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Bybléd fen „SLJUCHT EN RJUCHT" No 2, 3 Febr. 1912, 16e fii 

Sechstich jier troud. 
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Evenals vele andere verenigingen heeft zeilver. ,Frisia' een eigen 
vaandel. Bij de zeilvereniging was het gewoonte om voorafgaande 
aan de wedstrijd in optocht met het korps door het dorp te gaan 
waarbij het bestuur achter het vaandel liep. 
De vereniging had toen ook een officieel vaandeldrager. De laatste die 

, deze functie vervulde was de heer Jac. Betten die hier op de foto staat, 
(welke in 1946 genomen is in de tuin van de heer K. Mulder. AGE HILLE BRAAK 

EN 

TRYNTSJE EELTSJES VAN DER BERG, 

TO GROL', 22ste fen Foarrnoanne 1912, 

5. Lézing fan dokter Schoustra oer: Inkelde toponymen Ut Grou en omkriten. 
Sprekker makket de oanwézigen earst paedwiis yn Grou en omkriten op de mgnske 
kaert dy't er fan it gebiet makke hat. Dat jowt him U.o. gelegenheit to neamen 
dat it Rak fan ongemak op kaerten op in forkeard'taak stiet. Fuort nei't er yn 
1926 dokter yn syn berteplak waerd, sette er de namen fan de pleatsen op 'e 
rekkens. SUnder sichtbere fortuten hat dat net west. Doe wiene der twa mei in 
name op 'e gevel of de homeije, nou in stik of sawn. It gldere Ekama hat it fan 
Marsicht woun. 
Hy bigjint mei de. pleats Asinga dêr't er berne is en dy't hy foar himsels "it 
paradyske" neamt. Faeks hat grytman Jorerd Azynga fan Idaerderadiel (1438, 1450) 
dr wenne. Twa pleatsen dérre, yn de Suorein hearden earder ander Jirnsum en noch 
rint har lgn ta oan de glde gritenijgrins. Ien fan dy beide- de oare is gjin name 
fan oerlevere - hit Douma nei de erfgenamt yn de fyftsjinde jeu, jader -,udringa 

of Luyweringa. Fan Sjouke de Zee hat hy yndertiid heard dat de pleats "de stins" 
neamd waerd. Hania hjit de Hanje, Graalda en Abbema binne yn de rin fan de lêste 
fyftich jier forgetten. It Hooghiem wie fanglds Galinga, Sijma of Sinia is nei it 
ófbrekken fan de pleats oergien nei in oaren, dy't yn de sechstjinde ieu bikend 
wie as Rippersma. 
Pean wie foar 1800 in buorskip fan trije pleatsen westlik fan de Grêft. It wie der 
"op Ea-ein", dat faeks it bigjin west hat fan de name Pean,neffens sprekker. 
Yn it lgnskip rinne lange trochgeande slinken, lykas de Hanjesleat, it Swin en 
Alddjip. Tusken twa fan dy wetterlopen, it Swin en de Janssleat,lizze de pleatsen 
Suffenstra (Idaerd), en Lyts en Great Suffenstra (Grou). Dy namme wiist op in 
krite Ut Idaerd wei rekkene 	de * SUdfin neamd. Troch neigean fan nêstlizzers, 
forkavelingspatroan en grinzen fan pleatsen lit sprekker sjen hoe't dy "Sfidfin" 
yn in lus leit, foarme fan in wetterrin dy't earder yn syn gehiel it (gld) Swin  
hjitte. 



Echtpaar uit ) 78 
Grouw roeiend 
door Noorden 

APPELSCHA - De 63-jarige  Homme 
de Jong en zijn ongeveer even  oude 
vrouw Anne de Jong-Stellingwerf  uit 
Grouw gaan momenteel roeiend  door 
het leven. Sinds zaterdag varen ze  met 
hun door handkracht voortbewogen 
schouw door Friesland, Drenthe  en 
Groningen. Gisteren werden ze op hun 
tocht in Appelscha gefotografeerd.  Ze 
wilden toen nog via het laatste stuk 
van de Opsterlandse Compagnonsvaart, 
de Witte Wijk en de Drenthse  hoofd-
vaart Assen bereiken. Vandaar  varen ze 
via het Schildmetr naar Delfzijl  en 
daarna over Ten Boer  naar het Lau-
wersmeer. Dan willen ze geleidelijk 
weer afzakken naar hun woonplaats.  Ze 
hopen de rondvaart in ongeveer  veer-
tien dagen te volbrengen. 

Het echtpaar geniet bijzonder op  zijn 
tocht. ,De natar is nou op syn  moaist", 
vinden ze. Ook de tocht door de  Com-
pagnonsvaart is hun bijzonder  goed 
bevallen. Eten en  drinken en slapen 
doen ze aan boord. „Mar  wy hawwe 
altyd in beurs by (is, as  it  to  káld 
wurdt." De heer De Jong filmt boven-
dien alle mooie dingen die hij onder-
weg tegenkomt. En dat zijn  er  heel  wat. 
Het is trouwens voor  hem  niet  hele-
maal nieuw wat  hij doet. Vorig jaar 
haalde hij ook al eens de  kranten, toen 
hij met een kleinzoon  op dezelfde  wijze 
rond het IJsselmeer  voer. 
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ELECTRISCHE CENTRALE. 
IDAARDERADEEL. 

KWITANTIE-KAART wegens een installatie 

van 	 lampen â 50 N.K. f 

„  	lampen- 	32 N.K. -  //. 5- -e 

"'e 	 lampen .á 16 N.K. - 00  

Per jaar f  Z/. t.5-0 

zonder meter, in het huis No. ,t6"-V  thans bewoond door : 

Per maand is 1  / 1 2 verschuldigd ad f //f ; wanneer frer 

eene maand betaald is, wordt het vakje van die maand met de 

letters E. C. I. geperforeerd. Deze perforatie geldt voor kwitantie. 

Is zij niet geschied dan wordt de betaling niet als geldig erkend. 

Men wordt verzocht deze kaart zorgvuldig te bewaren en bij elke 

betaling te vertoonen. Voor een dubbelkaart wotdt f 0.10 berekend. 

De Boekhouder,. /• 

Laatste 712 f t cri   

Jarac'e-  -:- 	Fel......91-rari: -  
.. 	_ 	_ AlEnart  

___ 	- 	 --- 

egto-  tui-  
... 	 -...- 	 --- 

Seperr-iier- :,-- : OCiob-er- : -  No‘i._éi-rib-,ei r: Drecembr.r  ..- 	_ 



Winkelpromenad c  e 	yp 
drouw in gebruik 

.GROUW - Met het hijsen van d( 
nleuwe, blauwgele vlag van de 
Grouwster ondernemersvereniging 

heeft Idaarderadeels bur-
gemeester Kees' Vrijling zaterdag-
morgen de winkelpromenade in de 
Hoofdstraat van Gronw officieel in 
gebruik gesteld. Dat gebeurde tij-
déns een droog uurtje, waarin zelfs 
eten de zon doorbrak en het met 
vlaggen en kramen versierde 
centrum zowaar een zomers aanzien 
kreeg. Vier charmante meisjes, die 
aan het begin van het zeilseizoen tot 
„hofdames" waren gekozen, deelden 
daarna rode rozen aan bet winkelend 
publiek uit, met daaraan de medede-
ling „U winkelt Ittt ncirpratiger In 
Grouw". 's Middags kwam voor de 
kinderen de televisiematroos Peppi 
op bezoek, evenwel zonder zijn 
vriend Kokki, die ziek te bed lag. In 
zijn plaats was Ab Hofstee („Boer 
Voorthuizen") gekomen. 

De promenade maakt deel uit van de 
reconstructie van de bebouwde kom 
van Grauw, die onder directie van de 
Grontmij wordt uitgevoerd door aan-
nerningsbedrijf Westerman te Hoog-
kerk. De wens van de Hoofdstraat-
Winkelieta ,, kon .sneller in vervulling  

gaan dan was verwacht, omdat Grouw 
nieuwe riolering heeft gekregen en de 
straat toch was opgebroken. Met de 
aanleg van de promenade was een be-
drag gemoeid van zo'n f 125.000, waar-
Van het ministerie van Economische 
Zaken vijf procent voor zijn rekening 
nam in het kader van de subsidierege-
ling modernisering winkelcentra. 

Niet alle Hoofdstraat-winkeliers 
smaken het genot van de promenade, 
Fotograaf Tonkens en schoenhandelaar 
De Groot blijven ervan verstoken, om-
dat zij de pech hebben met hun zaken 
net aan de overkant van het Halberts-
maplein te zitten, in het stukje Hoofd-
straat, dat naar de kerk loopt. Het 
Voorstel van de beide zakenlieden 
de.promenade door te trekken en de 
auto's die naar en van het Halberts-
maplein rijden, door verkeersdrempels 
tot voorzichtigheid te dwingen, werd 
niet gehonoreerd. Bovendien klagen de 

— 
heren Tonkens en De Groot over het 
slechte wegdek voor hun panden. Dat 
zdu door het zware bouwverkeer ver. 
nield zijn en is nog/niet herstraat. Om 
uiting te geven aan hun ongenoegen, 
vlagden zij zaterdag halfstok. 

jc, 	viLle 
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Koartlyn stie der yn 'e kranten, dat Bareld de Vries, haed fan de Hjerre Gjer-
ritsskoalle to Grou, in bineaming oannornmen hat yn Hellevoetsluis, &ft in 
fmderwiiskundich blliedsmeiwurker frege waerd. Hy sil dér 1 desimber o.s. mei 
syn nije taek bigjinne. 

Sneon, 30 septiMber 1978  

Master Bareld de Vries giet nei Hellevoetsluis 

'Jo hoege net mei mes dwers 
yde bek foar de klasse' 

Net allinne yn Cinderwiisformiddens, mar 
binammen ek yn Grou en omkriten kaem 
eitt birjochtsje samar ynienen fit 'e loft 
~allen. „Bareld de Vries fit Grou wei? 
Dèr snap ik nou neat fan, en dan nei 
Hollán ta!" In oaren: „Hwat siket er df.•r 

hy sit hjir dochs sa moai as 't mar 
kb!" 
Yn de biheinde tijd, dy't master De 
Vr;es oer hie, hat er yn in petearke hwat 
forteld oer it hoe en het. Guon, dy't De 
Vries kenne, witte fit erfaring, dat in 
petear mei him gau átdraeije kin op in 
nennolooch fan syn kant. 

