom 
tsjin prate as wiene it minsken. Sawn- 

net by sitte. Hja soene alles dwaen om in 
ek in forgunning to krijen. Acht en in it 
heal jier hawwe hja oanholden, brieven 'n 
skreaun. aksjes fierd, op 't lest kaem de n 
saek foar it rjocht en doe woun Van der a-
Meer it pleit en koe de flagge fit en de y 
auto, dy't al klear stie, ride. e 

d. 
Earmoede ja 
Dy acht en in heal jier hawwe foar de t 
karridershashálding seft sein dreech n 
west. Frou V. d. Meer:„Wy sieten der neti  it 
sá, mar wol sá fier yn". It wie kleare-
bare earmoede. „Tsjebbe kocht dan foar 
goune sinaesappelkistjes en der koene 
wy dan in wike fan stoke. Hwat briket-
ten der op dan bleau it spul wol brán-;11 
tien. Van der Meer: „Ik koe goed mei den.. 
feilingmeester, dy wist ek wol hoe't kirt 
siet, dat der krige ik wolris in knap re  
blomkoaltsje of soksahwat fan mei, dat d 
oars dochs trochdraeit wurde soe". De l e' 
hiele hashalding wie winliken mei yn 
tou, hwant de bern hellen skilen op en s.  
de frou ek al om finansieel mar wer 
boppe Jan to kommen hie in pear wurk-
huzen, roun mei rekkentsjes en helle Le  
kwitánsjes foar party forienings en 1.r  
ynstellingen op. It hat wol min like, mar 
de iene holp de oare der oer hinne en,kt 
hja woene it ein net slape litte. e 

:- 
Op sokken n 
Karride mei de hynder en wein bitsjutte 
fansels moarns ier en de bitiid en jouns 
back wit hoe let. „Gemiddeld wie 'k in t-
twa en in heal are fan Grou nei Ljou-
wert anderweis. Mar it hat ek wolris lijf 
aren duorre. Ik ried altyd oer Idaerd en t 
it Grouster leechlán. Mar as it snijde en 
der wiene sniebankjes dan moast ik oer 
Jirnsum. Ik belle dan altyd efkes nei 
Idaerd hoe't iot ánderweis like. De frou: 
„Hy hat it mei gledde diken wol hawn 
dat er sels op sokken op 'e dyk roun en 

• hwat der yn de maet fan difrou wie en 
dan socht ik hwat (Met ik fan tocht 
dat is wol gaedlik foar har en dan naem 
ik in pear jurken mei. Hja keas dan ien 
át en de Garen gongen de oare deis wet 
mei nei Ljouwert. Nou ja der wie ek wol 
ris in jongfaem dy't in b.h. hawwe 
moast. Nou dan frege de juffer yn 'e 
winkel fansels hokker maet it weze 
moast. Dan sei'k mar soksahwat as: 
„Hwat bihindiger as jo juffer". Mei pan-
ty's en nijlons wie dat krekt gelyk. „Kom 
ris achter de toanbank wei juffer dan kin 
ik tominsten sjen hwat it forskil mei jo 
is. Nou ja sahwat deselde leauw'k. 
En it kaem meastentiids wol klear je". 

„Soksoarte saken wiene foar ûs altyd 
moaije ynstruijerkes. It moast winliken 
yn it laed fortsjinne wurde. Wy hiene 
bar yn 'e auto in laed en der kamen alle 
lytse, mar faek djiire dingen yn, dér't wy 
hwat provyzje fan hiene. Itselde hiene 
wy ek mei de skuon. Wy hiene alle 
wiken wol in fjirtich, fyftich pear skuon, 
dy't nei de makker moasten en der 
lcrigen wy dan ek hwat fan. Wy hawwe 
wol doazen mei klean hawn dy't nei de 
stomerij, nei Palthe moasten. Dat is der 
nou ek net mear by". 
Men krige ek wolris in bistellinkje mei in 
tichte slaf fansels. Dan woene de lju net 
weze, hwat hja hawwe moasten. Nou ja, 
it moast by de drogist weikomme, 
kondooms fansels. Hast like lang as 
Tsjebbe frachtrydt, hat de Ljouwerter 
Gerrit Witteveen alle middeis Van der 
Meer to Ljouwert hwat hanlange. Dat 
hat altyd tige goed past, der binne in 
hiele bulte dy't winliken net witte hwa't 
fan as de frachtrider is en hwa't de feint 
is. 

Forskil 
It greate forskil mei froeger is dat it ma-
teriael allegearre folie swierder wurden 
is. Lykas sein it boadskiprinnen is der 
net mear by. Van der Meer nimt allinne 
noch hwat wask en gebitten, dy't de tos-
kedokters nei de tosktechnisi stjáre, mei. 
Tsjintwurdich rydt Van der Meer gemid-
deld in acht, njoggen kear wyks nei 
Ljouwert. Njonken it karriden hat er ek 
in bulte forhuzingen dien. 

