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* Yn 1902 liet it bistKir fan de
Eerste .rige, lizzend: Oebele BruinGrouster sjongforiening Euphonia it
sma,
Johs van der Zweeg, Anne Bijlkoar yn syn hiele heer en fear op it
Sije Visser, Johs Y ska.
portret sette. Krap oen 75 jonges en
fammen, fierhinne de hiele Grouster _ Twadde rige ; sittend: Anne Vsser,
iongerein. It slangen wie doe noch in
Dj. Postma, Griet Koopmans, Riirn
biiangrike oangelegenheit. De foto
Deelstra, Eats .Dorhout, Wyts Jonker,
Griet Wybenga, Sybren Andringa,
Beint Berkepas, Bouwe de Visser.
Alle Hoekema, _Tm. Nieuwenhuis,
Sjouke Boonstra, Sjoerd Schuringa,
Hinke Beeksma, Tiet Bylsma, Tryn
Sienenia.
Tredde rige, steand: Bartele Bouma. Bartele Andringa, Gerben de
Vries, Jan Deelstra, Lutsen de Jong,
Jelle P. de Jong, Klaas de Haan, Job
van der Schaaf, Jobs de Jong, Hintte
Stellingwerf, Gerrit Landstra, Atz.e
van Stralen.
Dér achter: Mart Bouma, Eke Duiker, Berber de Jong, Rieke Kuipers,
Dio de Groot, Etje Okkema, Aal van
der Berg, Aal van der Schaaf, Griet
Budstra, Hieke Boonstra, Dito Hannema, Aanne Brouwer, Empkie Dijkstra, Fokje de Visser, Aaltsje Bouma.
Achterste rige: Klaas Zijlstra, Auke
Budstra, Wietse van der Vegt, Jan
Stellingwerf, Kees de. Jong, Durkie
Bouma, Willem de Haan, Minke Jonker, Geertje Haites, Teatske
Wigle de Visser, Antsje -Gorter, Kees
de Vries, Tryn .1. de Jong, Gjalt
Smit, Sjoegdsje . 1,Biemersnia, Herre
Nildam,. Ag#e
der- Wal, Sjouke
Molenaar, 1151.itsk.. - . Hoeneveld, Aal
Stok, Teatske Bouma, Tryn de Jong,
Antsje Terpstra, Klaske Leistra.
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Grou 13-2-1971 - J.W.

Oan't wide wetter wenne hy
Dér wie syn iensum sté
Hy pielde dér mei filgeljen
Hy fiske en hie fé.
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Sa kaem foar him de álde dei
En fan it swiere wurk
13ticht stadichoan syn lea foaroer
Hast sander dat hy 't murk.

Gjin libben dat him ea
Hy is fan bilt sa wis
Gjin fagel giet him oer it net
Komselden taest er mis.

En op in dei doe woe't net mear
Syn libben roun nei 't ein
En dizze soune sterke man
Hy wie nou dochs to'n em.

En oer it beamte rtst de wyn
En fltistert nacht en dei
De álde baes is hjir net mear
Freark Siekmans hy is wei.
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Doe kaem dy greate fageler
En lei syn netten ré
Syn seine hied er op 'e weau
En seach nei 't iensum sté.

,
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Hy wie yn dwaen en litten frij,
Koe rounom stean en gean
Mar de tijd dy háldt gjin skoft
Sok rédwurk bliuwt nea stean.
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Op bijgaande foto een stukje van de Het nu doodlopende stukje Hoofdstraat
'Spande Kont' oftewel de Boogstraat,
voorlangs het café zal een uitmonding in
waarvan de sloop reeds is begonnen.
Het café De Bierhalle heeft n.l. reeds de Boogstraat krijgen. De rij woningei
enige tijd terug de woning en winkel van aan de linkerzijde zullen — volgens het
de heer J. Ratsma gekocht. Deze woning eerst zo openbare en nu weer zo geheimen de halve Bierhalle zullen met de grond zinnige kommenplan — moeten verdwijgelijk gemaakt worden. Op deze plaats nen.
.
1'

cr.64 eti~i

1,344

H. B. Halbertsma te
Grouv overleden
82-jarige
is
ep
Gentermorgezt
leeft*1 overleden de beer Walde Binliert Maibertama te Greaw. oad-direeuw CIL and-commissaris van Halbertwas NV_ In de ruim zestig jaren, dat
de beer Halberzsma aan de :• ■"%" verbanden' was, zag hij het bedrijf groeien
Tan ronnereer zeventig tot zo'n zevenhonderd wertmeasers. Zoals bekend is
bet Gronwster famffiebedrijf vorig Jaar
oagenontea ha het Zweedse wereldconcera Swedish Match Company. De heer
Maibertsma had al eerder zijn aandelen
ba het bedrijf (ongeveer de helft van
bat bnaa1) aan zijn kleinkinderen
eprengedaao
Efidde" kwam in de zaak in
1998. die zeventien jaren daarvoor, op
2.5 mei 1891, was gesticht door zijn
vader Pieter Goslik Halbertsma. Het
bedrijf kwam voort uit de noodzaak
voor de handelaar in botervaten Halbertsma om de duigen, die van vers:ballende fabrieken uit verschillende
landen werden ingevoerd, op elkaar
pasms4z1 te makel. Omstreeks 1900
trerr: er ook boterkistjes gemaakt,
catestgelw 1930 begon de fabriek met
van deuren. Ook grotere
=sten warmden een onderdeel van de
pmdzilme_ In 1923 werd het bedrijf een
SV- twee raar later overleed de stichter Ft~ Goot& Hulde Halbertsma is
lak ra= een tiental jaren aan het
aesO12.' -rerbentden gewe est.. In de
echter ri reg er vrijwel
ca~ af hij bracht een

de wak_

iencek

Odde
t"..~ne -==e
=v bet ~et EU.:
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begs ffinc~ 1..~neeet dom de ter-

1.9 MES

3145m

Zic

egrkejs7-=.~ de laaiele
Orte Cmeest
7-iori

.f>45

Eent ~I~Ed itiMer£ miairegi
gjefiree
~111.11é" ~Me 15~.

~lig

HIDDE B. HALBERTSMA
heer Halbertsma, zijn vrouw en zijn
zoon Pieter werden gegrepen.
Samen met andere Grouwsters
kwam de heer Halbertsrna via het
Burmaniahuis te Leeuwarden en het
Huis van Bewaring te Groningen terecht in het concentratiekamp Henengamme, waar zij als „Torsperre" werden
ingesloten: zij mochten het kamp niet
weer levend verlaten. Bij de nadering
van de Engelse legers zouden de
Grouwsters met andere „Torsperre"gevangenen gefusilleerd moeten wordeb. maar dit ging niet door. Een
afgevaardigde van de regering-Dbnitz,
. n van het Dritte Reich
die b2 de nadage
regee.. bloot de groep over te
ereree]. naar de schepen in de Oostree.. doe kort daarna door Britse vliegtuigen tot zinken werden gebracht. Dit
bleek hun redding. want dankzij hun
.,Torsperre"-status kwamen zij aan
boord van het allerberoerdste schip dat
er bij was; het was het enige, dat weer
aan wal kwam .

* Slagroeier Rouwé van
Aegir, wandelend met tas in
het Olympisch dorp van
Mexico.

Op 10 mei was Grouw voor één nacht marinehaven. Een 6 - tal mijnenvegers, op vlagvertoonreis door Friesland, meerden toen af

aan de loswal. De volgende ochtend vertrokken de Jantjes richting Sneek.

BUGE OF BARSTE
'e histoarje fan it skûtsjesilen mar ien
D ERjierhatwestyndat
der mear Unfrede wie as yn 1968.
Dat wie yn 1849, doe't to Warten álve man baten
westen stem n binne. De measten binne wer by kommen. Nei dy tijd kamen der koarte regleminten foar
't skûtsjesilen. En dy kamen hjir op del: Fan twa
skippen dy't yn in krásrak op elkoar edbraze hat h y
foarrang, dy't it foarlikst mei 't swurd is. Mei healwyn en foar de wyn mei alles.
Dit reglemint hie in protte foar. As de iene skipper
de oare in gat yn 't skip jage koene je nei de tijd
altyd sjen hwa't yn syn rjocht stien hie. Siet it gat
foar it swurd, dan wie 't it slachtoffer syn eigen
skuld. Mar hwa't efter it swurd in opdonder krige,
koe mei rjocht en reden sizze dat it de oare syn
skuld wie. Daelk nei de wedstryd waerd der dan
Cdrekkene.
It systeem foldie skoan. It kaem allinne op 'e bealch
en de slippen oan. It earste greate probleem kaem
doe't bigjin dizze ieu de earste izeren tsjalken yn 't
farwetter kamen. Doe moast it bilge of barste.