Organisaesjebaen 
it is tsjintwurdich sa, dat bipaelde plak- 
ken yn Nederlán har 6fgryslik 6twreid- 
sje. Ien fan dy plakken is Hellevoet- 

is  hat op dit stuit sa'n 
111000 ynwenners en der binne alve iepen-
Mere basisskoallen. Op papier wreidet it 
plak him nei 1981 át ta 30.000 ynwen-
II153 en neffens de plannen moatte der 
pa 1984 sa'n fjirtichnizen ynwenners wê 
ze. Men soe der fan grize, mar kwa or-
matisaesjebaen is dat foar De Vries fan- 

•  krekt hwat: „Foar sa'n soad minsken 
matte skoallen boud wurde. Hoefolle 

Bareid de Vries, nou noch yn skoalle 

beukerskoallen moatte der komme, hoe-
folie baisisskoallen, ek oan personiels-
werving moat dien wurde. Der is in ge-
meentlike mavoskoalle, der moat in 
„scholengemeenschap" komme. Moat 
sa'n skoallemienskip gemeentlik wurde of 
ryks? Dér heart ek in „moedermavo" 
by. Dus koartwei sein, dat hiele brede 
skala fan tinderwiis mei op poaten sette 
fan beukerskoalle ôf oant en mei in 
skoallemienskip heart by de taek fan in 
finderwiiskundich biliedswurker. 

In Utdaging 
Ear't by De Vries it bislát fallen is, is 
der fansels wol hwat oan foaróf gien. 
,.Jo kinne myn finderwizerslibben yn for-
skillende perioaden opdiele; ik bin yn 
DI-achten bigoun, earst as tydlik ander-
wizer en dérnei bin ik gien nei Surhás-
terfean. fle'r haw ik oan de mulo stien. 
Doe koe ik haed wurde yn Bitgummole 
en nou stean ik al wer trettjin jier yn 
Grou. Sjoch, ik bin nou 44 jier en dan 
komt der in perioade. dat men tinkt: 
Moat ik nou oant myn sechstichste foar 
de klasse stean of sil ik hiel hwat oars 
dwaen. 

op 'e nij gean ik der mei plesier hinne. 
Mar ik sit nou op in leeftiid, dat ik my 
óffreegje: Bin ik nou al sa'n áld strák 
dat ik net mear hwat oars kin? Wy, myn 
frou en ik, binne jonge fjirtigers en wy 
wolle wer fris-op gean kinne, wy binne 
noch hartstikke jong en dan wolle wy 
dat der noch wol op weagje. Sjoch, sa'n 
baen jowt wer hiele oare mooglikheden, 
oer tsien jier hoech ik der net mear oan 
to bigjinnen, it kin nou noch! 

Nei Hollán 
Om Ut Fryslán wei nei Hollán to for-
farren, dat is in bishit dat, as't goed is, 
net nommen wurdt troch allinne de heit, 
hwant ek foar de frou en bern foroaret 
der dan hiel hwat. Faeks is dy foroaring 
net sa great foar soan Mindert (18), dy't 
yn Utert biology-geology studearret, mar 
wol foar Janne Wytske (16), dy't yn 'e 
fiifde klasse gymnasium sit op it Hear-
renfean en foar Anne (12), learling yn'e 
twadde klasse fan deselde skoallemien-
skip. Alle trije blaze hja harren toantsje 
mei yn de Grouster brassband Apollo 
en krekt foar sa'n korps is it feit, dat der 
ynienen wer trije by wei geane in fikse 
toppe fit 'e krébbe. 
Net allinne foar de skoalle, mar ek foar 
de Grouster mienskip wie master De 
Vries in man fan aksje: foarsitter fan de 
V.V.V., dat foar in hiel simmerskoft al-
lerhande aktiviteiten organisearret, foar-
sater fan de Krite Grou en ek foar it 
korps wie er yn 't spier. 

Grou libbet 
„Grou libbet as in hertsje, fan alles ha 
wy wol titspfike: mei koar en korps ha 
wy yndertiid yn oparbeidzjen mei it 
combo fan Cees Bylstra in prachtige 
langspylplaet makke, in boppeslach foar 
Grou. Hartstikke moai man, hwer sjocht 
men soks mear! En net to forjitten alle 
jierren wer de tarieding foar Sint Piter, 
in prachttiid". 
Ek yn finderwizersrounten makke master 
De Vries syn paedsje skjin. Yn 1972 
waer'd er distriktsfoarsitter fan de ABOP 
(Algemene Bond van Onderwijzend Per-
soneel) yn Fryslán. Dit allegearre wie 
krekt yn de tijd, dat de finderwiisbigelie-
ding fan 'e groun kaem en al dy fasetten 
kriget men dan mei to meitsjen. Fuort 
letter kaem it lannelike haedbistjfir fan 
de ABOP en fan it iene komt it oare en 
sa wurdt men dan finderwiiskundich bi-
liedsmeiwurker. Der wurde op dit stuit 
net mear fan soksoarte banen oanbean 
en dus kaem it bislát om nei Hellevoet-
sluis to sollisitearjen. 



In moay plaetsje fan 'e Boerewâl ût it midden fan 'e tweintiger jierren. Yn 1906, 1916 en 1921 wurdt' 
yn 'e Gemeenterie al praet oer It tichtsmiten fan ,,Di'itslânshaven". Yn 1925, hwannear it blykber 
hwat rommer soppet mei de jildsaken, wurdt it bishit nominen om de haven to dimpen. 
It heecbhout forhiize h.jirmei nei de Groundaem'hwer it de skeakel foarme tusken Wandelwei en 
Leidingdyk.je. In bulte huzen op dizze foto binne fuort. Lofts in stikje fan 'e pleats fan Siete Baukes 
Bruinsma. Rjochts - it hûs mei de sinneblinen - dêr 't Johannes en Minke Leistra in grientesaek 
hienen. Op dit plak stiet nou it hûs fan Mw. A. de Jong-Vollema. Dizze foto is yn forskate ôfm.jit-. 
tingen to krijen by boekhannel Friso. 

Bolbliksem ontplofte in Irnsum` 
1 

gas, vandaar de grote plof. Bolblik- 
(Van onze weerkundige medewerker) 	 sems kunnen zelfs een gesloten ka- 

LRNSUM - ,,Het was bladstil 
en zwoel. Je voelde, dat er iets in 
de lucht zat. Plotseling.. . een 
ontzettend fel magnesiumlicht. 
Er ontplofte iets, net een gra-
naat. Ik werd er finaal door 
verblind. Tegelijk voelde ik een 
stekende pijn aan mijn ogen, net 
alsof er met breinaalden in ge-
stoken werd. Ik dacht dat ik 
blind geworden was, maar kort 
daarna kon ik weer zien. In het 
naast bijzijnde perceel waren 
vier schapen bijeen in de sloot 
beland. Twee waren versuft." 

Aah het woord is veehouder A.A 
Schouwstra te Irnsum. Hij beleefde 
deze angstwekkende ervaring 
woensdagmorgen omstreeks . half 

zeven bij het ophalen van koeien uit 
mer pinnen Komen. 

het weiland. Van het westen uit na- .' In het Lage Midden is eerder nog 
derde er een onweersbui, die langs wèl eens vaker iets gebeurd wat cu- 
de noordzijde van het Snéekermeèr neus is. Op  16 januari 1939 was men 
was getrokken. op de Grouwster Ee bezig het ijs te 

Die buj produceerde het natuur- 
breken. 	Vijfendertig 	mannen 
trachtten een met melkbussen vol- 

verschijnsel: 	waarschijnlijk 	een 
Er bolbliksem. 	wordt narhelijk geen 

geladen praam door het i's te trek- 
?wam ken. Uit het zuidwesten 	een 

vuurstraal gezien. De erop volende inktzwarte onweerslucht opzetten. 
donderslag was niet zo hard, 	at de Plotseling was er een felle bliksém- 
heer Schouwstra er doof van werd. straal en een lawaai alsof de wereld 

Bolbliksems 	zijn 	raadselachtig. verging. 	Toen men tot bezinning 
Zelfs de knapste professor weet er kwam, zag men,, dat de bliksem in 
het fijne niet van. Men denkt wel het 	ijs 	was 	geslagen, 	het 	ijsveld 
eens dat in de waterdruppels er op middendoor had, gespleten en met 
de een of andere wijze een soort kracht 	opzij 	geslingerd, 	zodat 	de 
splitsing van zuurstof en waterstof schotsen tegen de dijken waren ge- 
plaatsvindt 	door 	elektrische 	wer- wo\rpen. Van alle in de omgeving 

bij staande zomerhuisjes alsmede kingen (electrolyse). En als zuurstof 
en waterstof zich in een bepaalde een woonschip werden de ruiten 
verhouding mengen, ontstaat knal- verbrijzeld. 



Brug 1. 
Hoewel ieder wel wist dat de brug over de Rechte Grou niet 
meer in topkonditie verkeerde, om het niet al te sterk uit te 
drukken, gaf het toch een enorme schrikreactie, toen bij het 
opendraaien op zaterdag 26 aug. de hele bovenbouw naar 
beneden strortte. Een te hulp geroepen kraanwagen kon het 
gevaarte niet hijsen, zodat het aan kant werd gezet naast de 
brug in het water. Op het moment dat we dit stukje schrijven, 
heeft men met snijbranders de zaak in stukken gesneden en 
verwijderd, zodat nu alleen de portalen nog omhoog staan. 
Het openen van de brug is alleen nog mogelijk met behulp van 
een kraanwagen, zodat er wel snel een oplossing moet 
komen. 

Nogmaals 
de brug 
over de 
Grou 

- 	 - 	 - 

- 	 - 	 " _ 
_ 
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Wanneer op dinsdag en donderdag zo omstreeks half vijf de 
kraanwagen arriveert om de brug te openen, is het steeds aan 	 trf  if? 
beide kanten een drukte van belang. Deze situatie kan nog 
geruime tijd aanhouden. Bij het doorbladeren van het Foto-
archief vonden we nog een interessante foto, welke gemaakt 
is in 1952. Hierop kan men duidelijk zien, dat het bruggehoofd 
nog in aanbouw is. De brug heeft dus 26 jaar zijn diensten 
bewezen. 



Woensdag 15 november 1978 	
FRIESCH 

Johannes de Vries: 'It gefoel 
kin in oar dochs 

Schaatsen van toprijders 
worden in Grouw geslepen 

net neimeitsje' 

Wie schaatsgrootheden als Eric Heiden of 
Galina Stepanskaya over het ijs ziet snellen, 
zal er niet bij stilstaan dat rijders van hun 
kaliber hun succes mede te danken hebben 
aan een Friese schaatsenslijper. Toch is dat 
het geval. Russen, Amerikanen, Engelsen, 
Italianen en ook Nederlandse kernploegle-
den sturen hun schaatsen af en toe naar 
Grouw, waar Johannes de Vries (38). eipe.  

leggen op de eerste plaats en Haitske PijIman 
werd tweede bij de dames. 

,Sekuer 
Door al deze trainingsactiviteiten ging De 

Vries eens goed op het materiaal letten. „Sa' n 
houwer jier lyn seach ik op de Spovak, de 
sportvakbeurs yn Rotterdam, in „schaats- 

, 	 •.  

een rijder niet gemakkelijk in de juiste positie 
kan blijven, dan kan het helpen als de ronding 
in het ijzer wat meer naar achteren of naar 
voren wordt aangebracht. 