Stofséger 
In smid waerd karrider. En wol &rom, 
om't er nei de oarloch to bot ynvesteare 
wurde moast yn de smidderij to Hylaerd. 
Oars wol in man dy't fan alles infoun en 
nivelje koe. Hy makke yn 'e oarloch gas-
komfoarkes, dy't op lege drukgas bránne 
woene. Ek hie er derre to Hylaerd op in 
stuit in stofsager. Dy stofságer hie Van 
der Meer yn 'e forhier. „It wie in bate 
stofságer, hwant hy gie elk troch de 
hannen. De froulju hierden him dan 
meast in tlre of sa, nou dan waerd der 
oansacht dér stean'k dy foar yn. 
Hahahahah. ja. 
„Mar noch efkes dit oer tis karriden. Wy 
binne der beide gfin tel by wei west. Wy 
hawwe in pear kear mei fakansje west. 
De earste kear soene wy trije dagen 
fuort, mar wy wiene dochs noch earder 
thzis. Mem hie der pyn yn 't Ifif fan". 

rjt 

mei in hynder en wein wiene, de fracht-
riderij mei auto's barde, moast Van der 
Meer syn hashálding dochs troch middel 
fan it reau troch de tiid helpe. Hwant to 
Grou mocht by forgunning mar ien man 
frachtride mei de auto, dat der siet foar 
Tsjebbe neat oars op as om it mei it 
hynder en wein to bisykjen, hwant hy 
hie en krige foar't neist gjin forgunning 
om soks mei de auto to dwaen. Mar Van 
der Meer en de frou, fan bitinken dat hja 

de poat nommen wiene, lieten it der 



Advies uit Grouw BILLIJKE PRIJZEN. 
Maakloon per Costuum 116. - 
Keeren 	11 	 „ 	 - 14. - 

„  Overjas - 12.50 
Oppersen „ Costuttin  -  I. 

Reparatie per uur 35 cent. 

Beleefd a;iiiheveiend. 

Jelke T. 
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Wij brengen u deze maand te 
Grouw in het hart van Friesland. 
Boven de houten ingangspoort 
staat daar aan de buitenkant: 'Tege 
quod fuit'. Maar als men uit de kerk 
komt leest men: 'Quod erit rege'. 
De volksmond zegt dan wel, dat te 
Grouw het zuiverste Fries wordt ge-
sproken, maar het Latijnse op-
schrift is dan ook uit de tijd vóór de 
Halbertsma's begonnen. 

Aan de oude pastorie moet ook eenmaal een 
Latijns opschrift zijn geweest en dr. Eeltsje 
vertelt, dat op een vraag van een paar grap-
penmakers naar de betekenis, een oude 
Grouwster geantwoord had: 'Dat is Griffor-
meard, man, de G rifformearde delmny wennet 
dér ommers'. 
Natuurlijk was die Grouwster een Mennist. 
Die kwamen vroeger nog al veel voor te 
Grouw en wel in verschillende soorten. 
De Latijnse opschriften op de kerkhofpoort 
betekenen: 'Bedek wat er geweest is, bestuur 
wat er zal zijn'. 
De oude Grouwsters zullen ook nog wel eens 
het Oudejaarsavond I ied hebben gezongen en 
dus hebben geweten van de weg, die wij 
betreden, waar geen voetstap op staat, die 
beklijft en dat al het heden verleden wordt, 
ofschoon het ons toegerekend blijft. Tegen-
woordig leert een professor ons, dat de ge-
schiedenis medespeler is en een andere ge-
leerde weet zelfs te vertellen, dat de toekomst 
verleden tijd is. Maar te Grouw dacht men er 
anders over. 
Het kan zijn, dat de spreuk door ds. S.W.C. 
Engelberts is bedacht, die van 1776-1811 te 
Grouw heeft gestaan en nog al eens drukte in 
zijn gemeente heeft gehad. Misschien heeft 
hij zijn gemeente willen zeggen: 'Haal nu niet 
telkens oude koeien uit de sloot, voorwaarts, 
Christenstrijders!' Hij was op de evangelische 