Poep syn skip. It gyng sá mál dat de stryklatten yn
splinters oer 't dek fleagen en de bokvvytsdoppan
át 'e lege koai fan Sytse' Gjet op 'e weagen dreauwen. Sytse raesde dy jouns op 'e priisátrikking to
Grou: „Wy wolle tsjin dy fine Sádwesthoeksters
oars net mear sile as op snein". Omdat it skiltsjesilen doe driigde dea to blieden is der in reglemint
fan bakboard-stjárboard kommen. Bakboard soe altyd foarrang ha op stjárboard. It systeem foldie al
jierren skoan yn 'e ynternasjonale skerpejacht-silerij.
Mar it woe net oanslaen by 't skûtsjesilen. In skûtsje
hat nammentlik twa bakboardskanten. Ek noch yn
1968.

T bágde yn 1901 op in hurdsilerij foar Hams.
-1- Mintsje Pot fan Bakhuzen jage mei in dikke
smear wyn en foar in grouwe reef en de stoarmfok
by 't Jouster báterskip op. Mintsje fleach oer board
en hie it iingelok om libben op 't Jouster skip tolánne to kommen. De Jousters ha doe daelk &rekkene. De Jouster ploech hat dy jouns slein — as
Tsjerk Hiddes it sjoen hie, wie er wyt weilutsen.
Daelk waerd der omsjoen nei in hwat feiliger hurdsylsysteem. Mar earst moast it ommers noch barste.
Nou, dat harde yn '23 op 'e Sitebuorster Ie. Alde
Rienk Zwaga sette syn izeren tsjalk boppe op Sytse
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v.l.n.r. Trijnie Rep, Sippie Tigchelaar,
Atje Keulen-Deelstra, Elly van der Brom
en trainer Gerard Maarse in de muziektent.
daarnaast
Atje Keulen-Deelstra ontvangt de eerste
loten van burgemeester K. J. Vrijling.
Trijnie Rep bezig loten uit te delen.
Donderdagmiddag is de St. Pieteraktie
van de GWHI op een heel bijzondere wijze van start gegaan. Vier dames van de
schaatskernploeg met trainer Gerard
Maarse verleenden hieraan hun medewerking. De dames welke in Oranjewoud vertoefden, waren door At je Keulen-Deelstra meegenomen naar de kapsalon van C. Bos, waar Atje vaste klant is.
Toen omstreeks vijf uur het gezelschap
fraai gekapt, onder .plastic kapjes en parapluies wegens de druilerige regen, naar
buiten kwam, had zich een grote menigte
verzameld rondom het Halbertsmaplein.
Voorzitter der GWHI, A. Albertsma,.
heette allen welkom en stelde de dames
voor. Stien Baas-Keizer, die wel in Grouw
naar de kapper was geweest, kon helaas
niet aanwezig zijn, zij moest weg.
Alle dames werden spontaan toegejeugd en ontvingen een bloemetje.
Burgemeester K. J. Vrijling feliciteerde
eveneens de dames met litin behaalde
successen.
De St. Pieteraktie werd hierna door
Atje Keulen-Deelstra geopend door de
burgemeester een enveloppe met 25 bonnen aan te bieden waarvoor zij 6 loten
ontving.
Ook de andere dames leverden hierna
hun envelop met bonnen in bij de burgemeester waarna ook zij 6 loten ontvingen.
De dames gingen hierna 5 loten uitdelen
aan het publiek. Hierbij verving Haitske
Pijlman Stien Baas-Keizer.
Na afloop volgde nog een etentje bij
hotel Oostergoo.

Wietse v. d. Veen
na laatste
busrit
uit de bus
op de fiets

•

personeel van Grouw Wietse een boordverlichting aan voor zijn boot. Dit omdat
Wietse altijd klaar stond om in drukke
perioden het personeel van het station
een handje te helpen. Hij werd dan ook
beschouwd als een onbezoldigd spoorwegman.
Omdat hij nu meer vrije tijd had zou
hij ook wel eens bij donker moeten varen, zodat deze verlichting wel van pas
zou komen. Aan mevrouw Van der Veen
werd een bos bloemen aangeboden. Vele
gebruikers van de stationsbus zullen het
niet weten, maar ook mevr. v. d. Veen
heeft een poos op de bus gereden. Dit
was in 1939-1940 toen Wietse was opgeroepen voor de mobilisatie. De bloemen
waren hier dus zeker op hun plaats.
Nu de bus sinds zaterdag niet meer
naar het station rijdt, wordt pas gemerkt
wat voor taak de heer W. v. d. Veen in
Grouw had. Het gemis van de bus wordt
nu nog extra gevoeld door het wel bijzonder slechte weer.
Grouw is wat zijn verbindingen betreft
nu enigszins geïsoleerd komen te liggen.
Als men weg wil hetzij per spoor hetzij
per bus, moet men altijd naar het station
1 km buiten het dorp.
Voor velen, vooral ouderen, zal dit stuk
lopen een groot bezwaar zijn, terwijl ze
vaak ook niet zo draagkrachtig zijn om
een taxi te laten komen.
De toeristen zullen Wietse ook missen.
Ze zullen nu zelf hun bagage naar Grouw
moeten dragen. Ook was Wietse voor
deze mensen een soort van 'VVV inlichtingendienst.
Misschien is het te proberen dat de
N.T.M. bij het ingaan van de nieuwe
dienstregeling een van haar lijnbussen
naar of via Grouw laat rijden.

L'. (1. Veen

Zaterdagavond j.l. vertrok om half acht
voor de laatste maal de bus van ondernemer W. v. d. Veen naar het station. Dat
dit een historische rit is geworden, kon
men zien aan een aantal bijzondere passagiers. Voor de laatste rit waren nl. aanwezig mevr. J. v. d. Veen-Palstra — Wietse's echtgenote —, zijn zoon en schoondochter, z'n schoonvader — dhr Palstra
— en z'n schoonzuster. Ook waren present burgemeester K. J. Vrijling en wethouder Vledder. Verder nog de heer Booy;_die
de zondagsdienst waarnam.

Bij het station kwamen er nog zoveel
„gewone" passagiers bij, dat de bus geheel vol naar Grouw terugkeerde. Hierbij
waren ook drie leden van het spoorwegpersoneel. Onderweg was er ook veel belangstelling. Vele mensen zwaaiden Wietse hartelijk toe en auto's knipperden met
hun koplampen. In het centrum van
. klaar- voor vertrek naar het station .. ."
Grouw, bij de standplaats van de bus,
stonden ook vele belangstellenden. De
bus reed echter door tot voor de garage want hij had de laatste jaren zondags zelf
naast het huis van Van der Veen. Hier niet meer gereden. Al met al een indrukwerden de nog overgebleven passagiers wekkend getal.
mee naar huis genodigd.
Om half negen werd gebeld en een fon-

Nadat iedereen van een stoel en een
kop koffie was voorzien, werden er naar kelnieuwe fiets werd afgeleverd. Burgemeester Vrijling verklaarde, dat dit een
hartelust herinneringen opgehaald.
Burgemeester Vrij ling heeft met Wietse
eens uit zitten rekenen hoeveel kilometers
er wel waren gereden in de tijd dat de
busdienst heeft geduurd. Dit waren er
zeer veel. Wietse schatte het jaarlijks op
ongeveer twintig- tot dertigduizend. De
burgemeester kwam in totaal op 735.000
km. Wietse zelf kwam op 550.000 km,

geschenk was van het gemeentebestuur
aan Wietse v. d. Veen, als waardering voor
de ondernemer van de Stationsbus. Hierna werd de fiets geïnspecteerd en geprobeerd door een paar rondjes te rijden.

Weer binnen, bood stationschef K.
Schermer namens het gehele spoorweg-

september 1971

centrum wordt door jeugd gerund:

„why" in grouw
draait zonder
subsidies
Het komt in ieder geval niet door het Grouwster jeugdcentrum '„Why?" dat er een gat in de rijksbegroting zit. Het centrum
draait al acht maanden zonder subsidie. Dit betekent niet, dat
„Why" zo goed in de financiën zit, maar door de steun
van de inwoners van Grouw kan de zaak draaiende gehouden worden. Er is wel een aanvraag om subsidie naar de provinciale raad
voor jeugdaangelegenheden in Leeuwarden gegaan, want het bestuur en de organisatiecommissie van „Why?" hebben nog veel
plannen, die niet uitgevoerd kunnen worden door gebrek aan tijd
en geld. Het probleem dat plannen niet kunnen worden uitgevoerd door te wein
lost door het aa, „Why?" jongeren,

Na een veelbelovend begin Is het
zomerseizoen niet helemaal geworden wat de, Grouwsters van het
centrum verwacht hadden. De
trouwe , bezoekers uit Grouw en
wijde omgeving waren met vakantie
en de toeristen wisten waarschijnlijk
van het bestaan van het jeugdcentrum niet af. De grauwe buitenkant
van de oude school doet ook niemand op de gedachte komen, dat er
binnenin een erg gezellige ruimte is.
Door een grote lichtbak met de
naam van een frisdrank, waaronder
een lichtbak met de naam van het
centrum erop zal komen, hoopt het
bestuur wat meer de aandacht van
„vreemdelingen" te kunnen trekken.
De buitenkant zal geschilderd werden en veel meer kunnen de leden
— drie gulden contributie per jaar
— niet doen. Het bestuur heeft van
de gemeente een garantie dat het
gebouw twee jaar zal blijven staan,
daarna zal het waarschijnlijk tegen
de grond gaan.