Kalk 

slypjen kin in oar dochs net neimeitsje. Ik haw 
soms hiele forhalen mei de riders. As ik oan it 
slypjen bin, dan tink ik fan: nou. hy rijdt ánge-
fear sa, dan maat de ronding mar in bytsje 
Als schaatstrainer begrijpt hij waar de schoen 
wringt als een rijder niet helemaal tot eigen 
tevredenheid over het ijs gaat. „Ik haw ahyd 
sein: sa en sa sjoch ik it. Dat is in eigenwize 
gok. Mar oan de resultaten sjogge je oft it 
kloppet." 

En die resultaten zijn er. Sommige rijders, 
die lange tijd er niet in slaagden hun prestaties 
te verbeteren, kwamen toch tot iets snellere 
tijden na een bezoekje aan Grouw. De Vries 
haast zich daar iets aan toe te voegen: „Der is 
fansels in sekere psychyske faktor by... As de 
redens op de masjine west ha, wit sa'n rider 
seker: se binne better,  it  sit yn  de redens.  En  dat 
fortrouwen is fansels in goede basis." 

Op de machine worden 's  winters  soms wel 
tachtig schaatsen  op een dag geslepen.  De 

Vries houdt zich echter met nog veel meer 
dingen bezig. Zo heeft onder andere de brand-
weer een goede kracht aan hem en ook zit hij in 
de commissie, die de actie heeft georganiseerd 
voor het sportcomplex in Idaarderadeel. Als hij 
wat meer tijd had, zou hij graag schaatstrainin-
gen geven, maar onder deze omstandigheden 
wil hij dat beslist niet. „Ik wol bislist resultaet 
sjen. As ik wer trainer weze soe, dan moat ik 
tijd ha. En dat ha 'k net. Sokke pupillen rek-
kenje op je en dan wurde dy de dupe. Dat kin 
net. —  Ook zijn eigen kinderen Hette (11) en 
Hilda (14) worden niet door hem getraind, 
maar daarbij speelt mee dat ze van een ander 
waarschijnlijk iets eerder aannemen dan van 
hun vader. 

Als hem wordt gevraagd welke groep hij 
het liefst zou willen trainen hoeft hij niet 
lang  na  te dénken. De sprintersploeg van 
Henk  Gemser.  „By de sprinters giet it om 
tétzensten fan sekonden. It moat Winden 

Johannes de-Vries zet een 'schaats in de klem, 
terwijl de volgens hem veelbelovende sprinters 
Sies Uilkema, Bert de Jong en Lieuwe de Boer 
(van links naar rechts) toekijken: 

persint sekuer gebeure, ien misslachje en 
sa'n pupil is fuort. Henk Gemser is in fak-
man, dy libbet him hielendal yn. Dy fielt séls 
hoe't se in bocht yngean." Eén lid van de 
groep, Bert de Jong, kan 's werelds beste 
duizend-meterrijder worden, aldus De 
Vries, die deze kansrijke sprinter zelf ook 
nog heeft getraind. De Vries heeft van de 
hele groep bijzonder hoge verwachtingen. 
De andere sprinters in de ploeg van Gemser 
zijn Sies Uilkema, Lieuwe de Boer, Jos Va-
lentijn, S. Bos, André Kraaijeveld en Miel 
Govaert. nammen komme jo onher-
roepelijk dizze winter tsjin", zegt De Vries. 
En waar het om duizendsten van seconden 
gaat, zal hij hen in ieder geval niet in de steek 
laten. 



Hiel hwat minsken kamen tasetten op 
de man mei it swarte kastje. Sa'n nij-
tsje wie gau de buorren oer en men 
woe der dan graech even by op. 
Hwa't de minsken binne, koe ik net 
binei komme. 
Rjochts de bakkerij fan Bouma mei it 
wapen hoppe de doar. Dit wapen krige 
Bouma yn 1897, doe't er him ,.Hofleve-
rancier" neame mocht. 
De flapbrége is hjir ek noch yn folie 

gloarje to sjen, dit sil duorje oant 1931, 
dan moat er plak meitsje foar de stien-
nen brége, dy't mei it tichtsmiten fan 
de Groundaem yn 1960 syn tijd ek al 
wer hawn hat. 
Yn 'e 17e ieu wurdt al sprutsen fan in 
„valbrug" as forbining tusken Lytse-
buorren (Lutiebuiren tot Grou) en de 
buorren. 
Lofts in stikje fan de pleats fan Y. 
Jonker; hjir koe men letter mei merken 

de fyts stalle. 
Op 'e eftergroun it yn 1869 as postkan-
toar boude Inis fan Boekhannel Friso. 
Grou waerd yn dy tiid trochsnien fan 
allerhande feartsjes en haventsjes en 
de Groundaem hie hjir — rjochts fan 
de brége — in sydtakje, de Tillehaven, 
dy't sahwat oan it sté taroun dér't nou 
de Bierhalle stiet en ik tink dat mei 
it bouwen fan dat nije postkantoar it 
haventsje yn 1869 tichtsmiten is. 

 

—De Neskerdyk sa as er 30 jier lyn der hinne 
lei en in pear jier foardat it oansjen fan 
dizze dyk gáns foroarje soe. 
Lofts de álde iisbaen mei it eibertsnést. Op I 
dit sté is yn 1951 it Friesmahiem boud en I  
Min. Joekes fan Sociale Saken iepent it 
gebou op 23 juny 1951. 
Op it stek hongen gauris branjesekken to 
droegjen. 
Rjochts - noch krekt to sjen - it brechje foar 
it has fan master Scheffer (nou master H. 
Fopma). 
Neffens it boerd rjochts op 'e foto mocht 
der net hurd riden wurde; „max. snelheid 
20 km per uur''. 
Nou eat oer de skiednis fan 'e Neskerdyk. 
Yn 1919 bisteget it Wetterskip „De Leppe-
dijk" it oanlizzen fan „een kunstweg van 
hier naar Nes" oan. 

Dit wurk wurdt gunt oan de Fa. v. Mee-
keren tit Hynljippen foar f 126.000,- . In 
pear jier letter (1921) nimt de Gemeente 
dizze dyk oant de Deelsbrége (gemeente-
grins) yn ánderháld oer. 
As it kanael yn 1951 iepene wurdt, hat de 
dyk syn wichtichste tiid hawn. Wol hawwe 
forskate ponten (féste-, kabel- en motor-
pont) de forbining noch in 15-tal jierren 
anderhálden. 
Nijsg,jirrich is ek noch dat yn 1918 plannen 
makke binne foar in tramlijn Frjentsjer-
De Gerdyk, hwerbij de route oer Jirnsum 
en Grou láns de Neskerdyk oer Nes en 
Aldeboarn nei de Gerdyk rinne soe. 
Hjirfan is sa't men wit, neat op 'e hispel 



Ald Grou yn foto's 

De Raadhuisstraat, sa as dizze strjitte sant 1929 hjit. Op it Grien stiet en leit de wask to droegjen. Lofts 
efter de linebeammen, de beukerskoalle hweryn yn 1914 in oantal Belgyske flechtlingen ilnderdak hawn 
hawwe. Under de beammen is noch krekt to sjen de pomp fan de reinwettersbak. 
It fjirde hils fan rjochts is it „Logement 's Lands Welvaren" hwerfan oent 1908 Budstra kastlein wie. Yn 
dat jier niint H. v. Stralen de saek fan him oer. Der roun yn earder tijden in opfeart nei de efterkant fan de 
herberch mar mei it oanlizzen fan de „Nijewal" - bij ás bikend as de Snderkade - is dizze feart tichtsmiten. 
De omnibustsjins't op it stasjon wie earder yn hánnen fan de kastlein fan 's Lands Welvaren: earst Job 
Riemersma en letter ek v. Stralen. Dit sil fansels fan saeklik bilang west ha. Neffens it boerd ,tabak en 
sigaren" wurde yn it htis fan Mw. v. d. Schaaf-Hooghiemster doe ek al rokersark forkocht. 
It wie ien fan de safolle winkeltsjes, hwant yn maeije 1909 adfortearret Stoomtabaksfabriek Th. v. Balen 

Jirnsum dat harren „lichte rooktabak te verkrijgen is op de navolgende adressen" en dan stean der 28 
nammem.... 
De opticien wennet nou oan it Grien mar yn 1899 komt mei de merke op it Grien in „Gezichtkundige en 
brillenslijper". It sil wol net brillen fan it beste soart west hawwe. Fierders is it oansjen fan de Raad-
huisstr. fan Boogstrj. oant Haedstrj. al  hielendal foroare. Sa'n rychje gevels át de 18de en 19de jeu hie it yn 
dizze tijd best dien. 
Neibistellingen by Boekhannel Friso. 

 

Gezicht op en over het Grouwstermeer, van den Grouwstertoren af genomen. Zoo ziet een 
Gronwster het maar zelden 
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Het grint lossen bij Grouw ten behoeve van den aanleg van het dubbel spoor op de lijn Leeu- 
warden--Heerenveen. 
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Wa wit noch mear? 
Fan Jan Wagenmakers, dy't syn bernejierren trochbrocht 
yn Grou, no skoalbegelieder, wenjend op 'e Jouwer, krige 
ik in noch net publisearre suteldersrop: 

_ •. 	s 
évk 	/c tc.€ á-",-Ote-4 	•tt(a 

Hy hearde dit flak nei de oarloch roppen troch Yme de 
Jonge, dy't wenne yn 'e steech tusken de Haadstrjitte en 
de Dempte Haven. Alle dagen tusken 5 en 7'oere wie hy 
te hearren, twa of trije kistjes bokkings op in hánkarre 
Citsuteljend. 



Ald Grou yn foto's 
Dizze kear in foto fan de houtseachmoune, dy't de „Molenstraat" har namme jown hat. 
De „Eendracht" waerd boud yn 1766 op oandelen dy't letter allegearre yn bisit kamen fan de tam. y. 
Riessen. 
Nei it forstjerren fan K. Hylkema, skoansoan fan K. v. Riesen is de moune yn 1911 op enraek forkocht. 
Sept. 1911 háldt de Fa. v. Riesen átforkeap „wegens liquidatie en overdracht van de zaak". 
It wie de twadde fan de fjouwer mounen dy Ut it doarpsbyld fordwoun. De rogmoune op it Grien wie 

Yn sept. 1905 wurdt it bouwen fan '12 werkmanswoningen oanbistege. Utsein hwat h0skes hjir en (raf ., is dit it 

bigjin fan de bebouwing fan it Easterfjild en dy it last fan de 30er jierren syn bis/ach krigen het. Dizze 12 htízen binne setten yn opdracht fan in 
wenningbouforiening troch de Fa. Wilma Cit Ljouwert en hij docht it foar noch g jin 12.000 goune; dat bits jut dus 1. 1.000,- (nar in wente. P.G. 