toer, want de goede discipel des Heren moet 
de hand aan de ploeg slaan en niet achterom 
kijken. 
Zoals bekend is er te Grouw veel vrede. De 
grote meerderheid is progressief en richt zich 
dus op wat zal zijn. Nu ja, men praat wel eens 
over wat er is geweest, maar dat komt, door-
dat men zo veel van het oude Grouw houdt. 
Tenslotte staat ook in het evangelie, dat je, 
alvorens een veldtocht te ondernemen, de 
kosten moeten berekenen. Zeg nu zelf: Dan 
moeten de oude boeken toch open? 
Er kwamen vele vreemdelingen te Grouw, ook 
deze zomer. Laten ze het opschrift bij de oude 
St. Pieter in gedachte houden en met de 
G rouwsters de waarheid van dit 'Latyn fan Cis 
di:irnny' in zich opnemen. Er zijn wel eens 
slechter adviezen gegeven. Je kunt met deze 
spreuk kabinetscrises voorkomen en gehak-
ketak in mooie raadhuizen al evenzeer. Is het 
ook geen mooie spreuk voor een sportvisser 
of voor een zeiler, die met windstilte heeft te 
kampen? 
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WATERMOLENS GROUW. 
Nots. DE VRIES te  Groumkzal 

Zaterdag 12 Febr. a.s.,  's voorin. 
11 uur in „Oostergoo" te  Grouw, 
in één zitting' voor afbraak  pu-
bliek verkoopen tegen  gereede 
betaling : 

Z E $ WATERMOLENS  met 
ZEILEN en verder toebehoord], 
staande in het Waterschap  Hul-  4 
land t4schen Grouw en  ldaard, 
dagelijks  te  •  bezichtigen.   
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( Vervolg  van voorpagina ) 
Halbertsma BV is al die jaren geen 

Zweeds bedrijf geworden. De be-
drijfsleiding bleef bestaan uit Neder-
landers, en het bedrijf bleef een ei-
gen gezicht houden. En dat gezicht 
hoeft nu dan ook nauwelijks veran-
derd te worden. 

De aandelen Halbertsma worden op 
het ogenblik  door Swedish Match aan-
geboden aan de directie van het 
Grouwster bedrijf. De directie ontbre-
ken echter de middelen om het bedrijf 
over  te nemen.  Men heeft ook gefiloso-
feerd over de  suggestie, het bedrijf te 
laten overnemen  door personeel en di-
rectie, maar ook dat stuit af op het geld. 
De heer Spoelstra: „Wel kan ik zeggen, 
dat deze lijn ons wel eens bijzonder aan 
zou kunnen spreken." 

De Halbertsma-directie heeft zich 
daarom enkele weken geleden gewend 
tot de Noordelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij met het verzoek, een onder-
zoek in te steilen naar en advies uit te 
brengen over de mogelijkheden om 
voor de Halbertsmabedrijven tot een 
aanvaardbare oplossing te komen. De 
heer Spoelstra wees erop, dat de NOM 
te veel wordt gezien als de brandweer, 
die als laatste middel de brand moet 
komen blussen. En hij vervolgde: 

Sterke positie 
„De positie van Halbertsma is an-

ders. Wij komen niet met de pet in de 
hand op  onze  knieën smeken om 
hulp. Onze positie is sterk, en men 
heeft bij de NOM al gezegd, dat men 
onze komst als een verademing be-
schouwde in vergelijking met veel 
gevallen, waarmee men totnutoe te 
maken kreeg. Onze doelstelling is: 
behoud van de werkgelegenheid en 
rentabiliteit. Daarbij is een aandeel-
houdersgroep van groot belang. Wij 
voelen  niet  meer voor  een  aandelen-
bezit  in handen van enkele particu-
liere  personen, zoals  voor 1970 het  

geval was. Ook willen we niet naar 
een ander groot concern, zoals tussen 
1970 en 1977. Onze gedachten gaan nu 
meer uit naar een onpersoonlijk aan-
deelhoudersschap, waar veel oog 
bestaat voor onze doelstelling." 

De Halbertsmadirectie heeft in het 
overleg met de NOM enkele eisen op 
tafel gelegd. Deze zijn: 1. de zaak van 
de aandelen moet snel worden afgehan-
deld; 2. de overgang moet niet storend 
op de bedrijfsvoering werken; 3. instal-
latie van een goede raad van commissa-
rissen en ontwerpen van goede statu-
ten; 4. Halbertsma moet ook in de toe-
komst op gezonde wijze kunnen func-
tioneren, zonder in „politieke" verwik-
kelingen terecht te komen. Men wijst 
erop, dat het afstoten van Halbertsma 
niet de eerste vervreemding van een 
Swedish Match-bedrijf is. In juni 1976 
werd Interwand BV in Eibergen afge-
stoten. Men wijst er in Grouw op, dat 
Interwand momenteel een gezond be-
drijf is. Halbertsma ziet zichzelf van nu 
af aan als een zelfstandige noordelijke 
onderneming. „We hebben door onze 
samenwerking met de Swedish Match 
Groep geleerd, dat onze kracht niet in 
het grote concern lag, maar dat die uit 
onszelf moet komen," aldus de heer 
Spoelstra. die in de loop van februari 
nadere resultaten verwacht van het 
overleg met de NOM. 

