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DAGBLAD 

Vol belangstelling kijken de raadsleden toe  
hoe burgemeester K. J. Vnjling de laatste Uitbreiding in Grouvu op stapel 
hand aan een deur legt. V.l.n.r. de heren ir. 
A. J. Kranendonk, directeur Halbertsma 
NV, gemeentesecretaris D. Smits, de heer G. 
H. Epema, burgemeester Vrijling, wethou- 
der G. H. Vleeder, Sj. de Boer, K. Schermer 	mzet Halbertsma 
P n .1. Meester. 

1973: f. 56 miljoen 
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In 1973 zal Halbertsma NV te Grouw een 
jaaromzet bereiken van j" 56 miljoen. Ten 
opzichte van 1971 betekent dat een stijging 
van de jaaromzet met f 10 miljoen. Deze 
cijfers maakte directeur ir. A. J. Kranen-
donk gisteren bekend tijdens het bezoek van 
de gemeenteraad van Idaarderadeel aan het 
bedrijf. Deze stijging van de jaaromzet is 
gerealiseerd ondanks een aantal problemen 
waarmee het bedrijfsleven wordt geconfron-
teerd, zoals de inflatie en in dit geval de 100 
procent houtprijsstijging. Inhakend op de 
olieboycot voorspelde ir. Kranendonk, dat 
wanneer de chemische industrie, waarvan 
Halbertsma NV in belangrijke mate af-
hankelijk is, wel voldoende blijft toeleveren, 
men voor formidabele verhogingen zal 
komen te staan. 

Sinds het laatste bezoek van de raad aan 
Halbertsma NV in 1971, is het bedrijf met 
5000 m2 uitgebreid. Inmiddels bestaan er 
weer plannen voor nieuwbouw. De 
principiële beslissing is genomen om uit te 
breiden met een hal van 4000 m2. Deze hal, 
die als opslagruimte ten behoeve van de 
wintervoorraadvorming dienst moet doen, 
zal voor de volgende herfst gereed moeten 
zijn. 

Binnen de Swedish Match Group, 
waarvan Halbertsma NV deelgenoot is, is 
het Grouwsr bedrijf ingedeeld bij de 
bouwdivisie, de grootste van de vijf divisies, 
die in 1973 een jaaromzet zal bereiken van 
/ 1 miljard. Met de produktie van 600.000 
deuren bezit Halbertsma 15 á 20 procent 
van de Nederlandse markt. 

Naast de 600.000 deuren worden er 
1.250.000 pallets en 100.000 kozijnen ge-
produceerd. Daarvoor worden 45.000.000 kg 
hard- en zachtboard, 6.000.000 kg hard-
board, 500.000 m2 folie, 500.000 kg lijm en 
100.000.000 schroeven en draadnagels ver-
werkt. 

Bij Halbertsma NV te Grouw is 552 man 
personeel werkzaam, van wie 60 procent 
buiten Grouw woonachtig is. Het totale 
personeelsbestawd over de drie vestigingen 
in Grouw, Lemmer en Groningen bedraagt 
701, van wie 35 Turken. Bij het aantrekken 
van Turken heeft men nogal wat 
moeilijkheden ondervonden, omdat de 
werkloosheid voor 1974 door de regionale 
arbeidsmarkt is geschat op 7.2 procent. Bij 
de werving van 'personeel is het bedrijf 
echter met het probleem geconfronteerd dat 
voor een bepaald soort werk in eigen land 
geen personeel te vinden is. Alle arbeidsbu-
reaus zijn uitgekamd, maar dit heeft niet 
voldoende opgeleverd, ook niet om het na-
tuurlijke verloop te kunnen opvangen. 



JOHANNES Harenson, 90 jaar, sinds 1968 weduwnaar en w- 
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a-hiem in Grouw. Toen hij tien jaar geleden met zijn 
vrouw het kamertje van het bejaardencentrum betrok, begon hij uit 

i
7i...ir._ pure verveling de aardappels voor de zeventig bewoners van Friesma-

hiem te schillen. Elke dag een emmervol en met een onderbreking van 

ozaiek vijf maand tien jaar achtereen. „Ik lui achthándert sek skyld", zo rap-
porteert hij lakoniek. Hij is van zijn taak ontheven wegens de aanschaf 

g H van een aardappel-schilmachine. Hoe het Johannes Harmenson ver-
ging voordat hij aardappelschiller werd, wordt hieronder verteld. 