Halbertsma hat yn de bouforiening ek in sit; it fabryk waerd hieltyd greater en dus wie der forlet fan wenromte foar de arbeiders. De groun 
dér't op boud waerd wie fan de Ned. Nerf. Tsjerke en sa kin it wêze dat de tsjerke har strjitte yn 1925 oerdocht oan de gemeente. De 

draeybrége mei de forbi ning nei de Parkstrj, wurdt pas yn 1910 oanlein. Foar dy tiid. makken de biwenners gebriik fan in draey etter de 

skoalle. (nou it nije postkantoar). Yn 1929 waerd de strlitte forneamd nei it 'paviljoen' it Théhiis dat 2/ier eerder boud wie. Der waerd yn die 
tijd tige wurdearjend skreaun oer de kwaliteit fan de wenten. lmmen hal it seis hawn oer 'arbeiderspaleizen ' 
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„It liken wol mychammels" 	"kif  

Honderden Grouwsters 
„bevrijdden" De Bird 
GROUW - „Wy witte net, hoe't wy de 

minsken allegearre tank bringe 
moatte, hwant dat se sa massael 
opkomme soene, hiene wy net foar 
mooglik hálden. It wie yn ien wurd 
kolossael!" Mevrouw Griet War-
tena, de echtgenote van de vee-
houder Roel Wartena van De Bird 
bij Grouw kan er niet over uit: een 
oproep via Radio Fryslán, her-
haald via een geluidswagen die na 
de intocht van Sint Pieter door de 
Grouwster straten toerde, bracht 
zaterdagmiddag ruim vierhonderd 
mensen -op de been die, gewapend 
met scheppen en sneeuwschuivers, 
naar het eiland aan de overkant 
van het Prinses Margrietkanaal 
togen om de boeren daar uit hun 
isolement te verlossen. De roep om 
hulp klonk om half één door de e-
ther en nog geen half uur later zag 
het bij het postkantoor, dat als 
verzamelpunt diende, al zwart van 
de mensen. Waar ze zou gauw 
vandaan kwamen, wist niemand, 
maar ze waren er allemaal: de 
bouwvakker, de dokter, de onder-
wijzer, de postbode, de accountant 
en de wethouder en ze hadden 
maar één doel voor ogen: „Op nei 
de Burd!" 

En zo werden om half twee de eerste 
hulptroepen met de pont overgezet. 
Om vier uur konden de laatsten weer 
naar de vaste wal terugkeren. In 
groepen van soms vijftig man hadden 
ze bij de elf gezinnen die op De Bird 
wonen, het karwei geklaard - elke 
groep moest over een lengte van 
honderd tot 250 meter zo'n ander-
halve meter sneeuw weggraven - en 
was het pad voor de boeren, en 
daarmee voor de melk, geëffend. De 
directie van de Frico te Warga be-
loonde dit grootse hulpbetoon, on-
danks de grote drukte elders, on-
middellijk met een tankauto, zodat 
het melktransport op gang kon ko-
men, nog voordat wind en sneeuw de 
Bird opnieuw in hun greep zouden 
krijgen. 

en 

het hoogst: hij zat zaterdagmiddag 
met zo'n vierduizend liter melk, 
waarvoor hij, toen z'n tank vol was, 
een uitweg had gezocht in bussen, 
emmers en zelfs de wasbak. „Mar", 
zegt zijn vrouw „wy hiene noch 
stroom, dat wie in gelok." 

Het initiatief om de Grouwsters tot 
massale actie op te trommelen, was 
afkomstig van de heer Andries 
Jongstra, secretaris van het water-
schap De Bird, die na de intocht van 
Sint Pieter in het dorp twee Bird-
bewoonsters staande hield met de 
vraag, hoe zij ervoor stonden. „Ho-
peloas" was het antwoord. Ze .konden 
de sneeuw zelf niet meer aan en er 
zou dringend zwaarder materieel 
moeten komen. Maar omdat dat met 
geen mogelijkheid op de pont kan, 
was de enige weg een verzoek aan de 
vliegbasis om een helikopter: „Mar 
dat slagge fansels samar net" aldus 
de heer Jongstra. „Dus it iennichdté, 
hwat jo yn sa'n gefal dwaen moatte, 
is it mei minskekréften bisykje." 

Dat dit zo'n groot succes had, had de 
heer Jongstra echter evenmin ver-
wacht als de boeren van de Bird zelf: 
,Jo sjogge wolris op 'e televyzje, 
hoe't dy minsken yn China in stou-
daem bouwe. Krekt mychammels. 
Nou, sa wie it hjir ek." Pontwachter 
Rinse Poepjes, in het pontwachters-
huis vlakbij de pont de „eerste" 
Birdbewoner, wist niet wat hem 
overkwam, toen hij de hulptroepen 
zag naderen: „Ik hie miskien op in 
man as tweintich, tritich rekkene, 
mar ditte? Ik sei tsj in de frou: moatst 
ris sjen, it liket suver wol of wie der 
skûtsjesilen." 

De heer Poepjes had trouwens de mees-
te sneeuw voor zijn huis, hij moest 
vrijdagmorgen door het keukenraam 
naar buiten. Gisteren kon hij, gade-
geslagen door talloze nieuwsgierigen 
op de vaste wal, over de sneeuwber-
gen naar de toppen van de bomen 
lopen: „Dy snie leit my wol goed 
derre. Ik ha mysels in lyts paedtsje 
nei de pont ta groeven, dér haw ik 
gen6ch oan. Mar ja, ik bin gjin boer." 



Ald Grou yn foto's 
It wie grif moandei, doe't dizze foto makke waerd: de wask leit en hinget op it Grien to droegjen. 
Vn earder tiden wiene it Halbertsmaplein en it Grien mear biboud dan hjoed de dei. Sa fordwynt earst de greate roggemoune ût it 

doarpsbyld yn 1887. Dan, yn 1900 stiet yn 'e Frisia: „De armvoogden te Grouw hebben een aanbod van de kerkvoogdij aldaar om 
tegen het ontvangen van ƒ 500,- het huisje, bewoond door de wed. Haagsma, te amoveren en de grond te verenigen met de straat, 
aanvaard". 
Dit wie de Waechmasterswenning dy 't op it Grien stie. Yn 'e '50er jierren wurde waech en beukerskoalle áfbrutsen. Ek moat der yn 
earder tiden in earmhás stien ha op it plein, sahwat foar it Kis midden op de foto (nou skilder Liezenga). 

Oan maeije 1884 ta is dit gebou gemeentehás west. Vn dat jier wurdt it bistjar fan de gemeente oerbrocht nei it s.n. álde gemeentehils 
oan 'e Raadhuisstr. 

Vn 1942 forhuzet de „gemeente" nei de Stasjonsdyk. 
De mesyktinte wurdt pas yn 1923 set yn opdracht fan V.V.V. troch D.T. Hiemstra. Yn 1930 komt de tsjintwurdige tinte derfoar yn 't 
plak. 

Lofts mei de tinkstiennen, is s.n. Halbertsmahás, dat yn 1895 as postkantoar yn gebrák nommen wurdt. 

CV j 
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Bert de Jong: „Sfeer in kernploeg 
geen basis voor topprestaties" 

GROUW - Iemand die Bert de Jong een beetje kent, moe 
baasd opgekeken hebben toen sprinttrainer Henk Gemser her 
als een van de dwarsliggende leden van de kernploeg. De 23-jar 
Jong staat allerminst te boek als rebellerend sportman. Drie da 
ook voor hem niet florissant verlopen wereldkampioenschap 
Inzeil is het de sprinter in kwestie nog niet geheel duidelijk w 
bedoeld heeft te zeggen. 

Bert de Jong: „Eigenlijk kan ik maar één voorval e 
waarin ik keihard tegen Gemser ben ingegaan. Dat was na 
landse kampioenschappen in Heerenveen toen Lieuwe dt 
Miel Govaert een plaats in de WK-ploeg kregen aangewe2 
Valentijn, Jan van der Roemer, Ron Ket en ik in Davos no 
selectiewedstrijd moesten rijden. Daar was ik het niet 
Vantevoren had Gemser al gezegd, dat bij de samenstelli 
ploeg alle wedstrijden in ogenschouw zouden worden genoi 
uit die redenatie vond ik, dat ik het recht had om als derde 
naar Inzeil te gaan." 

Bert de Jong en Henk Gemser 
werden het ondanks een aantal ge-
sprekken niet eens. De Jong besloot 
toen niet mee te gaan naar Davos. De 
Jong: „Gemser stelde, dat in Davos 
niet meer naar de resultaten van 
voorgaande wedstrijden zou worden 
gekeken. Alleen de tijden in Davos 
zoutten tellen. Dat vond ik toen en dat 
vind ik nu nog een onredelijk stand-
punt." 

Gemser wilde de zaak in het bijzijn 
van o.a. Lieuwe de Boer en Miel Go-
vaert. die zich ook al niet konden vin-
den in de selectieprocedure, uitpraten. 
Vlak voor het vertrek van Schiphol 
naar Zwitserland zou dat gesprek 
plaats moeten vinden. De Jong wei-
gerde op een dergelijk tijdstip nog eens 
het probleem uit te praten. Daarom 
werd-  er op de zaterdag voor het vertrek 
naar Davos in Amersfoort een bijeen-
komst belegd. 

De Jong: „Dgar is een aantal kei-
harde dingen gezegd, dat de sfeer al-
lerininst bevorderden." De Jong be-
greep intussen wel dat hij zelf het 
slachtoffer zou worden als het op een 
principekwestie zou uitdraaien tussen 
hem en Gemser. Daarmee zou voor hem 
de WK zijn verkeken en bovendien 
speelden de Olympische Spelen op de 
achtergrond een niet onbelangrijke rol. 

Bert de Jong ging mede op aandrin-
gen  van art-lid Henk Lamberts dus 
toch  mee  naar Davos. ,Met tegenzin en 
ik  sta nog steeds op het standpunt dat 
het  een onjuiste selectie was." Zonder 
veel  problemen reed hij zich samen met 
Van der Roemer in de WK-ploeg. De 
Jong:  „Gemser had vantevoren gezegd, 

dat de afvallers onmiddellij 
zouden gaan, opdat de ges 
zich in alle rust op de 
kunnen voorbereiden. Ron 
huis gegaan, maar Jos Vak 
Henk vindt dat topsport k 
slissingen vraagt. Daar ben 
eens, maar dan had hij Jc 
huis moeten sturen." 

Het feit dat Henk Gem 
lentijn toch liet blijven In 
andere leden van de kernp 
meer een aanwijzing, dat 
trainer Valentijn de hand 
hoofd houdt. Bert de Jong: 
ook went of keert, Sies 1 
André Kraaijeveld hadde 
evenveel recht om aan die 5 

strijden in Davos mee te do€ 
was het ook sneu." 