MEIEN

Het jeugdcentr
jaar van voorbereidi
stuur van Idaardera
wensen naar voren
enkele lokalen in ch
te maken. Er werder
november begon de
ting van hun jeugdo
werd tegen inkoops
twee lokalen maakt
bar en een zitkuil.
en te tafeltennissen

,

Toen „Why?" geoI
het gemeentebestuur
drieduizend gulden
lijkt heel wat, maar
stuur, bestaande uit
Richard Brinlcman,
Pal, Betty Bouma en
staat er wat sceptisc
krije tolvehOndert g
lijkheiclsbilesting yn
Daar staat tegenover
citeit gratis is. De

liet bestuur van „Why?". Van links naar
rechts Ri chard, Corrie, Gerard, Meint en Betty.
&jacht en de wetterlieding is gratis,
dat se hawwe net sa folie to klaeijen".
Personeelskosten heeft het centrum tot nog toe bijna niet gehad.
„Wy dagge alles sels" verklaart
Gerard. Ongeveer twintig leden hebben aangeboden afwisselend voor
niets achter de bar te staan en 's
zaterdags houden tien meisjes grote
schoonmaak. Sinds kort is wel een
accountant aangetrokken om de taak
van penningmeesteresse Corrie wat

te vergemakkelijken. Het bestuur is
van plan de activiteiten uit te breiden, voor zover de financiën dat
toelaten. Het afgelopen seizoen was
er één keer per maand een dansavond en er werden geregeld films
vertoond, afwisselend een „kijkfilm"
en een „informatiefilm". De projector kon warden aangeschaft door
middel van een schenking van de
kerkeraad. Aan creativiteit kan echter wel wat meer gedaan worden,
vindt het bestuur en daarom zal er
een echte „Idadderjoun" komen.

P

It skipkesilen
De ligging van het dorp Grouw is wel
van dien aard, dat groot en klein, die
daar zijn woonplaats koos, of, door geboorte aldaar, die woonplaats heeft behouden, vroeg of laat, gefasineerd moet
worden door de mooie waterrijke omgeving en door het spelevaren op deze plassen. Is het daarom een wonder, dat de
jeugd van Grouw zich een tachtig jaar
terug al al bezighield met het maken van
scheepjes.
Het begon met het snijden van een modelletje uit een dik stukje boomschors
hetwelk vaak op laet terrein van Halbertsma fabrieken kon worden gevonden. Onder aan de bodem van dit zelf gesneden
scheepje werd een stukje blikken kiel
bevestigd, een klein prikje dienst doende
als mast, werd boven in geplant en waaromheen een vierkant blaadje papier werd
geschoven, van een ouderwetse scheurkalender, dienst doende als zeiltje. Had men
een vader of een ander familielid, die zich
ook interesseerde voor dit werk, dan
werd het kleine stukje boomschors vervangen door een oude klomp. Had men
dan bovendien ook nog een familielid of
goede kennis die een scheepje kon vormen uit een blok hout of door het aan
elkaar lijmen van latjes het vak van amateur scheepsbouwer uitoefende, dan was
Men natuurlijk helemaal klaar.
Zodoende ontstonden er in Grouw vele
van deze modelbootjes en kwam de drang
tot het houden van onderlinge wedstrijden als vanzelf.
Wanneer dan vele van deze knaapjes
zich met hun zelfgemaakte scheepjes aan
de walkant bevonden, eindigde dit meestal in een wedstrijd. Ging dit in het begin
alleen om de eer en was hij wiens scheepje het snelst de baan was overgevaren,
met de eer alleen tevreden, het duurde
niet lang of ck eer alleen was niet meer
voldoende, men wenste meer.
En. zo gebeurde het, dat tal van jaren
terug enige jongens op het idee kwamen
een wedstrijd uit te schrijven van kleine
scheepjes, waarbij dan voor ieder deelnemend scheepje één cent inleg moest
worden afgedragen. Een bestuur hetwelk
de zaken zou regelen was reeds gekozen,
terwijl de wedstrijd zou plaats vinden op
een zaterdagmiddag, omdat men dan vrij
van school was. De scheepjes werden verdeeld in klassen, t.w. klompscheepjes
(gemaakt van een oude klomp) ; grote
holle scheepjes (gemaakt van een uitgehold blok of van latjes in elkaar gezet en
een lengte van boven de 55 cm van voornaar achtersteven); kleine holle scheepjes (op dezelfde manier gemaakt en beneden de 56 cm) en dan nog de klasse
volle scheepjes (gemaakt van een blok
hout, hetwelk niet uitgehold, maar massief was gebleven).
De prijzen bestonden uit kantkoek
(koarstekoeke), gesneden in 3 verschillende lengten en bedoeld als le, 2e en 3e
prijs. De wedstrijd verliep vlot en naar
aller genoegen. Toen het echter zover was
dat de prijzen door de jeugdige voorzitter zouden worden uitgereikt deed zich
een incident voor, hetwelk deze mooie
middag deed eindigen in een ware veldslag. De prijswinnaars bemerkten bij het
aan hen overreiken van de prijs, dat deze
in lengte aardig waren ingekort. Het edelachtbare bestuur had de verleiding om te

-

Optocht met kleine scheepjes om de voormalige vijver voor het gemeentehuis
Voorop, toen'',..nog ,adjudant:Klaassen
snoepen niet kunnen weerstaan.
Toch ging men het daarop volgende
jaar door en werd de hulp ingeroepen van
enkele ouderen, die de regeling op zich
namen en ook de prijzen gingen kopen.
Het geld voor het kopen der prijzen
kwam van de kant van de Zeilvereniging
„Lyts Frisia", welks bestuur de zaak flink
ter hand nam en in goede banen leidde.
Zo kreeg men in Grouw jaar op jaar
een goed in elkaar gezette „Skipkesilersdei", welke aan menige jongen, nu al
„pake" of „Heit" van de tegenwoordige
jeugd, grote vreugde hebben gegeven.
Jaren ging dit zo door, doch plotseling
kwam er een inzinking. Hoe het precies
gegaan is weet niemand, maar de bestuursleden van „Lyts Frisia" werden
ouder, de geest verflauwde, zij verdwenen van het toneel en met de „skipkesilersdei" was het uit.
Daar zat men! Hoe was het mogelijk?
Enkele jaren gebeurde er niets. Maar
plotseling ontwaakte weer die „álde
nocht oan skipkesilen".
Op een zaterdagmiddag in het jaar
1923, was er een grote bedrijvigheid aan
de zogenaamde „Baei" in Grouw.
Vele jongens waren daar met hun
scheepjes, want er zou weer worden gezeild. Centen om prijzen te kopen waren
er ook, maar er was ook ruzie. Dit
was niet naar de zin van ondergetekende
en enkele jeugdige toeschouwers. Na enig
overleg namen zij de zaak ter hand en
werd er nog een prachtige zeilwedstrijd
gehouden. Geen wanklank werd meer gehoord.
Deze jeugdige toeschouwers besloten
eens bij elkaar te komen om te trachten
een zeilvereniging voor kleine scheepjes
op te richten.
Deze bijeenkomst vond al spoedig
plaats en eindigde met het oprichten van
de zeilvereniging „Jong Frisia".
Het eerste werk van dit nog jeugdige
bestuur was het werven van donateurs.
Dit werven slaagde buitengewoon, niet
minder dan 106 personen traden toe als
donateur tegen een jaarlijkse contributie
van 25 cent.
Zo werd dan op 30 augustus van het
jaar 1924 de eerste officiële wedstrijd van
„Jong Frisia' gehouden, waarvan het
plaatselijk blad „Frisia" schreef:
„Grouw, 30 augustus 1924. Heden
werd de eerste zeilwedstrijd van de pas