	  JOHANNES HARMENSON  

AMEARIKANEN prate allinne 
oer harsels. Jo kinne yn Fryslán jier-
ren lang geregeldwei mei minsken 
prate en dan witte je noch neat. 
Mar as jo in heale dei mei in Ameari-

kaen praet ha, dan witte jo alles. En 
elk libbet d& op himsels. Jo haw-we 
hielendal gjin gemienskip. Soks 
skriuwe se noait, mar ik kin jo sizze 
dat der Friezen fan iinwennigens 
stoarn binne. It hat foar guon in for-
skriklik lijen west. Ik bin der yn '20 
hinne gien en yn '23 werom kaem. 
Oh ik ar net wêze koe? Ik woe der 
net wêze om de bern. 

Sjoch, dy bern boartsje hjir moai op 'e 
strjitte. Se formeitsje har. Mar yn Amea-
rika, sleten se altyd op it hiem, hwant de 
neiste buorlju wennen withoefier fuort. 
Ik bin der hilme gien,,omdat ik hjir yn 
Grou op it fabryk fan Halbertsma wur-
ke en dat sinnige my net. Fráns Koai-
stra, dat wie in baer hjir fan Grou, wie 
myn boarch. minsten in boarch ha,  

oars krigen jo yn Amearika gjin fisum. 
Fráns siet yn Wisconsin, mar dér wie It 
min. Ik sei tsjin Frans: Hjir wol ik net 
bliuwe. Ik gean nel Californië en as is 
it my dér ek net nei't sin is, dan gean 
ik werom. 

Ik koe gjin wurd Ingelsk, mar yn 'e 
trein trof ik in Dátske hannelsreizger. 
Dttsk kin 'k my mei rédde, dat ik hie 
oan Los Angeles ta selskip. Ik ha dér in 
wike omstapt. 1Vlyn earste boer wie In 
IngeIske sémarg: 	t in bytsje Dátsk 
koe. Ik forts 	andert dollar plus 
de kost en da.'C'';f' 	soad. Mar ik wist 
dat er my net 	wee. Dak hie 'k hinn 
ófharke doe't 	'in oaren-ien slet to 
praten. Hyse 	de omraek cowboy- 
boartsje, mar • die leafst neat. 

• Nei hits 

In Los Angeles is 't altiten moai 
waer, mar yn 'e bergen is it oars. Dér 
ha 'k ek noch by in pear Grouster 
jonges west. En doe bin 'k mar wer nei 
hás gien. Ik hie it jild wol, mar ik 
waard comboy op • féboat, dy't nei 
Ingelán gyng, Wy hienen seishándert 
stiks fé op it dek staan. Jo moatte 
rekkenje, de earme man wurdt altiten 
bisoademitere. Der mocht yn Ingelán 
gjin goedkeap Amerikaensk fleis mear 
ynfierd wurde, hwant dan rekken de 
Ingelske boeren har fé net kwyt. Mar 
Ebben fé mocht wol en doe farden se 
dus it fé ni Ingelan. 

Ik nie myn jild op 'e bank set, hwant 
dy skippen wtienen net sewaerdia. Se 
seinen doe dat kaem fan de minen en 
sa, mar it lei oan dy skippen. Mar ás 
skip gyng it goed mei en ik kaem 
forgees yn Ingelán. Yn 1970 ha 'k der 
wer west, yn Amearika. Fjouwer maan-
ne, by in dochter. 

• Baggelbak 

Us folk komt fan de Fryske Wylp en 
wy wienen thás mei syn achten. Us heit 
hie in pear kij en hy stie oerdei yn de 
baggelbak. Dat wie op it Allardseach. 
Doe't ik alve wie. moast ik ek mei. Wy 
gyngen dan moarns oer de heide nek 't 
Foarwurk en sa nei Allardseach. It 
wienen fan dy smelle paedjes, hielendal 
átwadde troch de skiep. Jelke Scheper 
hoede dér seishándert Drinten foar acht 
stáren wyks. En hy breide deis in pear 
hoazen. 

Us mem arbeide ek, op'e bou en dan 
hie se de lytse bern oan it tsjoar, oars 
wie it net fortrouwd. Och, hwat ha dy 
minsken arbeidzje moatten. Myn suster 
— se is oer de hándert nou — koe deis 
hándeTt hokken rogge, dat is 1000 skea-
ven, bine. Der moatte twa toutsjes om 
sa'n skeaf, dat witte jo wol. 