Halbertsma heeft vestigingen in 
Grouw (525 werknemers), Groningen 
(75), Scheemda (200) en Geraardsber-
gen (10) in België. Dezer dagen is de 
beslissing genomen, voor de vestiging 
in België nabij Gent, een eigen hal van 
3600 vierkante meter te kopen. Het 
bedrijf heeft een omzet van tachtig 
miljoen. Het bedrijfsresultaat is onge-
veer anderhalf miljoen. In 1976 is het 
personeelsbestand toegenomen met 35 
man, hoofdzakelijk in Grouw en 
Scheemda, en voor dit jaar wordt naar 
een verdere groei met 25 man gestreefd. 
De productie van Halbertsma bestaat 
uit deuren, kozijnen, pallets, boxen, 
containers en  stellingen  en wordt 

Het personeel vim Halbertsma 
ver/iet gistermiddag erg rustig de 
fabriek. Er wordt niet gedacht aan 
acties. Het vertrouwen in de direc-
tie is ongeschokt. 

hoofdzakelijk in de Benelux afgezet. 
Wat Grouw betreft, werkt men aan een 
plan om alle bedrijfsgebouwen binnen 
het centrum van Grouw uiteindelijk 
over te brengen naar het industrieter-
rein. De voormalige Halbertsmagebou-
wen komen dan in handen van de ge-
meente. 

Het personeel heeft gisteren kalm 
gereageerd op de mededeling van de 
directie. Niemand verwachtte binnen 
afzienbare tijd werkloos te zullen zijn 
en het vertrouwen in directeur Jan 
Spoelstra bleek ongeschonden. „Het is 
hier tot nu toe altijd goed gelgaan," al-
dus één der werknemers bij het verla-
ten van het bedrijf. „Jammer is het 
natuurlijk wel, maar we komen echt 
niet op straat te staan," aldus een an-
der. Van voorgenomen aktie onder het 
personeel was geen sprake. Dat het af-
stoten van Halbertsma door Swedish 
Match in de lucht hing, had nooit ie-
mand vernomen. 

Vier eisen gesteld aan de NOM 

Halbertsmadirectie 
verwacht in februari 
nadere resultaten 

Grouw. Tusschen de directie der N. V. 
Halbertsina's fabrieken. .voor houtbaerking 
alhier en de fabrieksarbeidersorganisaties is 
voor den komenden tijd overeenstemming 
verkregen over de loonen en arbeidsvoor-
waarden. De bonen va» de valiede arbeiders 
van 21 jaar en ouder zullen bedragen f 26.40 
en van de jeugdige werklieden van 20 jaar 
90 pct., 19 jaar 80 pct., 18 jaar .70 pct., 17 
jaar 60 pet.„ 16 jaar 50 pct., 15 jaar 40 pct., 
en 14 jaar 30 pct. van f 26.40. Voor de schip-
pers en machinisten is eene aparte regeling 
getroffen. Aan het einde van het jaar trekt 
de directie ongeveer f 2000 uit -  voor liet toe-
kennen van gratificaties f 50 á f 100 aan on-
geveer '30 werklieden. • 

/.-4 27 
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Grouwster bedrijf overlegt met de 
NOM over bestemming van aandelen 

c  el-77 

Halbertsma wordt weer 
zelfstandig bedrijf 

  

  

Swedish Match trekt zich op 
Zweedse markt terug 

GROUW - De directie van Halbertsma Grouw heeft gistermiddag 
bekendgemaakt, dat de Swedish Match Groep, waartoe de Halbert-
smabedrijven sinds 1970 behoren, overweegt om de honderd procent 
deelneming in Halbertsma af te stoten. Dat is een gevolg van het feit, 
dat het beleid van de Swedish Match Groep door ongunstige resulta-
ten de afgelopen twee jaren is herzien. Men wil meer de nadruk leg-
gen op activiteiten, waar de Halbcrtsmabedrijven minder bij betrok-
ken zijn. Halbertsm a wil nu samen met de Noordelijke Ontwikke-
lingsmaatschappij zoeken naar een gegadigde voor het aandelenpak-
ket. Het Grouwster bedrijf verkeert niet in moeilijkheden, zo heeft de 
directie meegedeeld. Het personeel is op de hoogte gebracht. 

Drie van de zes leden van de Hal-
bertsmadirectie op de persconferentie, 
die gisteren in het kantoor van het be-
drijf werd gegeven. Van links naar 
rechts de heren Jan Spoelstra, alge-
meen directeur, L. Pley, hoofd admini-
strettieve en economische zaken en Ger-
ben: H. Epenta, hoofd productiebegelei-
ding. 