Dpgerichte zeilvereniging „Jong Frisia"
gehouden. Na een mooie optocht, de jongens met hun trotse bezit op de arm achter de plaatselijke muziekvereniging
„Apollo", begon om twee uur de wedstrijd, die even moest worden onderbroken door het krimpen van de wind, waardoor men was genoodzaakt de wedstrijd°aan te verleggen. Om vijf uur was deze
prachtig geslaagde wedstrijd afgelopen.
De optocht was echter niet naar de zin
van enige jeugdige toeschouwers. Zij vonden bij een optocht van een zeilvereniging
hoort een vlag. De oude vlag was weg,
dus moest er een nieuwe komen. Een reden voor deze knapen, om op pad te gaan
voor een lijstcollecte om een nieuwe vlag.
Ook deze collecte slaagde niet minder
dan het werven van donateurs. 279 handtekeningen waarachter bedragen varierend van 5 cent tot en met f 5,— was
het resultaat van deze collecte.
Op 21 juni 1925 kon dan ook uit naam
van de Grouwster ingezetenen een heel
mooie vlag aan „Jong Frisia" worden
overhandigd.
Bij vele gelegenheden heeft „Jong Frisia" haar medewerking verleend.
Zo heeft het bestuur van de vereniging
in een prachtige harmonie een goede 40
jaar samengewerkt. Toen kwam er net
als in de twintiger jaren een verflauwing
en lag de vereniging „Jong Frisia" ter
ziele.
Gelukkig is de zaak weer opnieuw onder moeders vleugels terecht gekomen en
Drganiseert „Lyts Frisia" weer deze jaarlij kse wedstrij den.
Ook in Leeuwarden houdt men nu al
weer langer dan tien jaar dergelijke wedstrijden achter de Prinsentuin.
Ik zou het verhaal nog wel langer kunnen maken, maar ben dan bang te veel
van de beschikbare ruimte te vragen.
Gaarne zou ik nu nog willen eindigen
met het eerste couplet van de „Jong Frisia
Mars" :
Stean op! Stean op! nou jonges,
En slaen de seilen oan,
't Is hjoed de dei fan 't silen,
It waer dat liket skoan.
Bliuw nou net langer lizzen,
Kom, smyt de tekkens (5f,
Toe fryske wetterliuwen,
Stean op! Stean op! Kom gau.
Hans de Jong.
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In Grouw daar
staat een huis

De betrekkelijk jong gestorven Johannes had dus geen opvolger, zodat
slechts drie generaties Andriesse
(voorlopige resultaten van het onderzoek) in Grouw het klokmakersbedrijf hebben uitgeoefend. Waarschijnlijk hebben de Tasma's de stiel bij de
Andriesse's geleerd.

Van betekenis
Het getekent voor Grouw toch wel
iets, dat daar, ongeveer honderd jaar
aaneen een bekende Friese klokkenmakerij gevestigd is geweest en dat
één hunner de staartklok moet hebben uitgevonden; dit model is later
door de vaklieden in andere dorpen
overgenomen.
Wijlen notaris Nanne Ottema heeft
een aantal door één van de drie
Andriesse'n gemaakte klokken gedetermineerd. Ze maakten stoeltjesklokken, maar vooral ook staande en
tafelklokken. De bezoeker van het
Friese Museum te Leeuwarden kan
bijvoorbeeld in de Bisschopkamer een
staande klok vinden van de hand van
Johannes Andries Sr.
De familie Andriesse mag wel gerekend worden tot de behoorlijk ge
goede ingezetenen van Grouw, Klaas
Johannes Andriesse was in 1811 (50
jaar) lid van het gemeentebestuur
van Idaarderadeel. Deze Klaas had
een forse, fraai lopende handtekening, evenals zijn zoon Siebren, die
toen 23 was (deze had een ander
beroep gekozen).

,

Recapitulerend:
Joh.
Andries
1719-1776; Klaas Johannes Andriesse 1761-1819 en Johannes Klazes
Andriesse 1785-1820. Geen hunner
heeft een hoge leeftijd bereikt: 57, 58
en 34 jaar.

Stamhuis
Het huis met de klok, ongeveer 1905. In de deur de familie Klaren.

De meeste mensen hebben wel
de ene of andere hobby: vissen, verzamelen, knutselen of noem maar
op. Daar zijn soms de vreemdste
,aktiviteiten onder. En wij staan ook
Wel eens versteld, dat bepaalde
mensen zich op bijzondere hobby's
hebben geworpen. Men zou kunnen
zeggen: het past moeilijk bij elkaar.
Dat vind ik nu een beetje het geval
met Jaap en Gerard Zondervan. Beide van Gorredijk afkomstige schoolmeesters, die ergens in „Holland" hun
nuttig beroep uitoefenen. In broederlijke aangeraaktheid hebben zij zich
via een groeiende interesse ontplooid
tot restaurateurs en reparateurs van
Friese klokken. Mogelijk is een vonkje van een verre voorvader, een te
Gorredijk gevestigd geweest zijnde
uurwerkmaker Hellinghuizer, op hen
overgesprongen.

Volkalmanak van 1837. Hij voert een
Grouwster sprekende in:
„Hij roemt zijn kunstig klokkenwerk,
Gans Neerland door vermaard,
Hij roemt op menig schoon ge,_
wrocht,
Dat ieder vruchtloos zocht
En elke bewondering baart"
-

En de bekende A. J. van der Aa
schreef in zijn Aardrijkskundig woordenboek uit de vorige eeuw o.m. „dat
er nog twee uurwerkmakerijen te
Grouw zijn, waarvan de voortbrengselen onder de naam van Grouwster
klokken beroemd zijn!"
Want behalve het geslacht Andriesse was er ook de familie Tasma in
Grouw goed als uurwerkmakers
bekend. Waarschijnlijk heeft een Tasma het bij een Andricsse geleerd.

Drie geslachten

In ieder geval: deze beide broers
bezitten het geduld, de kennis en in
zekere zin het vakmanschap, om
onklaar geraakte oude Friese klokken, die soms járen bij familie of
kennis op zolder hebben gestaan te
niksdoen, weer zó te restaureren en
op te knappen, dat ze uiterlijk weer
toonbaar zijn en inwendig weer impulsen hebben gekregen om regelmatig de juiste tijd aan te wijzen.

Klaas Johannes Andriesse (1761—
1819) werd in het vaderlijke klokkenmakersvak opgeleid. Hij trouwde
21 november 1779 met Minke Sybrens
onder Grouw (1762-1811)

Familie Andriesse

De oudste zoon in dit gezin was
Johannes Klazes Andriesse (1785—

Johannes Andries (1719-1776) is
tweemaal getrouwd geweest; de
tweede keer (28 okt. 1759) met
Anderske Klases uit Beetsterzwaag
(plm. 1778).

Zo op het oog zit in deze gegevens
niets, dat aan „aide tiden" herinnert;
toch worden we daarnaar gevoerd.
,

Dat zit zó: De heer Gerard Zondervan, die grote historische belangstelling heeft en o.m. bestuurslid is van
de Oudheidkamer te Gorredijk, heeft
een poos geleden een oude Friese

i/

Aan het Halbertsrnaplein 13 staat
een winkelhuis. Een bakkerij-affaire
van de familie H. B. de Jong, tevoren
gedreven door zijn schoonouders
Wouter Klaren en-Stijntje de Jong en
nog eerder door zekere bakker 1.zema.
Aan dit bouwsel is het een en
ander gemoderniseerd (dat moet in
deze tijd haast wel voor een winkelman), maar eigenlijk bezit het nog de
typische oude contouren van het
pand, zoals het er omstreeks de laatste eeuwwisseling moet hebben
uitgezien, en zoals het in de 18e eeuw
moet zijn gebouwd. Want dit pand is
in 1764 gesticht door Johannes An.
dries, meester uurwerkmaker te
Grouw, getrouwd met Anderske Klazes, vijf jaar na hun huwelijk. Het is
hun ongetwijfeld goed gedaan. Boven
aan de top van het halsfront (op de
foto zo goed als niet te zien) staat
een tafelklok afgebeeld met de initialen I A en A K en het jaartal 1764.
In dit pand hebben de drie generaties
Andriesse gewerkt aan hun in hun
tijd vermaarde klokken van velerlei
soorten en model. Johannes had
naam. In een in Amsterdam gekochte
klok — aldus Ottema — heeft Johannes Andries een speelwerk met drie
wijsjes aangebracht. De grietrnan van
Idaarderadeel bestelde in 1764 ,,een
staant speelwerk" bij Johannes. Ook
Klaas en kleinzoon Johannes kregen
verschillende eervolle opdrachten.
Van Johannes junior zijn o.m. door
hem vervaardigde horloges bekend.
Ik hoorde van ter zijde, dat de
eigenaren dit pand wel van de hand
willen doen. Gehoopt mag worden,
dat het voor het dorp bewaard kan
blijven, liefst in oorspronkelijke toestand. Niet alleen omdat het hier een
fraai pand betreft, maar ook als
herinnering aan een familiebedrijf,
dat hier zovele jaren in rechte lijn
gevestigd is geweest en dat in hun
tijd heeft bijgedragen tot de roem
van „it aide Grou", dat er vroeger
veel leuker en knusser moet hebben
uitgezien dan nu", wat de dorpskern
betreft.
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Bert de Jong, Haitske Pijlman, Roelof Wester en diens verloofde Anneke Cnossen (V.l.n.r.) nemen de
gelukwensen in ontvangst.

Grouw huldigde Haitske
Pijlman, Bert de Jong
en Roelof Ernst Wester
GROUW — Donderdagavond huldigde Grouw zijn kampioenen Háitske
Pijlman, Roelof Ernst Wester en Bert de Jong. Het Sportcentrum Grouw
schiep daarvoor de gelegenheid in zaal „Oostergoo", waar de „Bostella's"
het geheel muzikaal omlijstten.

LEEUWARDER

COURANT.