As wy as bern thás kamen, dan 
moasten wy de jirpels opsette. Wy ieten 
jouns waerm. En dan in sipelsje der yn 
en hwat potfet en hwat ieten wy lek-
ker. 

Yn 1902 bin ik nei Grou gien. De 
kunstdong kaem op en dat hat dy wráld 
om De Wylp hinne foarát bracht. Heit 
koe thás bliuwe, hwant it lán brocht 
folie mear op. Fan 1906 oan 1913, ta 
hawwe myn frou en ik yn Dátslán 
sitten, yn in stal en letter wie ik yn in 
fabryk yn Dusseldorff. Dér wiene wij 
wol mei tázen man. Mar ik wie it leafst 
yn 'e stal. Wie wienen dér maal op 'e 
tiid wei, mar doe't wy fuort gyngen, yn 
1913, doe wienen se har al oan it 
tarieden op de oarloch. 

En fierders ha ik neat bilibbe. 
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Waren dé`-'berichten aanvankelijk minder de toeristencentra niet over gebrek aan evenmin als dat andere jaren, zoals hier in 
optimistisch. momenteel wijst alles erop dat belangstelling zullen hebben te klagen, Grouw, het geval was. 
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BV Halbertsma nam afscheid van 
trouwe en gewaardeerde medewerker 

Jan Pijl (64) uit Grouw 
ging 52 jaar lang „noait 
tsjin sin" naar de fabriek 

GROUW — „Sawnentweintich jier 
lang ha ik elke simmer de stoomtsjet-
tel by Halbertsma skjin makke. De 
baes frege my forline jier of ik der ek 
yn 1974 wer wêze soe. Ik sei doe: Ik 
kom wer, mar dan om to sjen hoe 't 
in oar it docht." Want de heer Jan 
Pijl (64, maar morgen 65) uit Grouw 
heeft het er bij de firma Halbertsma 
opzitten. Op 52 dagen na is hij 52 ja-
ren lang werkzaam geweest bij het 
Grouwster bedrijf. Gisteren is er in 
de kantine afscheid genomen van Jan 
Pijl. 

Hij kwam als jongen van dertien jaar 
in dienst bij de firma Halbertsma. Voor 
een gulden in de week. Hij herinnert 
zich, dat zijn moeder maar al te blij 
was met die ene guldem. Want vader 
Pijl was landarbeider, en verdiende 
maar weinig. En er waren zeven kinde-
ren thuis, dus elke bijdrage was wel-
kom. 

Zevenendertig jaar lang werkte de heer 
Pijl op de beukenzolder, waar houten 
vaten werden geproduceerd. De laatste 
vijftien jaar is hij werkzaam geweest 
op de schaverij en zagerij. „Ik bin noait 
tsjin it sin nei de fabryk tagien," zegt 
hij nu. 

Gistermorgen heeft hij koffie gedron-
ken met de direktie. Gisteravond was 
het feest bij hem thuis. Van het bedrijf 
en de collega's kreeg hij een een enve-
loppe met inhoud, een hengel, een fiets-
tas, een tuinhark en een geschenken-
bon. 

En niet te vergeten: het speciale Hal-
bertsma-sportshirt. De heel Pijl is na-
melijk een enthousiast hardloper, Elke 
zondagmorgen doet hij de Kanalenloop, 
dat wil zeggen een hardlooptocht langs 
de kanalen ten zuiden van Grouw van  

tien kilometer lang. Jan Pijl legt deze 
afstand af in de tijd van een uur en vijf 
minuten. Hij doet dan ook al een dikke 
dertig jaar mee aan de wandelsport. 

Begin van de wandelweg langs het Pikmeer, gezien in de richting van het dorp, 
ongeveer vanaf de werkplaats van gemeentewerken. 