Drie leden van de management-
groep, de heren Jan Spoelstra, L. 
Pley en Gerben H. Epema, die gis-
termiddag nadere gegevens over de 
ga 
ml 
de 
19' 
vo 
tr 
ar 

Plaatmarkt. Bovendien loopt de vraag 
naar lucifers terug. Onder de dwang 
van deze omstandigheden is men ge- 
noodzaakt, het beleid te herzien en zich 

concentreren op een aantal zaken in 
veden zelf, waarin men sterk staat. 
Bovendien heeft het Zweedse con-
rn Kema Nord een bod van 240 mil-
en dollar op Swedish Match uitge-
'acht. Hierdoor was er al een vermin-
Tcle bereiduid tot investeren in het 
drijf van Halbertsma ontstaan. Dat 
s voor de Grouwsters ten enen male 
 onaanvaardbare zaak. 
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FR7eiend rond 
IJsseImeer 

r GROUW - Klokslag zeven uur 

[De

eavod meerde Homme de 
uitGrouw (62) zijn roei-t

n

ouw af aan de GWS-steiger in 
 woonplaats. Toen zat de roei-

ht van tweeëneenhalve week 
 het IJsselmeer erop. Pake 
mme had die expeditie onder-
men in gezelschap van zijn 
inzoon Anno Weerstra. Een 
oie tocht, maagemakkelijk
s het lang niet altijd. De heer 
V Çertelde na afloop best 

er eens een reis per roeiboot te 
len maken, maar dan wel over 
binnenwateren. Zie ook pagi-
17. 
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Boppesteand kykje datearret sal'iwat Goot, wyldsjit_ter,ey fiskerman en Rold 

omstrings 1898, sa'n foech sechstich jier v. d. Wal — 'EM én Lam —. Op 'e hoek, 
forlyn. Immen, dy't dizze situaesje noch dér't it beamke stiet, wie yn 'e baei in 
kend hat, wit dat it in smout hoekje wie. snilepélle, hwer't it soms omraek bite 
De biwenners dér — men neamt it nou woe. De houtflotten fan Visser — de 
de „Westerbuurt" — libben gemiensum mourne dy't der opstieL is de houtmuunle 
meielkoar. — leine oan de hoek ta. 

Fan 'e dyk bf kaem foarst it hfis, d'èr't Men moat jin de situaesje fan doe sa 
G. W. v. d. Meer wenne hat. Dér njorrken foarstelle. Alle biwenners gongen nei de 
Bouke Sipkes, bontwinkel, dan Joh. van baei om op it bjinstap, al of net yn 'e 
der Hoek en de widdou Joh. Sipkes de mande brat, om to spielen en harren 
Boer. Dan de koumelkerij fan Arjen pot- en panguod skjin to meitsjen. Se 
Bruinsma, letter Hjerre Wiepk en in koene der soms Uren gearhingje en dér-
nauwe steech mei lytse hitskes  •  dér 't troch fintstie in sfear fan fortroulikheit, 
hawwe Abe de Boer — Abe Rom — Jelle dy't ek yn lyksoartige hoeken fan áld 
de Jong — Jelle Aukje — Harmen U. Grou opmurken wurde koene. Troch de 
de Vries — Harmen Tjits — Rein en greate foroarings dft sa njon.kenlytsen 
Gepke, Klaas en Bom en Geert Bonnes. pleats hawn hawwe, is der in bulte fan 
Dan it álde hellingshfis (WI doetiids dy fortroulikheid, fan it eigene, forlern 
Jan Sakes Afke, letter Sietse D. v. d. gien. 
Schoot wennen. Dor neist wenne Anne Komt men nou yn 'é Westerbuurt, dan 
Boukes, de ferver. Dan de timmerwinkel sjocht men tsjin in heech stiennen ge-
f an Anne Bartele Bouma, dy't de hítskes bon oan, hwerby de lytse iráskes dy't der 
setten hat op 'e álde helling, letter Mar- noch steane, nearzich egstekke. Fuort is 
ten Annes Bouma. de hiele baei, dy't sa'n moai oansjoch 

Yn dy hUskes hawwe wenne Douwe hie mei de skippen en skouwen oan 'e 
de Boer, Lou Atema, Andries de Vries, wál, dy't blyk joegen fan de warberens 
Tiemen Boonstra en Sjoerd en Wietske. fan de minsken doe. It hiele jier troch 
Op 'e ein dérfan„ oan 'e baei. stiet it turf- wie der in wurksumens waer to nimmen. 
hok fan. Piet Sietema en sa't men sjen Maijtiids it opknappen fan 'e skûtsjes, 
kin op it kYkje, wie der in great dak- letter it dongfarren en noch letter it 
finster. Dér hie Jan — Desy — Gorter thUsbringen fan hea en turf foar de win-
syn atelier, der't er kykjes makke fan ter. Winterdei waerd der hurdriden. Nou 
alles en noch hwat. Letter hat er efter is der mar in foech sleat fan oerbleaun. 
de skoalle ek noch in hok hawn. Né, moaijer is it der net op wurden 3r51 

It hits mei de fjouwer finsters en in anderskate plakken fan áld Grou. 
docz4z 't midden, dér wenne de famylje wy kinne der fis, mei treaste, dat der in 
B 	de tinamerlju. Yn de twa der oan- nij Grou yn opkomst is. 
folgigude hawwe wenne Tjalling v. d. 	 P. 