Brandtvaarborgicasten
Uit de advertentiekolommen van de
„Leeuwarder Courant" van vrijdag 5
juli 1872.
FABRIEK van
BRANDWAAR100 jaar
BORGKASTEN te
GROUW. De
geleden
KASTEN uit deze
Fabriek,
sedert
1852 bestaande, worden met de meeste
zorg en solidariteit vervaardigd; beantwoorden vo/komen aan het doel en
kunnen concurreren met alle dergelijke
Fabriekaten. STEEDS ZIJN EENIGE
IN VOORRAAD VOORHANDEN.
Grouw, 5 Julij 1872. A. S. v. cl. Wal,
Fabriekant.

Vroeger S. T. e. d. Wal.

Van de „kampioenen" droeg Haitske Pijlman als enige geen titel in haar
bagage mee. Zij diende zich het afgelopen seizoen echter als een grote schaatsbelofte aan met de derde plaats in nationale langebaankampioenschap voor Bmeisjes en met eremetaal in het kortebaankampioenschap van Friesland en Nederland.
Wedstrijdzeiler Roelof Ernst Wester,
die gaat „omturnen" naar de zogenaamde „470"-klasse, werd in zijn OK-jol
voor de tweede achtereenvolgende maal
kampioen van Nederland. Bert de Jong
ontpopte zich in het afgelopen schaatsseizoen als een groot kampioen. Hij
deed dat met de verovering van de
nationale langebaantitel bij de B-jongens en vooral met een serie onwaarschijnlijk snelle tijden.

De huldigingsbijeenkornst stond onder leiding van de heer Jan Hooghiemster, die zich niet zo verwonderde over
de grote zeil- en schaatstalenten in zijn
woonplaats: „Als we een eeuw teruggaan waren schip en schaatsen in
GTOUW, dat omringd is door water, de
belangrijkste vervoermiddelen. Grauw
bracht dan ook vele grote namen voort
in de zeil- en schaatssport".
Burgemeester Kornelis Jakobus Vrijling van Idaarderadeel complimenteerde de kampioenen en noemde hen „de
trekpaarden voor de lichamelijke ontwikkeling in de gemeente".
De heer Jan de Wit, die de Grouwster zeilverenigingen vertegenwoordigde, bood Roelof Ernst Wester een
wandbord van Makkumer aardewerk
aan. Hij roemde de trainingsijver en
wedstrijdinstelling van Roelof Ernst,
die in de afgelopen jaren zo'n zestig
starts maakte en daarbij vrijwel steeds
de hoofdprijs won. Piet Eisinga kreeg
een „doosje" sigaren en Anneke Cnossen, de verloofde van Roelof Ernst
Wester, een boeket bloemen.

De heer Piet Venema uit Heerenveen,
trainer van de Friese jeugdselectie,
schonk Bert de Jong het boek „Zeilen".
Hij gaf daarnaast een voorbeeld van de
frappante ontwikkeling van zijn pupil:
„Bert de Jong begon het afgelopen
seizoen met een tijd van 2.40,0 op de
1500 meter, toch wel een maatgevende
afstand in de schaatssport. In zijn
laatste wedstrijd reed hij 2.10,0".

De heer Jeen van den Berg uit
Heerenveen, o.m. hoofdtrainer in Friesland, sprak als klasseleraar van Bert de
Jong. Hij zegde namens het lerarencorps van de lagere technische school
een cadeau toe. De heer Johannes de
Vries, clubtrainer van Bert en Haitske,
overhandigde de drie kampioenen nanamens FFF een boekenbon.
De heer F. de Wolf kwam Roelof
Ernst Wester als schouwzeiler wijzen
op het fokkernaatprobleem: „Probeer
het eens met je verloofde", ried hij aan.
„Het is geen garantie om kampioen te
woeden, maar je kunt er wel veel
plezier aan beleven." De heer Ernst
Wester sprak zijn waardering uit over
het feit, dat de drie jonge sportlui
gehuldigd werden: „Ik weet, dat het op
de lever aankomt, maar ik hoop, dat
Haltske, Roelof en Bert nieuwe successen mogen beleven".

Utfiecht - Efkes tobek nei oare wráld

meljen; hja sjongt it heechste liet en har
fleurigens kin wolris it forwachtsjen fan
in feint bitsjutte.
Wy binne dan wer ander de klokslach
fan Grou en roeije de Djippe Sleat yn. It
is al aerdich skimerich as wy by de buorren ánder de brége by de Baei trochfarre.
In mennich fleurige Grouster feinten,
smokend át lange pipen, sette mei fikse
stappen yn skuon mei blinkende gespen,
de Reinerswei át. Harren doel is Jirnsum,
sa hear ik en faeks noch wol fierder. Fansets, de frjemdte lakt en it jonge libben
siket sneintojouns syn aventár.
Wy lizze is skou wer yn 'e Baei to plak
en hawwe hjoed wer ris hwat mear fan
de wráld sjoen as de deistige Grouster
buorren.
Sa koe dat gean yn it midden fan
de foarige ieu mei in Swalker.)