DE JONG 

ze nu is heeft het geen enkele zin om 
door te gaan. Schaatsen is een indivi-
duele sport, maar je  moet  het wel met 
elkaar eens zijn als ploeg. De huidige 
sfeer vormt geen basis voor het leveren 
van topprestaties." 

„Vorig jaar werden Jos e 
voorbaat aangewezen voor 
Lake Placid. Daar is toen 
leboel heisa over geweest. C 
ik tijdens de meeste weds' 
gereden. In Den Haag moes 
nog eens bewijzen en dat li 
Ik mocht als reserve mee, n 
van zaken, zoals het zich to( 
wilde ik niet nog eens me 
dat punt ben ik het dus 
Henk. Maar dat is ook het e 
wij lijnrecht tegenover elk 
de afgelopen jaren is er pr2 BERT 
wa,t geweest tussen Cr'emse 

lijkt voor sommigen discutabel. Bert de Voor de sprinters is het  E  Jong: „Ik heb goede ervaringen met 
afgelopen. Het kost weini Gemser, ik wil het volgend seizoen best 
zien de resultaten en weer onder hem trainen. Maar er zal 
problemen een negatieve vantevoren toch gepraat moeten wor-maken. De positie van den. Als de sfeer in de ploeg blijft zoals 

ad e yr tri' 

Ik ktle4?)4 



Houtseachmoune 'De Jonge Valk is lijir noch yn fbi bidriuw. De seilen sitte foor cie roeden en de mounder (Visser of de leint 
Selclenrust?)stiet op 'e swilcstelling en is dwaende mei itkruired. Dizze ??zoone stie op it ste. dat tsji n twurdich in part tjan it terrein 
fan  Halberts?na. oan 'e Stasjoizsdyk in eintsje Oer de portiersloge. De greate skuorre. ;joch ts op e foto stiet der noch. Y n 't midden 
oan  'e oare kant fan de Grall de oaljemoune fan Tjitte Hoopnes Dijkstra. NO2'. 1917 wordt de s.n. 'n ije hout 000 ne .  Olbrotset? en oer-
brocht ?zei Dordrecht en hjirmei rekke Grolt sijn leste ?noune kwyt. 
Neibistellingen bij Boekhannel Friso. til. 1316. 

	 _ 
-  - • 

De „forkearspegel' op in moaije simmerdei yn 'e 20er jierren. Deze spegel stie - net sa dUctlik to sjen op 'e foto - 
fuort rjochts efter de oerstekkende persoan en wurde der delset yn 1924. 
lt twadde h0s lofts is de ierpel- en grientesaek fan D. L. Bouma. Yn 1915 wordt foar rekken fan L. Bouma in áld 
wenninkje 6fbrutsen en op dat sté wurdt dan dit h0s boud. 
Op 'e eftergroun de yn 1939 ófbrutsen haedmasterswente fan master .  Schuitmaker. 
De neffens it nCimerboerd Gett Hollán kommende bistelauto stiet foar de winkel fan -letter - Verapnet. 
Bigjin maeije 1906 tufte foar it earst in „automobiel" Grou binnen, mar hij kaem net sa fier hwant de chauffeur 
krige fuortendaliks in bikeuring omdat it doetiids noch forbean wie om mei auto's op gemeentedyken tot riden. 
Yn aug. 1906 wurdt de Grousterdyk iepensteld foar auto's. 
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Tanker vaart kop van schiphuis af 
Grouw. - Dinsdagavond om elf uur raakte de tanker „Eugenie" welke leeg op weg was 
van Groningen richting Lemmer uit de koers door een mankement aan de stuurin-

richting. 
Het gevolg was dat de tanker zich met een enorme klap in de zuidelijkste punt van de 
schiphuizen van Tasma boorde en deze punt finaal plat voer. Ook 2 in de schiphuizen 
liggende 16 m2 werden beschadigd. 
Bij het achteruitvaren om weer los te komen nam de tanker nog even een stuk steiger mee. 
De tanker voer direkt daarna door naar de spoorbrug waar de inmiddels gewaar-
schuwde heer Tasma de tanker vond omdat deze niet onder de spoorbrug doorkon. 
De waterpolitie maakte daarna proces verbaal op. 
— - — 



Luchtfoto Grouw 

Deze luchtfoto is gemaakt maandag, 29 
mei 1978, ongeveer 6 uur 's avonds. Niet 
alleen de Halbertsmabedniven zijn goed 
zichtbaar, maar ook nog een flink stuk 
van het oude gedeelte van Grouw. 
Linksboven zien we de camping, met 
daarboven de Bird. De boeren zijn al druk 
aan het maaien geweest. Op het water is 
nog niet veel drukte. Slechts één zeiltje is 
zichtbaar, terwijl in het Margrietkanaal 
enkele vrachtschepen in noordelijke 
richting varen. Het starteiland ligt verla-
ten in het Pikmeer, evenals de Wijde Ee, 
waar nog alle rust heerst. De brug over de 
Rechte Grou was nog intact en de boer-
derij Graalda van Kaastra was ook nog 
niet ten offer gevallen aan de slopers-
hamer. De luchthal op de werf was reeds 
geplaatst, terwijl beneden op het witte 
gebouw met de naam Halbertsma de 
cyclonen voor het afzuigen van spanen 
en schuurstof, vervangen zijn door een 
stoffilterinstallatie, welke midden op het 
gebouw staat. Wanneer de volgende 
luchtfoto gemaakt wordt, zal het nieuwe 
hoofdkantoor, wat rechts naast de lucht-
hal op de werf komt te staan, wel klaar 
zijn. 

Luchtfoto Aerophoto Eelde. 



FEESTLIET. 
Wize : Gij schift' rende kleuren van Nederland's vlag. 

Helj' op nou in sankje, ta ear fen dizz' dei 
Hwent hjoed fiert de Naeiskoalle feest. 
De álden en jongen dy dogge 'r oan mei, 
En kaemen hjir fleurich fen geest. 
't Forsetten en stopjen, det lizz' w' oan 'e kant, 
Begroentsjes en baeitsjes binn' net yn (is stand. 
't Is joun foar üs meielkoar wille en fleur 
En nimmen háldt nou fen geseur. 

Al tsien jier oanien hat de Naeiskoalle „Grou -
It doarp ta in ségen al west. 
In great oantal leden dy bliuwden hjar trou, 
Pen inkelden hie hja mar lat. 
De jiffers dy wiernen ek tige op hjar plak, 
Det wie for 't bistjár dos in hiel great gemak. 
En derom hoera for dizz' wichtige dei 
Wy dogge der graech ek oan mei. 

De leerlingen warre hjar ek o sa best, 
Hja leverje wirk fen komsa. 
De feintsjes dy snappe dit ek al moai fést 
En sjitte 'r as snoeken op ta. 
En binn' hja nei jierren for alles den klear, 
Se trouwe mei arbeider, boer as minhear. 
Fen elts giet de rop oer de Naeiskoalle Grou, 
Dy joech hjar sa'n sánige frou. 

„Bliuw Naeiskoalle Grou yette jierren bistean -
Dy lokwinsk is hjir op syn plak. 
De iene scil komme, in oaren scil gean, 
Mar elts fielt it greate gemak. 
Wy swarre hjar trou en wy stypje: hjar fést, 
Den groeit en dan bloeit hja en scil op it lést 
Hjar silveren feestdei . bilibje, da's wis, 
It silveren feest, dat is wis. 

Gr.5 Febr. '27. 	 G. H.—H. 



Bijna 25 jaar geleden 

Bovenstaande foto werd ons onlangs ter beschikking 
gesteld. De opname stamt uit 1956 en werd toendertijd 
door een toerist gemaakt. Niet zo lang geldenen werd de plaat 
door de heer Generaal (admin.) van de ondergang gered op 
het moment dat ergens in Lochem een zolder werd opge-
ruimd. 

Op de werf, precies op de plaats waar nu het nieuwe 
kantoorgebouw verrijst, zien we een enorme berg turf 
liggen waarmee toendertijd nog de ketel van de (ei-
gen) energievoorziening werd gestookt. 

Voor de wal ligt een binnenschip met okouméstammen 
bestemd voor de triplexfabricage; ook al een product 
wat we sedert lang (1964) niet meer maken. Daarachter 
een coaster met hout uit Skandinavië. 

Rechts ligt een ponton met daarop een heiinstallatie. De 
palen voor de pal letmontagehal gingen toen juist de grond in. 
eerste palen voor de palletmontagehal gingen toen juist de 
grond in. 



Bijna 25 jaar geleden 

Bovenstaande foto werd ons onlangs ter beschikking 
gesteld. De opname stamt uit 1956 en werd toendertijd 
door een toerist gemaakt. Niet zo lang geldenen werd de plaat 
door de heer Generaal (admin.) van de ondergang gered op 
het moment dat ergens in Lochem een zolder werd opge-
ruimd. 

Op de werf, precies op de plaats waar nu het nieuwe 
kantoorgebouw verrijst, zien we een enorme berg turf 
liggen waarmee toendertijd nog de ketel van de (ei-
gen) energievoorziening werd gestookt. 

Voor de wal ligt een binnenschip met okouméstammen 
bestemd voor de triplexfabricage; ook al een product 
wat we sedert lang (1964) niet meer maken. Daarachter 
een coaster met hout uit Skandinavië. 

Rechts ligt een ponton met daarop een heiinstallatie. De 
balen voor de pal letmontagehal gingen toen juist de grond in. 
eerste palen voor de palletmontagehal gingen toen juist de 
grond in. 

De brug 

Wanneer de nieuwe brug komt is ons niet bekend, maar dat 
er nog altijd voldoende animo bestaat om er gebruik van te 
maken bewijst bovenstaande foto. Elke dinsdag en don-
derdag is het een drukte van belang bij de dan voor korte tijd 
geopende brug. 

Nieuwbouw 
kantoor 
Zoals men op de foto kan 
zien, vordert de nieuwbouw 
van het hoofdkantoor ge-
staag. De le verdieping is al 
bereikt, waar momenteel de 
metselaars druk bezig zijn de 
muren op te trekken. 
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MR. BERNARD J 

LEEUWARDEN - 
november is benoemd 1 
van Idaarderadeel mr. : 
omgang Bernard) Ger 
te Den Haag, hoofd 
gemeentelijke plannen 
organisatie ter provini 
Zuid-Holland. De op\ 
gemeester Kees Vrijlir 
ber met pensioen gaat, 
en lid .van de PvdA. E 
vader van drie kinder 
Holtrop is benoemd uil 
Zie verder pagina 21. 
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Idaarderadeels nieuwe burgemeester 
mr. Bernard Holtrop: 
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Mr.B ernard 
burgemeest 
Idaarderadc bewu.st voor PvdA gekozen' 

Uit AR-achtergrond heb ik 

DEN HAAG - „Verwacht van mij geen grote uitspraken over Idaarderadeel. 
Daarvoor weet ik veel te weinig van deze gemeente. Dat is natuurlijk maar goed 
ook, want anders zou ik misschien met vooroordelen komen en daar kleeft natuur-
lijk niemand belang bij", zegt de per 16 november benoemde burgemeester van 
Iaaarderadeel mr. Bernard Holtrop. „Natuurlijk weet ik van de aardrijkskunde-
lessen, waar Grouw ligt. Als zeiler ben ik ook in Grouw geweest. Ik weet van de 
Halbertsmafabrieken en dat die nodig uit het centrum moeten. Maar dat is na-
tuurlijk nog niet een gemeente kennen, ook al heb je dan in Warga een wieg ge-
kocht, die nog dienst gedaan heeft voor de tv-opnamen van Afke's Tiental", zegt 
de nieuwe eerste burger met het nodige gevoel voor de betrekkelijkheid van vele 
dingen. 