0 
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Verrassende gewaarwording op nieuwjaarsdag! 

Actiegroep Wartena 
kaapt ,Grouster skûtsje' 

Wartenaasters die zondagmorgen 1 januari 
door hun dorp liepen om eens te kijken 
wat er zoal in de oudejaarsnacht was ge-
beurd, keken, vol verbazing, naar een ge-
heel nieuw element dat het dorpsgezicht 
was komen verfraaien. Keurig midden in 
het vaarwater lag een fraai skûtsje, met 
mast en al, vakkundig aan vier landvasten. 
Bij nader inzien bleek het het Grouwster 
skûtsje "It Doarp Grou" te zijn, gekaapt 
door een groep ondernemende Wartenaas-
ters in de oudejaarsnacht. 
Aan de boeg hing een bord met een tekst 
die aangaf wat het acherliggende motief 
was van deze stunt. Het lijkt een beetje 
op de verhouding Bokwerd-Hoofdplaats. 
Geslaagd was het zeker, vooral 's middags 
kwamen velen kijken naar deze nieuwe 
verschijning. In top wapperde de gemeen-
tevlag, misschien als teken van verzoe-
ning. In de loop van zondag, kreeg schip-
per Joop Mink uit Warga bericht dat zijn 
schip was gekaapt, maar onbeschadigd_ te-
rug zou worden gebracht, zonder dat 'de 

— 	 —  

bij de kapingen gebruikelijke ultimatums 
werden gesteld. 
Uit zeer betrouwbare bron vernamen wij, 
de actiegroep wenst anoniem te blijven, 
dat men 4 uur bezig is geweest in diepe 
duisternis het skûtsje uit het botenhuis 
midden in Grouw (!) te vervaren naar 
Wartena. Men had de hand weten te leg-
gen op de sleutel van het botenhuis, zodat 
er niets beschadigd hoefde te worden. 
Het is uiteraard verre van ons om reklame 
te maken voor kapingen en ontvoeringen 
e.d., maar als stunt is dit heel wat beter 
dan het stichten van brandjes, het beklad-
den van winkelruiten of in sloten kiepe-
ren van landbouwwerktuigen. 
Saillant detail: de ontvoerders stelden 
zich in hun boodschap aan schipper Joop 
Mink meteen verantwoordelijk voor even-
tuele schade aan het schip. 

En om met onze man in Bokwerd te spre-
ken: "Wij mogen wel over een goede 
grap." 

• 7„_ 

•LOKKICH 1978 
HJOED 1.(1‘KT WARTEN iT 
SEit HECER AS CROLI 
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Sint Pieter bracht slot mee 

Skûtsje Grouw 
niet weer gestolei 

GROUW - Het Grouwster 
skûtsje zal niet opnieuw smadelijk 
in een oudejaarsnacht worden ge-
roofd. Daarvoor heeft de Grouwster 
Goedheiligman Sint Pieter gezorgd. 
Toen hij zich zaterdagmorgen aan 
het massaal op het Grien toege-
stroomde volk vertoonde, riep hij 
de heer Feike Hoekstra, voorzitter 
van de skatsjekommisje bij zic.'h, en 
overhandigde hem een zeer groot 
slot met ketting, bestemd 'snor het 
schiphuis van het skûtsje. 

Siditsie Grouw door 
Wartenasters geroofd 

WARTENA - De meeste VVarter 
een beetje vreemd op: midden in,hvin 
skûtsje, met de Wartenaster dorpskd 
Aan het skûtsje was een borct,beves 
kich 1978. Hjoed Kikt Warten irseil h, 

De boot is om half vier in de oude-
jaarsnacht door een ploegje van acht 
Wartenasters uit het schiphuis van 
Wester geroofd. Men was daartoe om-
streeks twee uur met de boot uit Warte-
na vertrokken. De Wartenasters waren 
in het bezit van een sleutel van het 
schiphuis, want een van hen had al 
weken tevoren een duplicaat weten te 
bemachtigen. Omstreeks half zes gis-
termorgen was men in Wartena terug, 
en het skûtsje ging midden in het dorp 
voor anker. 