As wy de wráld fan hjoed bisjogge mei hjirfan komme wy foarby ,Lyts Toetsma"
' it apelh"Of,
syn razende forkearsdrokte en ángelok- en krije dér tofolle lijte fan
ken, mei syn fleantáchkaperijen, maar- sadat ik de rym efkes brûke moat. Ik
den, bommen en oare argewaesjes en syn bin nou op 'e trijesprong en folgje loftskommunikaesjetwang om dit allegearre óf de Hainjefeart, dy't is láns Roardafan tire ta áre yn ás op to nimmen, dan state bringt en in skoftsje letter lizze wy
is it krekt of leit dy hiele greate wráld foar de Hottingasyl.
as in doarp om jin hinne. Fansels, men
As wy dér trochslagge binne, farre wy
heart to libjen, men is die! fan 'e wráld de Boarn del nei de Aldskou. Foardat wy
en dy wráld wurdt hoe langer hoe lytser. de Kromme Knilles opfarre, wolle wy
Mar dochs binearret ás dat allegearre hjir earst in bakje kofje helje yn 'e herwolris en dan freegje wy ás ôf, hwer't berge. Wy geane dér oan 'e wál en rinne
wy hinne geane. En dan wolle wy der oer it hiem njonken de skuorre nei foawolris át en dizze wráld efkes forjitte.
ren en komme troch de foardoar yn 'e
As wy dan ris yn tinzen werom keare taep.
nei de werkelikheit fan ryklik in jeu toDér steane inkelde hynders en weinen
bek, hoe gáns oars wie it hjir doe.
op 'e lije side fan it hás. De beesten hawDan rinne wy yn it Grou dat oan de we hwat drinken en toer krige en wachsádkant eindiget mei it paed dat hjoed tsje, ander biskerming fan in waerm dek Lytse taljochting:
Parkstrjitte hjit, oan 'e eastkant mei de of tekken, op harren fuorlju, dy't oan 'e
It Prinses Margrietkanael en de spaarfeart dér't nou de Gedempte Haven leit kafje of in brandewyntsje mei sáker yn
en fierder omsletten is mei it Marlán en de jachtweide toevje. Sommigen fan har- dyk moat men weitinke.
Baei: Nou sudelik part fan it Halbertde wetters Galle, Baei en Grou. De hich- ren binne al in pear áren tinderweis en
tepunten fan it doarp binne de álde toer dan is sok oanstekken fan bilang fansels. smafabryk.
en inkelde greate wynmounles, dy't de As it net goed foar de baes is, dan wol
Reinerswei: Wei nei Jirnsum.
„nijverheid" foarmje fan dizze tijd. Dér foar 't hynder. En men praet dan ek wer
„Abbema": Boerehuzing foaroer fa.
wurdt hout yn seage, aatje parse en n& ris mei minsken át oare kontreijen en Joh. Westra. Nou berchplak, hwat de
yn meald Op 'e hellings is de bidri- heart nochris hwat nijs; Fryslán is sa skuorre aangiet.
vichheit fan de skin- en skoumakkers en great, net wier?
„Wytsma": Pleats dér't nou likerneich
yn 'e seilmakkerijen fan 'e seilmakkers.
Dér wurdt réstich arbeide fan moarns Sa hat men it ek oer de komst fan it kantoar Gemeentewurken is.
ier oant jouns en it praet dérby giet oer spoar. Der wurdt biweard dat der in baen
Toetsmar: Nou noardlik part fan it
it wurk, oer fakprestaesjes en oer it komme sil fan 't Hearrenfean nei Ljou- opspuitfjild binoarden it Margietkanael.
doarpslibben mei syn lytse, mar dochs wert, tichtby Akkrom en Grou láns. Ef„Lyts Toetsma": Boerehuzing dér't nou
tagelyk bilangrike nijtsjes. It greate kes letter, wer yn 'e skou sittende, tink Huisman wennet op 'e ein fan de Suorik
dér
jitris
oer
nei
en
freegje
my
áf,
oft
wráldbarren wurdt hjir amper murken
einsdyk oan it Kanael.
en as men dér alris fan heart, hat it him sa'n spoardyk it farren troch de fjilden
Bokkumermar: Nou noch reidpoel biwiken forlyn al 6fspile. Salang it net mei ek biheine sil. De tijd sil 't leare; yn eIts
direkte oarloch of in ramp tichteby to gefal kin men dan grif gáns flugger fan noarden Nes (Neskerdyk wie der doe ek
meitsjen hat, wynt it net op In doarp Grou nei Akkrom komme mei 't spoar. net).
Hawar, it giet my sa ek hurd gei-D:Sch. De
is de wráld, de wráld is it doarp.
Bursturnermar: Nou in leech fjildtsje
Kromme Knilles haw ik foar de wyn, it lán noardeastlik fan 'e Burstumer pleatHwannear't wy der ris átbrekke wolle sjit goed op.
sen.
om is kimen to forromjen, dan bislute
Op 'e áld Leppedyk komrne wy noch
wy op in snein (deis hat nimmen der
Goattum: Nou noch inkeld de pleats
tijd foar) nei Akkrom to reizgjen. It sil hwat fuotgongers foarby, û.o. boerefein- fan F. S. de Jong.
ten
mei
smoarge
klean
yn
'e
blaupáde,
in far- en fuotreis wurde moatte.
„Feddema": Nou biwenne troch Sj.
om dy thás tsjin skjinne to ruiijen. Ek
Farre, mei de syl- en roeiskou, liket inkelde boeren, kreas yn 't swart, mei Boersma.
my it moaiste. Dér stiet de sneins in harren boerinnen, ek yn 't swart, dochs
„Koldaerd": Nou biwenne troch fam
noard-westlike voryn en ik bislát binnen- mei blinkende earizers, dy moaiwis nei De Groot.
troch to farren. - rs skou leit yn 'e Baei de Akkrommer tsjerke west ha.
Djippe Sleat: Hjitte letter Lynbaenen dérwei roei ik earst ander de brége
Yn dit doarp lizze wy oan tichteby de sleat, dér't ver de Lynbaenstrjitte nei
fan 'e reinerswei troch, láns „Abbema",
om ek fierderop noch efkes de holle to greate mounle en sykje dér yn 'e buor- neamd is.
tragen foar in barte oer de feart. Dan far ren álde kunde át Grou op. Wy hawwe
yn it Nijdjip en as ik---dat in eintsje elkaar yn in pear jier net moette en sayn 'e lijte fan pleats Wytsma ántroun dwaende kinne wy wol hwat doarps- en
bin, set ik de mat yn 'e koker en flap it famyljenijs átwikselje. Ik moat bliuwe
sprietseil Ut. Efkes triuwt in stream it- to iten en dérnei noch efkes mei him it
skoatswetter fan 'e meallende Wytsma- doarp roun. Ik haw niget oan de geselmounle de skou tsjin de lofterwál, mar lige drokte dy't Akkrom to tankjen hat
al gau sjit er wer foarát en brázje wy oan syn lizzen oan 'e greate dyk. Hjir
passearret gauris in hynder en rydtách,
kreas it álde meanderke op.
eat hwat wy yn Grou net folie sjogge,
Wy sile nou genoechlik tusken de wide dér giet alles ommers mei 't fartách.
mounlepolders troch en kinne oer de polNei in „froech" bakje thé set ik dan
derdykjes hinne it fé noch weidzjen sjen, wer e•f. Ik lák it sprietseil der wer by,
dat mei it moaye hjerstwaer it grif noch hwant ik kin it doarp oan 'e winige kant
wol nei 't sin hat; de loft is skjin, it foarby farre en sa bin ik gau op Neskersintsje lit him jit fiele. It iere lieden fan syl, hwertroch ik yn 'e Sylroede kom. Gede Roomske Jirnsumer toerklok kin ik lokkich dat de wyn hwat krompen is,
hearre
wy kinne it nou ek wer bisile.
In koppeltsje wylde einen spat op 'e tijd
Op 'e Bokkumermar oankommen kin
foar de skou wei en ek in fiskjende iel- ik twa kanten át: rjochts& troch ir Burreager ljt my net al to tichteby komme. stumerrak nei Pean, lofts binnentroch.
Ridlik gau binne wy by de hoek dér't it Dat late liket my it bate en sa doch ik.
wetter skerp nei rjochts 6fbacht en Op Burstum is men oan 't kij-opheljen, it
moat de skoat in bytsje oanlutsen wur- is • hast wer melkerstiid. Ik far flak láns
de. Nou komme wy by de Toetsmar, in in jister dér't de earste speten al yn de
poel mei nochal hwat reidseamen, mar houten amer gounzje. Op 'e Burstumerde wyn wit it seil noch wol to foljen. mar binne boerebern mei skouwen oan
In pear markols fladderje át it soal wei ir hurdsilen. Yn in opfear' t sjoch ik in
nei de sádigge om my dér fan6f it bût- preamfol let bátlánshea lizzen, dat mei 't
lân nei to sjen.
moaije hjerstwaer noch yn it DeelsterAs wy it marke oer binne, sjitte wy de fjild woun is.
feart yn dy't nei it Nauwe Deel liedt. Wy
Wy farre nou oer it Krásdeel rjochting
passearje de wettermounle fan Oedsma Goattum. Greate koppels ljippen sweevje
en binne moai gau yn it Deel. Op it ein boppe de lánnen, de sinne is oan 't sakjen,
de dagen koarte hurd en de wyn giet lizzen. As ik by Goattum bin, kin ik it peil
wol om 'e mést slaen en oan 'e riemen
gean. Sa roei ik nou it casten yn oant de
hoek by pleats Feddema en draei ik
dérnei noardlik op Koldaerd oan. Dér
stiet in faem op it stalt to molkamerhim-i
•

„Gelukkig (was) het land,
waar het kind zijn moer verbrandt”
Ut 'e sompe.
Sa't us it each foel op it stik klyn dat
dér yn 'e sleatswál lei, gongen ás gedachten déroer fierder. Eigentlik wie it in
brok turf, mar dan net parse, fol stikjes
reid- en beamwoartel, rnoastriedtsjes,
swarte en brune fezeltsjes, koartsein in
klobke healforgongen sompe-fegetaesje.
Op 'e skeppe.
De groun yn Grou en omkriten sit dér
fol mei, foaral om 'e east- en sádkant fan
it doarp. (De kant nei Idaerd op fine jo
it net, dér is it kleare klaei.)
Hwat is dér al hwat yn dy klyn omwrotten, sa as by 't meitsjen fan sleatten, putten en gatten. Foarhinne mei de
skeppe; sawol „de lodde" (stekskeppe) as
„de panne" (holle skeppe) kamen dér oan
to pas. Hjoeddedei'bart soks almeast mei
de graefmasine, mar eartiids wie it hánwurk fan spesialisten, de saneamde
grounwurkers of polderjonges. It wie in
fak sánder theory of diploma's, mar it
foreaske wol oefening. It kaem op de
earmspieren en de réch oan, en koarte,
stevige keardels wiene dér it geskikst
foar. Fan sokken wie it in aerdichheit om
to sjen. Se stutsen de skeppe yn 'e klyn
as wie it báter en srineten de grouwe
hompen, gléd oan 'e skeppekant, sappich
fan grounwetter, mei in sierlike swaei op
heap of kroade. Op 'e kant fan it graefgat steande, kaem jin in gassige grounlucht yn 'e noas, gjin rare rook trouwens.
Nei de kachel.
Yn it Grouster gea hat de klyn nea it
doel west foar turfmeitsjen. Se siet hjir
faeks to djip en de bránkwaliteit koe miskien gjin sprekken lije. Dochs is der wol
klyn át dizze omkriten as turf stookt,
binammen yn 'e jierren fan-'e- léste-wráldoarloch.
Foar it nij to graven kanael krige men
doe de polderdiken tusken Aldskou en
de Groustermar ré en de groun dérta wie
tit it lán dér tusken weigroeven. Sadwaende bleaune dér wite gatten en droege
str r oer (dy't nei de oarloch dér át
binne) en doe't de branje, troch
dsomstannichheden, hieltyd krapper waerd, groeven de grounwurkers dér