Mr. Holtrop is op 31 januari 1943 in 
-Sassenheim geboren. Daar was zijn 
vader gereformeerd predikant. Vader 
Harmen was afkomstig van Scharster-
brug. Moeder kwam van Enkhuizen, 
maar haar familienaam Miedema zegt 
dat ook zij Friese banden had. Haar 
familie kwam uit de Balkster contreien. 
Als er Friezen kwamen sprak vader al-
tijd Fries, maar thuis werd geen Fries 
gesproken. „In de gang hing een 
wandbord met de spreuk „Al hwa't 
wend is Frysk to sprekken, hoecht him 
hjir net to forbrekken", maar ik was 
eerlijk gezegd als de dood, dat als ik 
open moest doen, er iemand bij de deur 
zou staan, die zich daaraan zou hou-
den", vertelt de heer Holtrop, die later 
tijdens „Utfanhuzerijen" bij familie in 
Friesland „redelijk" - zoals hij zelf zegt 
- Fries heeft leren verstaan. Hij heeft 
het dan ook niet nodig geacht een 
grammofoonplatenkursus Fries te ko-
pen. „Dat vond ik wat overdreven." 

En uit die hekel aan „oerdreaunens" 
spreekt toch ook wel wat zijn Friese 
aard. Dat is uit verschillende dingen op 
te maken. De heer Holtrop zegt niet, dat 
hij het liefst burgemeester in Friesland 
wilde worden en dan heel in het bij-
zonder graag in Idaarderadeel. „Wel-
nee, ik wilde graag burgemeester wor-
den. Het liefst zegt hij gekscherend - 
natuurlijk van Den Haag, want in die 
stad heb ik het grootste deel van mijn  

leven gewoond en ik ben er erg aan 
verknocht. Burgemeester van de Resi-
dentie is bepaald geen beginnersbaan, 
dus moest ik naar elders rondkijken. 
Geen te grote gemeente direct en een 
die bij mijn politieke kleur zou passen. 
Idaarderadeel kon wel, dacht ik en dat 
bleek dus geen ijdele hoop. Ik ben blij 
burgemeester te worden en daarom 
verlaat ik Den Haag nu met veel 
vreugde. Enfin, om de belangen van 
Idaarderadeel te bepleiten, zal ik er nog 
wel eens terugkeren. Het voordeel is, 
dat ik na tien jaar provinciaal ambte-
naar te zijn geweest wel ongeveer weet 
hoe „Den Haag" werkt." 

„Andere kant" 
„Ik weet door mijn werk ook hoe een 

provinciaal bestuur met zijn apparaat 
functioneert. Ook daar kan ik mis-
schien mijn voordeel voor /daardera-
deel mee doen. Na tien jaar als ambte-
naar „souffleurswerk" te hebben ge-
daan, wil ik zelf graag leiding geven 
aan een stuk werk voor de gemeen-
schap. Zelf, met natuur/ijk de onmis-
bare steun van de wethouders, de raad 
en het gemeentelijk apparaat. Alleen 
doe je niets; zo zit het besturen nu 
eenmaal niet in elkaar" 

De heer Holtrop haalde in 1962 het eind-
examen gymnasium b; in februari 1967 
deed hij doctoraal examen Nederlands 

Het echtpaar Holtrop-de Gaay Fortman 
met links Harmen (8), midden Mar-
chien (6) en tussen moeder en vader 
Willem (4). 

recht en vrij gauw daarna droeg hij 
's Konings rok. Tot september was hij 
bij de Koninklijke Landmacht, die hij 
nu nog ter beschikking staat als reserve 
eerste luitenant. In oktober 1969 amb-
tenaar ter provinciale griffie van Zuid-
Holland. Vrij snel werd hij belast met 
werkzaamheden betreffende de be-
stuurlijke organisatie (gemeentelijke 
herindeling, reorganisatie binnenlands 
bestuur en juridische structuur Rijn-
mond) en de regionale ruimtelijke or-
dening (voorbereiding en uitbouw 
streekplannen). Sinds mei 1973 staat 
hij aan het hoofd van het dertien per-
sonen tellende bureau gemeentelijke 
plannen en bestuurlijke organisatie. 
Verder is hij secretaris van de staten-
commissie voor algemene bestuurlijke 
aangelegenheden. ,Met al die zaken 
krijg ik in Idaarderadeel ook te maken. i 
Maar dan natuurlijk van de andere 
kant. Het kan daarbij een voordeel zijn 
dat ik voor de gemeente „de andere 
kant" heb leren kennen", zegt mr. 
Holtrop, die docent ruimtelijke orde-
ning aan de Bestuársschool van Zuid-
Holland is. Hij is o.a. ook coördinator 
en organisator Post Academisch On-
derwijs voor de cursus ruimtelijke or-
dening 1979 aan de Erasmus Universi-
teit te Rotterdam. 

Van AR naar PvdA 
Al die werkzaamheden hebben dus 

met zich meegebracht, dat hij graag 
burgemeester wilde worden. Toen hij 
nog lid van de ARP was heeft al eens 
gesolliciteerd „maar het eerste schot is 
natuurlijk niet direct in de roos. Daar 
kwam nog bij, dat mijn schoonvader 
minister van Binnenlandse Zaken werd 
en toen kon ik het solliciteren naar het 
ambt van burgemeester natuurlijk he-
lemaal vergeten". 

Die schoonvader is mr. Wilhelm F. 
de Gaay Fortman. Bernard Holtrop 
trouwde met Elisabeth, de zuster van 
dr. mr. Bas de Gaay Fortman. 
Schoonvader is AR, zwager PPR. 
Mr. Holtrop is AR geweest, maar 
heeft niet voor de PPR gekozen. „Ik 
zag vanuit mijn AR-achtergrond het 
CDA niet zitten. Als gereformeerde 
zie ik het Christen uit het CDA anders 
dan een rooms katholiek of een 
christelijk historische. In 1976 heb ik 
bewust voor de PvdA gekozen. De 
PPR en bijvoorbeeld D'66 zijn voor 
mij gezelschappen met te weinig 
historische achtergrond. De PvdA 
heeft sociologische wortels, die mij 
aanspreken. Ik moest eerst in de 
PvdA wel even wennen, maar zij 
zullen aan mij hebben moeten wen-
nen. Ik ben bestuurslid van de PvdA- - 
afdeling Scheveningen. Ik ben belij-
dend lid van de gereformeerde kerk 
van Scheveningen. Verder dien ik als 
bestuurslid het chr. kleuter- en lager 
onderwijs. Dat doet mijn vrouw ook-
maar dan van de school, waar d 
kinderen opgaan". 
maar geejt nog wel Les maatschappij-
leer aan de leerling-verpleegsters en 
ziekenverzorgsters in het Leyenburg-
ziekenhuis in Den Haag. Verder is zij 
bestuurslid van de Johannesstichting 
voor geestelijk gehandicapten. En wat 

Holtrop nog betreft, hij hockeyet, 
zeilt en leest graag. 



Grouw, 31 oktober 1979 

Op vrijdag 16 november a.s., des voormiddags om 11.00 uur, zal de heer 
mr. B. G. Holtrop in een in hotel Oostergoo te Grouw te houden buiten-
gewone raadsvergadering worden geïnstalleerd als burgemeester dezer 
gemeente. 

Het ligt in de bedoeling, buiten de raadsleden, een beperkt aantal personen 
in de gelegenheid te stellen, deze bijeenkomst bij te wonen. 

Wij zullen het op prijs stellen, wanneer ook u bij de installatie aanwezig 
zou willen zijn. 

Met het oog op het reserveren van plaatsruimte mogen we u verzoeken, ons 
zo mogelijk vóór 10 november a.s. te berichten, of op uw komst mag worden 
gerekend. 

Burgemeester en wethouders 
der gemeente Idaarderadeel: 

G. van Essen, loco-burgemeester. 
D. Smits, secretaris. 

e 
Gemeente 

IDAARDERADEEL 

9001 ED Grouw-Fr. 
Aan de inwoners der 

gemeente Idaarderadeel. 

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, dat burgemeester K. J. Vrijling 

met ingang van 1 november a.s. zijn ambt zal neerleggen wegens 

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Het ligt in de bedoeling op woensdag 31 oktober a.s., 's namiddags 

om 2 uur, in een buitengewone raadsvergadering in hotel Oostergoo 

te Grouw afscheid van de burgemeester te nemen. 

Tot deze vergadering is een aantal personen en instanties uitge-

nodigd, waarmede de burgemeester gedurende zijn ambtsperiode 

meer of minder nauwe betrekkingen heeft onderhouden. 

Voor degenen, die daaraan nog behoefte mochten gevoelen, be-

staat de gelegenheid om van de burgemeester en zijn echtgenote 

persoonlijk afscheid te nemen tijdens een receptie in hotel Oos-

tergoo op woensdag 31 oktober a.s., van 18.30 tot 20.00 uur. 

Grouw, oktober 1979. 
Burgemeester en wethouders 
der gemeente Idaarderadeel: 

G. van Essen, loco-burgemeester. 
D. Smits, secretaris. 



Afscheid K. J. Vrijim... g van Idaarderadeel 

Burgemeester, die nooit 
kritiek krijgt is als vrouw 
die nooit wordt nagefloten 

GROUW - „Een burgemeester die nooit kritiek krijgt is te vergelijken 
met een vrouw die op straat nooit wordt nagefloten. Het is voor beiden een 
teleurstelling." De heer Kees J. Vrijling zei dit gistermiddag in hotel Oos-
tergo in Grouw, ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van de 
gemeente Idaarderadeel. Van twee tot drie uur werd in de grote zaal een door 
vele tientallen genodigden en belangstellenden bijgewoonde bijzondere 
raadsvergadering gehouden. Daarna kwamen de niet- raadsleden aan de 
beurt, om de vertrekkende burgemeester toe te spreken en alle goeds toe te 
wensen. 