Voordat de ploeg ging slapen, depo-
neerde men eerst nog een brief in de 
bus bij de heer Joop Mink in Warga, de 
schipper van het skiltsje. Daarin werd 

'  meegedeeld, dat het skatsje was ge-
;  roof d, maar dat het op de ochtend van 
I de tweede januari zou worden terugge- 
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Linksboven: Zij die zich inspanden! De feestcommissie van F.F.F. 
die de volksfeesten  op 12 Aug. te Cirouw tot zulk een goed einde 
bracht. In het midden: De mensch in wedstrijd verband is meestal 
'n geheel afwijkend figuur van dat uit 't dagelijksch leven, geef hem 
bovendien nog 'n clowneriepak je aart en je herkent hem niet meer. 
De groep deelnemers aan de gecostumeerde voetbalwedstrijd te 

Groutv. 	• 

- - 

Voitofeeste" 
Qtri-wo 

Hiernaast links: Overzicht van liet feestterrein waarop F.F.F. Grouw 
haar wedstrijden hield. Linksonder: Het z.g. pop aankleeden voor 
dames. Dat is wat anders dan de baby van 's morgens. Ze kraait 
niet, ze spartelt niet en is bovendien belangrijk grooter. Rechts onder: 

Het hindernis rijden voor heeren. 

_ 





Bylden üt it forline 
'k Bin 't sánháster paed delgien, 
It wie sa'n dei, in stillen ien, 
Fol fan mylde waerme sinne, 
Lykas soms dagen weze kinne. 

As sinnestrielen helder skine, 
Kin men álde skatten fine, 
Dingen át jins bernetiid, 
Meitsje soms it herte bliid. 

'k Stránde hjir en sneupte der, 
Sa foun ik fan 't forline wer, 
En de áldstsjes át dy dagen, 
Kamen mei in byld oandragen. 

Vluite Tryn, rap as in swel, 
KaMi mei foarsje 't paedtsje del, 
't Leafste minske fan it buertsje, 
Sei „hjir jonge, hast in suurtsje". 

Doe seach ik Jelle Tienstra stean, 
En 'k woe wel efkes ta him gean, 
Hwant Jelle mei syn guodlik aerd, 
Wie mei alle berntsjes maet. 

Binnerts Lys, yn hear en fear, 
Lei foar my hwat snobguod klear, 
Fan de flessen -  foar it rát, 
Woech hja my in tinske át. 

Ja, de áldstsjes libben tige, 
'k Seach se gean, in hiele rige, 
Rjocht en krám yn bánt forskaet, 
Tofle oer 't Sán-háster paed. 

Doe kaem'r ien in stritsje del, 
Dy makke my ánwiten kel, 
Hy wiisde op it hóf in stien, 
En der en hjir en der noch ien. 

Och ja en 'k woe him ek wol leauwe, 
Gjin minske kin hjir ommers bliuwe, 
Málk hat hy my foar dwaes forklearre, 
Mar wier, ik seach se, 	 allegearre. 

'k Bin fan Sánházen hinnegien, 
It wie in dei, sa'n stillen ien, 
En oer it buertsje lei rju sfear, 
Al seach ik nou gjin áldtsjes mear. 

Grou. 	 J. W. 
	 _ 	 
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Ouden van dagen 
onder dak in Grouw 

Ka"? ,c 1,t.1-1 1(,L 

• In Grouw wapperden Zater-
dagmiddag tientallen vlaggen. 
Daar was alle reden voor, want 
de minister van Sociale Zaken, 
mr. A. M. Joekes, was naar het 
dorp gekomen om het nieuwe 
tehuis voor ouden van dagen 
Friesma Hiem officieel te ope-
nen. De minister verrichtte de 
openingsplechtigheid door een 
Friese vlag weg te trekken van 
een gedenkteken, dat in de 
voorgevel van het gebouw is 
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Sneon 13 maeije 1978  

Ofskie ds. Boneschansker 
fan de Grouster mienskip 

Nei njoggen jier foargonger fan de her-
foanne gemeente fan Grou west to 
hawwen, bold ds. J. Boneschansker 
sneintomoarn syn late preek yn in 
greitfolle St. Pitertsjerke. As iinderwerp 
bie de skiedende disunny in tekst 
nommen dy't efter yn 'e tsjerke op in 
tekstboerd skreaun stiet, to witten: Je-
hannes 3 fers 16. 
Ut namme fan de Ried fan Tsjerken 
waerd de hear Boneschansker dèrnei ta-
sprutsen troch de hear M. Hoekstra. De 
hear J. Lijzenga bea de famylje 
namme fan de Grouster mienskip in 
skilderij fan Meinte Walta oan en dérby 
in bidrach oan jild dat de famylje Bone-
schansker spansearje wol oan in stfidzje-
beurs foar in Indone,syske studint. Fier-
ders bea mefrou S. de Vries-Postma de 
famylje in blomstik oan en mefrou R. 