cleictim c. es.. Ce,
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meiiens hwat ekstra losse klyngroun át,
dy't se op 'e stripen to druijen setten.
Dizze feankluten wiene ornearre foar
de bazen en opsichters en ek foar de arbeiders sels, mar dér wie ryklik en sadwaende forkochten se ek oan oaren. Dit
gong salang oant it wurk earst alhiel stil
lein waerd, fanwege de oarloch.
Nou koe men dizze net-parse turf, echte
baggeler of stekturf, lang net bilykje,
hwant it wie tige licht, los en kromme
lich en bránde sadwaende koart en rikkerich, stonk skerp en levere mar in bytsje waermte. Lykwols, better hwat as
neat, it bisparre dochs op 'e distribásjeb ranj e.
Aenst forgetten.
De fean- of klynlaech, hoe't men it mar
neame wol, is hjir oeral net like tsjok.
By it graven fan it Prinses Margrietkanael foel dat op. Tichteby Aldskou is it
net ienris to finen, dér sit de (sé-) klaei
oan it djipsán ta. Tichterby de spoarbrége
foroaret dat en hoe neijer men by de mar
komt, hoe mear klyn, hoe minder klaei.
Dér sil de feanlaech wol inkelde meters
dik wéze, mar bisánder tsjok byfoarbyld
is it yn 'e omkriten fan Soarremoarre,
dér't it nei is forteld is, wol toalf meter
sitte moat en fuort al bigjint ánder de
sjedde.
As der. hjoeddedei noch rendabele turf
woun wurde koe, dan hie de hiele Lege
Midden, it Wáldlán ynbigrepen, noch wolris forfeante wurde kinnen, krektlyk as
dat foarhine bard is mei de Beetster haeilannen en dy fan 'e Tynje.
Mar wy hawwe nou, safier is 't hinne,
alhast net ienris mear forlet fan 'e stienkoalminen, lit stean fan 'e klyn, nou't de
gaswinning sa'n flecht bigjint to nimmen.
f
•
It ivnr .1 . • .
gere stookturven, foar safier se jit to finen binne, yn 'e musea setten wurde,
hwant oer in stikmannich jierren wit gjin
minske mear hoe as turven der átseagen,
likemin as forwaermingsstoven en turfbakken. En dat soe, fanwege de greate
bitsjutting dy't se hawn hawwe, jammer
weze.
t
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De Westerbuurt
Op bijgaande fotomontage kunt u zien
wat er van de Westerbuurt is overgebleven nu de meeste woningen daar gesloopt
zijn. Linksboven de schuur van mevr. De
Vrieze waarover het raadslid F. v. d.
Meulen van gem.belangen, schriftelijke
vragen heeft gesteld aan B. en W., waarin hij er op aandrong deze schuur z.sp.rn.
aan te kopen en te slopen. Mevr. De Vrie-

ze wil echter pas over verkoop praten
wanneer het kommenplan voor Grouw is
aangenomen.
Vroeger was dit het turfhok van P. Sytema,
die daar met het skûtsje voor de wal lag
Daarnaast een gedeelte van de fabriek
van Halbertsma, wat daar staat aan het
restant van de Baai. De Baai met Zuiderkade, eens een groot water waar de zeilschepen met hardzeilen om de boeien
gingen. De grote schuur midden links is
de timmerwerkplaats van het aannemersbedrijf Hiemstra. Onder links nog een

stukje steeg naast de voormalige verfwinkel van P. Feenstra. Een bijzondere constructie met de ronde muur en overdekte
steeg.
Op de foto daarnaast kunt u zien waar
P. Feenstra jarenlang zijn verfkwasten
droogstreek. Een dikke laag van ongeveer
4 â 5 cm zit hier in een bonte mengeling
van kleuren op de muur.
Mocht u een kijkje in de Westerbuurt
willen nemen, dan moet u de steeg in tegenover de ingang van het Wilhelminapark.
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Reid sloeg met de,„/
vuist op tafel
en 't koor bleef

Rode koor uit Grouw
houdt traditie hoog

HET HAD niet veel gescheeld of het arbeiderszangkoor „1\leielkoar Jen"
uit Grouw had niet meer bestaan. Enkele jaren geleden zag het bestuur er
geen gat meer in en schreef een opheffingsvergadering uit. Naar verluidt,
heeft op die vergadering één van de leden, Reid Wijbenga, hard met zijn
vuist op tafel geslagen en uitgeroepen, dat het koor moest blijven. Dat maakte
zo'n indruk, dat iedereen weer moed kreeg. Er werd een ledenwerfaktie gehouden en het reultaat mocht er zijn: „Meielkoar Ien" bloeit weer en het
lijkt, alsof er nooit sprake is geweest van opheffing.
In een tijd dus toen de lucht nog
Het „reade koar" uit Grouw is één
van de vier arbeiderszangkoren die er
nog zijn in Friesland. De andere plaatsen zijn Sneek, Franeker en Ditrehteri.
Samen met de drie onthouderszangkoren uit Marssum, Huizum en Leeuwarden organiseren de rode koren elk jaar
in april nog een zangfeest. Het is op het
ogenblik een drukke tijd met de diverse
plaatselijke Eén Mei-vieringen. Dat wil
zeggen op de Een Mei-vieringen van de
Partij van de Arbeid, want dat is de
partij, waarmee men vanouds de beste
bindingen heeft.

Bij zulke gelegenheden wordt het
oude, vertrouwde repertoire afgewerkt.
Van de forse Socialistenanars tot het
weemoedige Broeders verheft u ter
vrijheid. De Internationale komt beslist
minder voor, maar wat wil je? Als de
PvdA het land regeert, zoals onder
Drees en misschien straks Den Uyl, dan
zing je niet zo gemakkelijk, dat die staat
verdrukt en die wet logen is.

•

Volkstem

Ien" had een voorganger
met de proletarische naam „De Volksstem". Dat koor werd opgericht in 1922.

zwanger was van al dan niet reële
kansen op een sociale revolutie. De
grote waarde van een eigen liederenschat heeft men in de arbeidsbeweging
al heel vroeg ingezien. Zingend bereidde men zich voor op de internationale
broederschap die morgen zou heersen
op aard.
Grouw, het rode bolwerk in het
Friese waterland, kreeg in die tijd dus
ook zijn arbeiderszangkoor. Aaltje Fokkinga, Doeke Wijbenga (de vader van
bovengenoemde Held) en Gatze Wieringa waren de oprichters. Van hen
leven alleen nog de beide mannen: de
heer Wijbenga woont nog steeds in
Grauw, de heer Wiemenga woont in
Wolvega. Dirigent werd Johannes Gorter.
Het koor bestond voorspoedig voort
tot aan de bezettingstijd. Onder de
Duitsers mocht het niet blijven bestaan,
omdat die Grouwsters weigerden, zich
aan te sluiten bij de Cultuurkamer. De
kas van de vereniging werd toen ondergebracht op de zolder bij kaasmaker
Marten de Jong, vader van het huidige
bestuurslid mevrouw Geertje Boorsma-

>II Dit is het koor „Meielkoar len" in
aktie in de „dld skoalle". Uiterst rechts
aktie in de „èld skoalle". Uiterst rechts
dirigent Henk Hoitsma. Vervolgens van
links naar rechts: Lutske SchermerMiddendorp, Dirkje Bruinsma-Looyenga, Jonkje van der Brink-Kleinhuis, Geertje Boorsma-de Jong, Jantje
Sjoerdsma-Blauw, Tytsje van DuurenSjoerdsma, Tryn,ke de Vries-Veenstra
en Bonkje Spijkstra-Radsma. Op de
tweede rij de dames: Fokje Mendel,
Hieke Wijbenga-Gerritsen, Tryntsje
Tjepkema-van der Zee, Yp de GrootWijbenga, mevrouw Visser-Plantinga,
Martha Mootenaar-van der Heide en
Tjikke de Jong-A/berda. Tot slot de
heren, helemaal achteraan, van links
naar rechts: Bouke Busman, Marten
Rauwerda, Anne Tykstra, Reid Wijbenga, Herman de Wilde en Geert Jonker.
Niet het hele koor is hier aanwezig.
Negen leden waren er niet toen de foto
werd genomen.

de Jong. Vandaar, dat men na de
bevrijding onmiddellijk de beschikking
had over geld.

•

Meielkoar

Op 6 juni 1945 ging „De Volksstem"
een fusie aan met het vrijzinnige kerkkoor. Het nieuwe koor kreeg de naam
„Meielkoar Ien", en begon zijn naoorlogse bestaan met meer dan honderd
leden. De meest bekende naoorlogse
dirigent werd Mar Nabennan uit Leeuwarden, die het koor dirigeerde tot hij
bijna tachtig was. Zij opvolger werd in
1960 de heer Henk Hoitsme uit Grouw,
die het nu nog is.
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Het bekijken van de gemeentekaart van Idaarderadeel anno 1848 (Eekhoff)
geeft heel wat informatie omtrent situaties van toen. Men leest en ziet a.h.w.
de toestand van die tijd in een enkele oogopslag.
Nemen wij het fragment van Grouw en omstreken onder de loupe, dan merken wij o.m. op:
De houtzaagmolen bij de Groedaam, zoals de oude haven op de kaart staat
vermeld. Genoemde vaart liep door het hele dorp en in 1848 vormde deze
eigenlijk nog de oostgrens van de bebouwde kom, zoals de kaart laat zien.
Naast de houtmolen zien wij twee gebouwen, waarvan het kleinste de molenaarswoning zal zijn geweest, waarschijnlijk nog het zelfde huis, dat momenteel door de heer W. van Stralen wordt benwoond, terwijl het andere de
schuur zal zijn, welke pas vernieuwd is, ook van Van Stralen, toen dus een
speciale houtschuur. Hier is de Molenstraat later ook ontstaan.
In het dorp valt tevens op een molen aan de_ noordwestkant, die op het
Groen stond, met de molenaarswoning, vlak bij de Waagshaven; de haven
welke diende voor transport naar de boterwaag, nu noordelijk deel -van de
Raadhuisstraat.
Rondom het dorp stonden heel wat watermolens. Over ongeveer twee kilometer in alle windrichtingen kon men totaal zo'n 48 stuks waarnemen! Vlakbij
het dorp zien wij o.a. die van „Wytsma" aan het Nieuwediep, die van „Oedsma" aan de Grouw, een op de Pólle zuidkant Bliken, een op de Pastoriefinne,
een bij „Klein Biensma" (thans boerderij H. Bouma) en een verderop bij
de Bliken naast de boerderij nu fam. Snoek.