De heer Vrij ling zei in navolging van 
de filosoof Raymond Aron: „Ook ik 
hoop, dat ik in het halfduister van de 
politiek het zoeken naar de waarheid 
niet te vaak heb vergeten" De burge-
meester, zo meende hij, vervult een po-
litieke functie. Maar het is goed, dat de 
burgemeester wordt benoemd en boven 
de partijen staat, dat hij een man of 
vrouw is, die geen boodschap hoeft te 
hebben aan de min of onmin van de po-
litieke partij, waartoe hij behoort. In 
die zin, zo zei de heer Vrijling, ben ik 
een politicus zonder partij. 

Democratie en vrijheid, zo vervolgde 
hij, zijn gevaarlijk speelgoed voor de 
mensen die wel op hun rechten staan en 
niet op hun plichten. Hij verklaarde, 
altijd een verklaard tegenstander van 
polarisatie te zijn geweest. ,Maar door 
de politieke nuchterheid van Idaarde-
radeel, is veel van de jaren zestig langs 
ons heengegaan. Idaarderadeel zij ge-
prezen," aldus de heer Vrij ling. 

Even eerder in zijn redevoering had 
hij nog herinnerd aan de leerschool  

voor politiek onafhankelijk gedrag, die 
hij tussen 1945 en 1962 kreeg, toen hij 
bij het Parool werkte. Hij sprak waar-
derende woorden aan het adres van de 
beide hoofdredacteuren, die hij daar 
heeft meegemaakt, de heer Van Heuven 
Goedhart en dr. Koets. Laatstgenoemde 
was gisteren in Oostergoo om het af-
scheid van de heer VrijIing mee te ma-
ken. Tot de tegenwoordige en ex-
raadsleden zei hij: „Het was een zeer 
overwegend genoegen met u te mogen 
samenwerken." 

Zeer positief 
De raadsvergadering begon met 

het voorlezen van de door de koningin 
ondertekende ontslagbrief door ge-
meentesecretaris Dirk Smits. Daar-
na kreeg wethouder Gerben van Es-
sen het woord. Hij gewaagde van de 
„voortreffelijke en voorbeeldige lei-
ding", die de heer Vrijling tussen 
1962 en nu aan de raad heeft gegeven. 
Hij wees er ook op, dat burgemeester 
Vrijling „niet altijd even gemakke-
lijk voor raad en bevolking" was 
geweest. „U hebt u-niet altijd bemind 
gemaakt, maar uw intentie was de 
gemeente te dienen," zo zei de heer 
Van Essen, die eraan toevoegde, de 
ambtsperiode van de heer Vrijling 
als zeer positief te hebben ervaren. 

Het PvdA-raadslid Klaas Schermer 
somde een groot aantal projecten op, 
die in de periode-Vrijling gereed zijn 
gekomen, en hij concludeerde eruit, dat 
deze periode een vruchtbare is geweest. 
Hij kenschetste de burgemeester als 
een zeer tolerant voorzitter: „Het regle-
ment van orde was voor u gelukkig niet 
heilig. Dank daarvoor." Hij bood de 
heer Vrijling namens raad en gemeen-
tepersoneel een metaaldraaibank aan. 
Daarna sprak nog weer de heer Smits. 
De gemeentesecretaris gaat binnenkort 
met pensioen. Hij zei tot de burge-
meester: „Ik had graag gewild dat we 
nog enige tijd hadden kunnen doorgaan 
met deze goede samenwerking, maar 
dat was met het oog op het leeftijds-
verschil niet mogelijk." En hij besloot 
met: „Burgemeester, de haven is in 
zicht. Ik dacht dat wij een goede tocht 
hadden gehad." 

Nadat de heer Vrijling zijn af-
scheidsrede had gesproken en de heer 
Van Essen de ambtsketen had over-
handigd (de Roordahuizumer leraar 
fungeert tot de komst van de nieuwe 
burgemeester, mr. Holtrop, als loco-
burgemeester) werd de raadsvergade-
ring beëindigd. Voor het gedeelte 
daarna bleken zich maar liefst veertien  

sprekers en spreeksters te hebben aan-
gemeld. Daaronder waren collega's, 
zoals burgemeester Johannes Brand-
sma van Leeuwarden, burgemeester 
Douwel Kuyper van Baarderadeel, en 
burgemeester mr. Joost van Bodegom 
van Opsterland, de adjunct-directeur 
van Gemeentewerken Idaarderadeel en 
commandant van de brandweer Tjisse 
Kuipers, majoor van Hoorn van de. 
rijkspolitie, oud-wethouder Sipke de 
Jong, die mede sprak namens de andere 
oud-wethouders van Idaarderadeel 
Vledder, Wartena en ook de in 1966 
overleden wethouder Bartele Bouma. 

Er waren vertegenwoordigers van de 
plaatselijke belangen uit Warga en 
VVartena, de heren Wiebe Sinnema en 
Tjeerd Nijboer. Eerstgenoemde legde 
op humoristische wijze de nadruk op de 
breedsprakigheid, waarom de heer 
Vrij ling bekendheid kreeg in de ge-
meente: „As jo oan it wurd wienen, 
fleagen de bijvoegelijke bepalingen en 
bijwoordelijke bepalingen en sels-
stannige bysinnen de seal yn en jo sea-
gen der net tsjinop foar elk wurd ek 
noch in synonym to neamen. Ik ha it 
wol meimakke dat in fragesteller oan 
de ein fan sa'n forhael forheard sei: Nou 
wit ik net iens mear hwat myn fraech 
eins wie." 

De heer Jan Spoelstra, directeur 
van de BV Halbertsma, kwam nog (' 
met een grote verrassing. Hij bood de 
heer Vrijling en zijn vrouw namens 
het bedrijfsleven en de GWHI een 
reis naar Skandinavië aan. 

     

     

   

Burgemeester Kees Vrijling heft 
het glas, samen met wethouder en 
loco-burgemeester Gerben van 
Essen. 
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De hoofdstraat van Grouw, als afgesloten door de zware kerk, zal de tijd van 
groote welvaart gekend hebben, die evenredig was aan de stand, door de 
hoofdplaats van een grietenij ingenomen. De omgeving in aanmerking nemende, 
zal het ons niet verwonderen, dat men in het midden der vorige eeuw hier 
menige scheepstimmerwerf en zeilenmakerij aantrof, en dat handel en scheep-
vaart hier moesten bloeien. Thans kent elke zeiler en wintersport-man Grouw! 

foto hieronder: 

In de waterrijke en in dat opzicht weelderige wereld van Friesland met zijn vogelrijk-
dom, geheimzinnige rietlanden, met de zeil-verlokkingen van het mooie Pik Meer, zijn 
opeenvolging van plassen en plasjes in 't veenland en weiden — daar ligt het bekende 
Grouw. Een deel van het waterland tusschen Grouw en Eernewoude blijft als natuur-
reservaat gespaard. Daarover waakt „It Fryske Gea -, dat  het  aankocht, Laten we 

ons dat dankbaar herinneren, als onze wandeling ons thans  langs  de haven voert. 

Een aardige dorpswandeling te Grouw, leidt hier over het gezel- 
lige weggetje...  natuurlijk  langs  het  water! Het zig-zag der daken 

i  achter het rustieke bruggetje staat  als een  zaag-lijn in de grauwe 
winterlucht. 

iekide- 

13 oic kacc,k, 

°rouw. 'n Dag of wat geleden vernielde 
eert kleine jongen met z'n stuiter hij onf7,é7 
luk de groote spiegelruit van Kerkhof's ban-
ketwinkel. Dinsdagmorgen kwamen 'n paar 
Leeuwarder glazenmakers die de gebroken 
ruit door een nieuwe zouden vervangen. 
Toen zij de groote kist met het glas van de 
kade zoudeq ,  halen -optglipte deze, aan hun 

-handen en 'plofte neer. Het' gla -S'ilituurlijk 
Ir' scherven. Niet alleen dat de glazenma-
kers' onverrichter zake naar huis konden 

' gaan, het heeft ook nog alle kans dat zij 
deze week 'n slechte Zaterdagavond hebben. 

.4_ 
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Oude klok weer in gebruik 
Dinsdagmiddag keken velen verbaasd 

naar de kerk, toen daar in plaats van het' 
zo welbekende geluid van de zware klok-
ken, nu opeens een veel lichter geluid 
weerklonk. Dit kwam van de klok, wel-
ke in het koepeltje hangt, achter de kerk. 

Ds Boneschansker en koster Dongstra 
hebben dit klokje in goede staat gebracht, 
opdat het weer geluid,  kan worden. Op 
het klokje staan ook enkele regels tekst. 
Op de bovenrand staat: Jurjen Baltasar 
mi fecit 1653. Hetgeen betekent, dat Jur-
jen Baltasar mij gemaakt heeft in 1653. 
De tweede regel luidt: C. van Roorda 
grytman van Idaerd suum cuio, waarvan 
we nog geen vertaling weten. C. van Roor-
da was echter de toenmalige grietman, 
welke woonde op de Roordaplaats. 

Waarvoor het klokje vroeger gebruikt 
werd weten we niet. Misschien zijn er 
Grouwsters die dit weten. Graag even be-
richt. 

Naar ds Boneschansker ons vertelde, 
ligt het in de bedoeling het klokje te ge-
bruiken bij kerkelijke huwelijken. 

Naderhand vernamen we van ds Bone-
schansker, dat zijn zoon, die een enthou-
siast sneuper is, in een Leeuwarder Cou-
rant van 1924 een artikel gevonden had 

,over bovengenoemde koepel en klok. In 
dit artikel staat, dat de huidige epel 

'roeger een eenvoudige spits of da  •  r 
geweest moet zijn. 

Op een tekening van Bulthuis, welke 
gemaakt is in 1780, staat echter duidelijk 
een koepel afgebeeld. Mogelijk is er na 
een verbouwing een spits opgezet, welke 
later is vervangen door de huidige koepel. 

Verder in dit artikel uit 1924 staat, dat 
voor een veertig jaren, na de kerkdienst 
het klokje geluid werd, waarop alle 
Grouwsters naar het gemeentehuis gingen 
om daar van een „eksteur" de namen te 
horen van de paren welke zich in onder-
trouw hadden aangegeven. 

Wie kan ons hierover nog meer ver-
tellen? 

— 
De klok in het koepeltje van de N. H. 

kerk wordt weer gebruikt. Dominee Bone- 
schansker meende, dat het zin had dit 

4i:

j weer die dienst te laten doen, die 
voorbije eeuwen ook heeft gedaan, 

nl het luiden bij een trouwdienst in de 
grote Kerk. 

In een Frisia van 1925 vonden wij nog 
enige aantekeningen over deze klok. Uit 
dit ingezonden artikel blijkt, dat in 1845 
het gemeentehuis gevestigd was op de bo-
venverdieping van het koor van de N.H 
kerk. Daar waar zich nu de kerkeraads 
kamer bevindt. Onder het koor bevond 
zich de dorpsgevangenis. Tot die tijd ken 
de Grouw geen eigen gemeentehuis. 