Heinderten minsken namen «skie fan d4m- 
ny J. Boneschansker en syn frou, yn in 
steande resepsje yn 'e tim fan de pastorij. 

Zwaga-Terpstra oerhandige dfimny 
namme fan de tsjerkerie in houten knís 
mei in fisk: it tradysjonele kado foar in 
skiedend tsjerkeriedslid. 
Middeis koe de Grouster bifolking 
harkje nei in konsert fan it Frysk Jeugd-
orkest, dat oanbean waerd troch it gesin 
Boneschansker. Dérfoar en &mei 
makken handerten minsken gebra fan 
de mooglikheit persoanlik &skie to 
nimmen fan de cleimny en syn frou. 
Woansdei is de famylje Boneschansker 
6fset nei Eindhoven, dér't de clamny syn 
wurk fuortsette sil. Der is noch net in 
opfolger foar de skiedende diimny 
biroppen. 

GROUW - De heer Simke T. 0. 
Schu rink (40) is per 1 januari begonnen 
als directeur van zeilmakerij Molenaar 
BV. Hij volgt in deze functie zijn oom, 
de heer Tjerk Molenaar (71), op als 
leider van dit uit 1884  !'  daterende 
Grouwster bedrijf. De heer Schurink 
werkte van 1965 tot 1974 als be-
drijfsleider bij zeilmakerij Molenaar. 
Van 1974 tot eind vorig jaar werkte hij 
in eenzelfde functie bij zeilrnakerij De 
Vries in Grouw. Aan de zeilmakerij, die 
gevestigd is aan de Kade in Grouw, is 
een winkel in watersportartikelen 
verbonden. Het bedrijf wordt op de-
zelfde voet voortgezet. Er werken 
veertien mensen in de zeilmakerij, 

Boekhannel Terpstra 
yn Grou licht  •, J  ; 

Simt tiisdei 21 novimber kin men net 
mear torjochte yn de boekwinkel fan de 
hear Thys Terpstra to Grou. 
It echtpear Terpstra wol it mei 
de wurksumheden hwat kalmer oan 
dwaen, mei om't hja gjin opfolger haw-
we. Sadwaende is der in ein kommen 
oan in boekhannel, dy't 45 jier lyn op- 
rjochte waerd troch de hear Piter Terp- 
stra en syn soan Thys Terpstra. De fit- 
jowerij en de printerij sille bistean bliu-
we. 

S. Schurink, Grouw, 
nieuwe directeur  /7? 
zeilmakerij Molenaar- 

Uit Grouwster 
verleden 

Onderhoud straten 
Ondergetekenden, Burgemeester en wet-
houders der gemeente Idaarderadeel en 
eigenaren van huizen aan de Kerkstraat 
met toebehoren en van de z.g. „Bierhalle-
steeg", aldaar, verklaren te zijn overeen-
gekomen, dat genoemde eigenaren af-

, stand doen van hun eigendomsrecht, in-
; dien dat bestaat, van genoemde straten. 
Bovenstaande is een alinea .uit een brief 
van de gemeente gedateerd ? nnvernher 
1915 en ondertekend door Onno Greebe 
burgemeester en J. Kolk secretaris. 
In deze brie£ verklaren de eigenaren van 

1de Kerkstraat en de Bierhallesteeg, dat zij 
hun eigendomsrecht van de straat over-
doen aan de gemeente. De eigenaren van 
de Kerkstraat verklaren de gemeente een 
bijdrage te geven van f250,- en die van de 
Bierhallesteeg f 52,-. 

, De Bierhallesteeg lopende langs het huis 
en erf van Eeltje Bottes van der Wal. De 
Kerkstraat vanaf de bergplaats van het 
„Groene Kruis" tot aan het huis bewoond 
door Rienk Vlieger. De bergplaats van het 
Groene Kruis is het berghok tegenover de 
Herv. Pastorie. 
De eigenaren van de Kerkstraat waren: 
S. A. Andringa, T. J. Bouma, A. Epema, 
J. H. van der Schaaf, D. L. Bouma, J. 
Bruinsma, G. Boonstra, G. G. de Vries, P. 
Joh. van der Zwaag, Wed. W. Hiemstra, S. 
H. Sytema, W. H. van der Schaaf, T. Sik-
kema, R. Schuurmans, J. B. van der Made 
en F. Feenstra. De eigenaren van de Bier-  I 
hallesteeg waren: Fa. Van der Spoel & Co. 
E. B. van der Wal en S. U. de Vries. 
Voor diegenen die niet weten waar de 
Bierhallesteeg is want tenslotte is het 
geen officiele straatnaam, is dit de steeg 

;  lopende vanaf de Hoofdstraat tussen 
_ 	 