Oude Boerderijen.
Verder merken wij op tussen de Pólle en Kl. Biensma een terp, die later is
afgegraven. Dan enige bekende Grouwster boerderijen:
Abbema (huizinge nog aanwezig), Graalda (nog aanwezig), het zopas genoemde Oedsma (reeds lang niet meer bestaande) en Wytsma (voor enige
jaren terug afgebroken).
Ook zien wij nog niets van het Wilhelminapark. Tussen Abbema en Wytsma,
waar het later, met de begraafplaats, is verrezen, was in 1848 slechts weiland met enige bebouwing.

...
iv■...
Het Ka jegat.
Het hoekje Pikmeer voor de ingang van de
Kajegat te hebben gehad. In onze jeugd men(
ben gehoord, maar niet veel Grouvsters zullen

De Bloedkamp.
Eveneens valt het oog op de „Bloedkamp".
Vóórdat wij deze kaart onder ogen kregen,
sters denk ik — altijd gemeend, dat met de;
werd bedoeld.
Ons is meermalen verteld, dat die naam verb
een jongeman (een boerenknecht) op een
Aan de kaart zien wij nu dat het een ander
ten noorden van de Pastoriefinne, in de engte
noemen. Nu dat eilandje niet meer bestaat,
later een deel geworden is van het erf van 1
met het land aldaar is samengevoegd. Een ve
toen met die van heden, laat duidelijk zien d
grondstorting aan toegevoegd is.
Zo moet daar dus eens een bloedig liefdesdn
het stukje grond dat nu voor het huis van
niet of er ergens nog historische feiten geb()
bevestigen. Mocht een lezer daar meer van w
horen natuurlijk.

Landpaden en Zetten.
Tenslotte kunnen wij er nog op wijzen, dat
door het veld liepen tussen de dorpen onde
stippellijntjes zijn aangegeven. Met name tu:
Grouw en Idaard met een zijtak naar Warga.
Deze paden hadden uiteraard te maken met
brugjes (zelfbediening) en barten („zetten")
gens de vele vaarten die gepasseerd moesten
,

Durk Lolkes Bouma forstoarn.
Ien fan de bikendste Grouster minsken
is sneintojoun forstoarn. Durk Bouma
wie ien fan dy minsken dy't echt by it
doarp bihearden. Hy hat hjir syn hiele
libben wenne, is bigoun by de boer en hie
letter in fikse grientesaek.
Hy hat syn greate bikendheid krige
troch it geregeld meitsjen fan ferskes, wol
yn 'e Hepkema krante, yn Oostergoo, mar
hwérfan de measten yn de Frisia stien
ha. In pear fan syn bate binne yn in
samling opnommen en ek steane der guon
op in grammofoanplaet. Hy hat ek foar
hiel hwat bruiloften ferskes makke, as
de lju d& om fregen.
Hy wie fansels in fate klant by ás yn
de drukkerij. „'k Ha wer hwat", wie syn
fate átdrukking. Hy naem dan efkes
rat, wylst syn fers mei kritysk each lézen waerd. It wie dan faek noch yn klad,
mar dan forskynde hy letter op 'e dei as
er it yn syn bysonder moai hánskrift oerskreaun hie. Dan folgen der foar de áld
man noch in pear spannende dagen, de
krante roun soms fol mei adfortinsjes en
dingen dy't der wol yn moasten en dan
bleau syn gedicht stean. Dat wie dan
nochal in klap. Mar oars wie hy tongersdei tsjin toalfen om it nochris oer to I&
zen, sa't it dan nou yn de krante komme
soe; der koe ddchs nochris in fout yn
sitte. Dan kaem hy mei in stik of tsien
adressen, meast kunde, dy't de krant dan
tasjurd wurde moast, hwant syn dichterskip waerd wol wurdearre en hy is désrtroch mei in hoop minsken yn 'e kunde
kommen. De ferskes kamen al dan net
r pleatst yn in boek en wie der sa'n boek
fol — ik miende dat der fjouwer of fiif

dCCL

binne, dan gie dat nei 't museum ta.
Sa is dat jierren gien. Hy libbe tige
mei mei alle Grouster dingen, mar binammen it skûtsjesilen hie syn greate niget.
Wy printsje hjir dan ek noch in ferske
yn syn hánskrift Of, dat om de ien of
oare reden doe net opnommen is. Hy hat
it forline jier makke. Bihalven by ás,
kaem hy ek faek by de Stork Fryslánmannen, dér't hy tige eigen wie. Hy hat
noch lange jierren oan fytstochten meidien — de Goarretocht bygelyks — en
wie in bitilft dammer.
D.L.B. wv sille jo misse.
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der Nederlanden.
De heer W. Wartena van gemeentewer- Het werd geschonken door Kerkvoogken vond bijgaand certificaat in een der den en Notabelen der Herv. Gemeente te _
.
ld ad m.
Grouw. Ondertekend door H. J. G. Gree_ noeneve
sloopwoningen in de Westerbuurt.
Het geheel is gedrukt in blauw en
Het is geschonken aan de heer Rinse be, predikant; notabelen Sj. Boerke, pres.,
d emeente, A. Kerkhof, secr., H. Smitz, H. Maurits, bruin bij Van der Spoel en Co. te Grouw,
b -ij e g
Dijkstra, toen tuinman
...
ter gedachtenis aan het planten der Ko- K. H. Hooghiemster, A. Andringa en B. toen 2 jaar oud
ninginne Linde in het Wilhelmmapark te Kingma. Alsmede de Kerkvoogden G. Hel- Tevens hierbij een foto van de dit jaar
j geleden geplante boom.
Grouw, op de dag der troonsbestijging 31 linga, pres., D. Schuitmaker, secr., G. W. 75 aar
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Succes Monumentenstichting:

Huisje in Grouw heeft
weer bewoners gekregen
GROUW — „De grote accentverschuiving in het restaureren is het op
de voorgrond treden van het woonhuisherstel of liever nog het stads- en
dorpsherstel. Niet in de plaats vn,
maar naast het restaureren van afzonderlijke kerkelijke en openbare gebouwen". Dit verklaarde architect Kramer,
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, woensdagmiddag in Grouw. Hij
had het voorbeeld van zijn onderwerp
bij de hand, want zijn korte toespraak'
diende om enige luister bij te zetten
aan het ingebruiknemen van een alleraardigst huisje aan de Raadhuisstraat
(in de oude kern), dat niet alleen leuk
is gerestaureerd, maar door het architectenbureau P. L. de Vrieze ook ingenieus voor bewoning is ingericht. Gerben Beeksma, onderwijzer aan een
Lom-school, en Marion Haye, studente,
zullen er zich stellig spoedig thuisvoelen.

Ook voorzitter ds. J. Boneschansker,
van de monumentenstichting „Iclaer-

deradiel", was verheugd. In zijn welkomstwoord wees hij er op, dat de
stichting werd opgericht om restauraties van monumenten te bevorderen,
maar er is meer tijd gestoken in het
adviseren van particulieren: het pand
Raadhuisstraat 20 Is ook zo'n voorbeeld.
Het is pakhuis geweest, expositieruimte, koffiebar zelfs en nu is het een
kleine woning geworden. „Geen tweede", aldus deze spreker, „want wat
tweede woningen betreft verkopen wij
als stichting nee. Die staan immers het
grootste deel van het jaar leeg." De
heer Boneschansker stelde met vol-

doening vast, dat in de gemeente zo

langzamerhand begrepen wordt, dat het
de stichting niet om het maken van
,.musea" gaat, maar om het behoud van
het dorpskarakter, dat van plaats tot
plaats verschillend is.
Uit het toespraakje bleek, dat de
stichting goede contacten met Warga,
Wartena, Roordahuizum en Friens onderhoudt. In Warga bestaan plannen
voor herstel van het Ald Slot, het
Armenhuis, kerk en toren; in Wartena
van de pastorie, in de andere dorpen
van kerk en toren. Een en ander houdt
verband met het feit, dat een regionale
stichting betere contacten met de mensen kan leggen dan een provinciale. De
heer Kramer zei nog, dat een woningherstel als dit een noodzakelijke daad
van milieuzorg is, van het historische
woonmilieu namelijk. „Hier is een goede stap gezet op weg naar het eigenlijke
dorpsherstel," zo stelde deze deskundige vast.
De genodigden mochten na de „opening" een kijkje nemen in het grappige
pandje, dat beneden kamer annex
keuken bevat en boven twee slaapkamers. Het geveltje geeft een sfeervolle noot aan de huizenrij van de straat,
die van het Halliertsmaplein naar de
kade langs de Grou voert.
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