Nu was het 150 jaar geleden de gewoon-
te om na de kerkdienst het bewuste klok-
je te luiden, dat dus nu weer in gebruik 
is genomen. Het kerkvolk verzamelde 
zich dan op het pad voor de kerk, waar-
op een van de ambtenaren van het ge 
meentehuis het raam van het koor opende 
en aan de verzamelde gemeente voorlas I 
wie er onder de „geboden" stonden. 

Het is merkwaardig dat het gemeente 
huis  van  de burgerlijke gemeente Idaar-
deradeel zich bevond in het gebouw van 
de kerkelijke gemeente. 

Het is wel bekend, dat de kerk van 
Grouw in de voor-reforthatorische tijd een 
zogenaamde seendstoel was. Dit beteken -
de  dat  er voor een bepaald kerkelijk ce 
bied- recht werd gesproken. Toen al, dus 
in de middeleeuwen, moeten er zich vol-
gens overlevering, kerkers hebben bevon-
den onder het koor. Na de reformatie is 
men waarschijnlijk op de oude voet voort 
gegaan. Alleen met dit verschil, dat het 
koor van de rest van de kerk afgescheiden 
werd. Immers, een koor met altaar en 
beelden was niet meer nodig voor een 
protestantse kerk. 

Dit  .  gemeentehuis werd, volgens het 
schrijven in de Frisia van 1925, in 1845 
overgeplaatst naar het gebouw waar nu 
de verfwinkel is van de Fa. Epema-Lijzen-
ga. Daarvoor schijnt er zich in dit gebouw 
een paardestal te hebben bevonden. 

Ook wordt er een verband getrokken 
tussen een actie uit de vijftiende  ,  eeuw, 
waarin wordt gesproken over een „wapen-
huis" te Grouw. Men vermoedt dat het 
hier om dit gebouw gaat. Nog lange tijd 
werd de traditie in dit „nieuwe" gemeen . 

tehuis voortgezet en deed een ambtenaar 
's zondagsmorgens voor het geopende 
venster zijn werk. . 

Weer later werd dit gemeentehuis ver-
plaatst naar het gebouw dat naast de kan-, 
tine van de N.V. Halbertsma aan het Hal-
bertsmaplein. Wat het uiterlijk betreft is' 
er aan dit gebouw niets veranderd. 

Bij een trouwerij was het de gewoonte, 
om het bruidspaar bij de ingang op te 
wachten met een ereboog. Het voorrecht 
om deze boog op te houden was voorbe- 
houden aan een Grouwster f 	 .  ,  die 
hier een soort erfrecht op sch• 	eb- 
ben bezeten. Welke familie di 	s, is 
niet bekend. -- 
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Honderdste GWS-schouw geregistreerd  -  c 

Grouwster roeiboot stond mod 
1 

, 

GROUW - Vandaag wordt in Grouw een bijzonder zeilersfeest gevierd. 
Het bestaat onder meer uit zeilwedstrijden - uiteraard - een diner en een ge-
zellig samenzijn. Dat alles gebeurt dan ter ere van het feit, dat in dit seizoen 
de honderdste GWS-schouw werd ingeschreven bij de Vereniging Grouwster 
Watersport. Verreweg de meeste noordelijke watersporters weten het dan 
wel: dit is inderdaad een mijlpaal om feestelijk bij „stil te staan". In haar 
reeds meer dan veertig-jarige bestaan heeft deze aparte klasse haar be-
staansrecht bewezen en veel sympathie verworven onder de grote schare 
varensmensen voor plezier. 

Vereniging wil eenheid 
en  handhaving karakter  

Deze laatsten zien de GWS-schouw - 
zeer terecht - als een goed en eenvoudig 
scheepje, dat zijn eigenaar veel vaar-
genot verschaft. Verschillende zeilers 
van naam zijn uit deze klasse voortge-
komen en nog altijd zijn de ontmoe-
tingen tussen deze schouwen ook voor 
de meest verwoede wedstrijdzeiler de 
moeite waard. Van belang is ook dat 
deze ijzeren boten tussen het moderne 
polyester, dat tegenwoordig haast het 
beeld van 't waterland beheerst, rond-
uit iets aparts zijn en gewoon voor een 
stuk sfeer en karakter zorgen. De GWS-
schouwen horen net zo goed thuis op 
„Mar en Ie" per slot van rekening als 
traditionele Friese schepen als tjotters 
en  boeiers bijvoorbeeld. 

Zonder enige twijfel zullen die pit- 

tige zeilscheepjes nog heel lang hun 
aantrekkingskracht bijven uitoefenen 
op verscheidene zeilers. Ze zijn 
aantrekkingskracht blijven uitoefenen 
honderd maar eens - v-rij snel, erg han-
delbaar en betrekkelijk goedkoop. Bo-
vendien is een amateur best in staat, 
mits hij niet twee linkerhanden heeft, 
zo'n schouw te bouwen. Voor zo'n 
achtduizend gulden heeft hij bij zelf-
bouw een kant en klaar schip in zijn 
bezit. GWS-schouwen vindt men dan 
tegenwoordig al lang niet meer alleen 
in de bakermat Grouw. In verscheidene 
plaatsen in het Noorden ziet men ze en 
op het Heegermeer en de Morra zijn 
zelfs flinke concentraties van deze 
scheepjes. 

De Vereniging Grouwster Water-
sport, die de klasse al voor de oorlog  

officieel onder haar hoede nam, heeft 
veel voor de instandhouding van dit 
type en het onderlinge contact tussen 
de eigenaars gedaan. Vooral dank zij de 
activiteiten van eeen stuk of wat en-
thousiastelingen in deze club heeft de 
GWS-schouw een bepaalde status ge-
kregen. De zeilen worden reeds op de 
„verbondsmanier" gemeten en bin-
nenkort komt een heuse bouwtekening 
gereed met maten, waaraan alle nog te 
bouwen boten zullen moeten voldoen. 
Op die manier zal er tot een nog grotere 
eenheid worden gekomen, hetgeen de 
boot als wedstrijdschip nog aantrekke-
lijker maakt. De schouw van Jan de 
Boer uit Akkrum, die reeds twaalf maal 
het kampioenschap behaalde, heeft 
voor die tekening model „gestaan". 

Moderne fratsen 
Er zullen ook allerlei voorschriften 

komen wat uitrusting en zeilvoering 
betreft. En ook dat moet worden 
toegejuicht. In het vervolg kan dan 
immers worden tegengegaan dat de 
GWS-schouwen met allerlei moderne 
snufjes worden uitgerust. Zulke 
schouwen zijn er al gesingnaleerd: 
met curryklemmen, sjorlieren, bij-
zondere spanners, jockeysticks en 
nog zo het een en ander. Zulke mo-
derne fratsen horen echter op een 
eerlijk scheepje als de Grouwster 
schouw niet thuis. De GWS-schouw 
behoort een GWS-schouw te blijven, 
zij luidt over het algemeen de mening 
in zeilerskringen. De vereniging is in 
elk geval van plan streng deliatd-te 
houden aan de reglementen en 
daarmee uitwassen te voorkomen, 

iel voor pittige wedstrijdklasse 
die  de gehele klasse schade zouden 
berokkenen. 

Zo lijkt dit bijzondere boottype een 
goede toekomst voor de stompe boeg te 
hebben. Dat stemt zeker vele zeilers tot 
vreugde, vooral diegenen die de 
Grouwster schouw al zo lang een warm 
hart toe dragen. Al meer dan vier de- 
cennia leven verscheidene water- 
sporters met het wel en wee van de -
GWS-schouw mee. Daartoe behoort 

Leeuw, 
de Grouwster veehouder Jan de 

Leeuw, die thans een functie in de 
feestcommissie heeft en de ontwikke- 
ling van de klasse van begin af aan in- 
tens heeft gevolgd, 

Hij raakt haast niet uitgepraat over 

de 	interessante 	historie 	van 	dit werd toegewezen aan Sjouke de Vries. 
Grouwster boottype en schudt allerlei 	Eén tot en met twaalf gingen naar res- 
wetenswaardigheden 	uit 	zijn 	mouw. 	pectievelijk Harmen de Jong, Arend 
Hij vertelt dat de schouwen aanvanke- 	Pietersma, Gerrit Boorsma, Jan Veen- 
lijk uitsluitend als roeiboten werden 	stra, 	Cees 	Eisinga, Tjalling van 	der 
gebruikt voor talrijke doeleinden. Maar 	Goot, Bartele de Leeuw, Pieter Dijk- 
zo langzamerhand verschenen er losse 	stra, Homme de Jong, Jan Beetsma en 
sprietzeiltjes op die boten. Van een oud 	Harmen Witteveen. De nummers veer- 
stuk tentdoek werd soms een fok ge- 	tien en vijftien werden toegekend aan 
maakt. 	 Wij tse Jonker en Sjouke Hiemstra. 

Zeilnummers 	 Daarmee was eigenlijk de klasse ge-  •
oren. Wel moesten er latei' verschil- . 

	

Omstreeks 1935 lanceerde Harm de 	lende 	moeilijkheden 	worden 	over- 
Jong Senior op de jaarvergadering van 	wonnen. De zeilen waren niet alle ge- 
de al genoemde Grouwster Watersport 	lijk in oppervlakte, hetgeen zelfs een 
het idee de schouwen een nummer te 	keer bij een wedstrijd van Drachten- 
geven. Er werd een hele avond over 	Veenhoop tot een slaande ruzie tussen 
gepraat, want niemand van de ongeveer 	twee zeilers leidde. In oorlogstijd wer- 
vijftien eigenaars wilde de nummers elf 	den er onder verschillende schouwen 
en dertien hebben. De voorzitter kwam 	kielen gezet, hetgeen de eenheid ver- 
tenslotte met een compromis. Bij loting 	stoorde uiteraard. Later kwam er strijd 
zou één van die nummers vervallen, 	om de vraag of de schouwen al of niet 
Het werd nummer elf. Nummer dertien 	moesten worden uitgerust met dacron- 

zeilen. In al die gevallen waren er ech-
ter steeds mensen bereid het voor de 
klasse op te nemen en met regelingen te 
komen. Zo stelden al in 1937 Libbe 
Stelwagen en Hielke Bangma de op-
pervlakte van het zeil vast - elf vier-
kante meter - en maaktenlater ir. Foe-
ke de Wolf en Durk van der Schaaf een 
nieuw reglement. Verschillende ande-
ren droegen ook hun steentje bij en het 
resultaat is een springlevende en ka-
rakteristieke klasse met een heel eigen 
plaats in de Friese watersportwereld. 
Het staat als een paal boven het 
Grouwster water dus: de GWS-schou-
wen-liefhebbers hebben alle reden 
vandaag de vlag in de top van de mast 
te hijsen. 

WW 

Een bekend beeld op de Grouwster 
wateren: GWS-schouwen tijdens 
de start van een wedstrijd. 

' 