BIJ HET HEENGAAN VAN 
SJIRK BUIK STRA 

Sj. Buikstra is geboren te Bolsward en 
heeft daar zijn eerste opleiding als koper-
slager genoten bij koperslager Joustra. 
Hij heeft daar het aloude handwerk van 
koperslager goed geleerd in lange dagen 
werken van 's morgens 7 tot 's avonds 7. 
Daarbij kwam herhalingssch ool en de 
avondambachtschool, waar hij tekenon-
derwijs kreeg. Daarna heeft hij gewerkt 
bij Pietersma in Sneek, de Voltawerken 
in Gorredijk, Werkspoor Amsterdam en 
het GEB-bedrijf aldaar. Maar door de 
oorlogsjaren trok het heitelán meer en 
meer en in 1944 kwam hij met zijn huis-
houding weer terug in Friesland, waar 
Hein Faber zijn werkstukken zag en hem 
wist te overreden om hier te blijven. Hij 
woonde toen in Warga. Hij kreeg al gauw 
bekendheid, ook doordat hij op vele de-
monstraties van het FAV meewerkte en 
al spoedig kreeg hij zijn eerste grote op-
drachten. Wij noemen het oranjeboompje 
aan de Grote Kerk te Leeuwarden, de 
schiere monnik voor de watertoren te 
Schiermonnikoog. Dit was een groot stuk 
werk. Niet alleen de monnik, maar ook 
de koperen bol van 2.60 m hoog moest 
gemaakt worden. 

Uit zijn plakboeken noteren wij verder 
nog een zilveren tjotter voor de heer S. 
Hepkema, een doopvont te Wommels. In-
middels verhuist Buikstra met veel mee-
werking van burgemeester Renken, naar 
Grouw, waar hij in „het huisje aan de 
haven" een thuishaven vinden zal. Velen' 
zullen zich het geklop van de hamer nog 
herinneren, dat hier dagelijks weerklonk. 

Naast de gewone dagelijkse gebruiks-
voorwerpen werden ook steeds prachtige 
grote werkstukken gemaakt. Een kogge-
schip voor Ijlst,- spits voor de kerk te 
Meppel. Talloos zijn de windvanen in de 
vorm van schepen en de modelschepen. 
Een model Statenjacht, een koperen  

schouwtje voor Ooltgensplaat, dit in op-
dracht van het gem.bestuur van Idaarde-
radeel. Een huis voor B. K. v. d. Berg 
van de woningbouwvereniging. 

Ook de muurlantaarns mogen wij niet 
vergeten en wij zijn er persoonlijk nog 
steeds erg trots op een Buikstra lantaarn 
aan de muur te hebben. Lampen, ketels, 
en vergeet niet de zonnewijzers die tot 
ver in het buitenland te vinden zijn. De 
markante spits van de watertoren van 
Hoorn, Terschelling. Doopschalen, o.a. 
voor de Ger. Kerken te Leeuwarden en 
Huizum. De windwijzers op de Terhorn-
ster sluizen, de haan op de toren van de 
St. Pieterkerk te Grouw. De oranje-gong 
in het Oranje-hotel ,  te Leeuwarden. De 
windvaan, die we hierbij afbeelden, is 
van de heer Woudstra, geoloog, met diens 
familiewapen. 

Wij zouden zo gemakkelijk nog kunnen 
doorgaan, maar menen met het noemen 
van deze voorbeelden van zijn kunst wel 
het bewijs geleverd te hebben, dat Buik-
stra een koperslager van grote naam is 
geweest, wienst werkstukken wij steeds  

zeer bewonderd hebben en die, overal 
waar ze geplaatst zijn, het „doen". 

Natuurlijk hebben wij — hoe kan het 
anders in een dorp als Grouw — veel 
contact gehad. Wij wisten bijna altijd 
welk groot werkstuk' hij onderhanden 
had. Wij hebben vaak meegeholpen naar 
het zoeken van antieke voorbeelden, die 
hij soms gebruiken moest, en aan de 
ouderwetse uitrusting van het huisje aan 
de haven, doordat er bij onze verbouwin-
gen o.a. een fraaie oude lantaarnpaal te 
I voorschijn kwam, die later in de tuin 
prijkte. 

Buikstra is niet meer, maar zijn werk-
stukken zullen hem nog lang overleven. 
Het is toch, zoals hijzelf zo treffend in 
één van zijn plakboeken heeft geschreven: 

De dood ziet niemand aan 
de scepter nocb. de spade  • 
De keizer noch•de boer 
vindt bij hem ooit . genade. 
Wie dan geen naam nalaat 
door deugden van de geest 
verdwijnt, alsof hij nooit 
in leven is geweest. 

Aeisikersklub "De Ljip" 
Nou 't wy midden yn de aeisikerstiid 

sitte wol ik as áld foarsitter fan klub De 
Ljip, noch graech it ien en oar der oer 
fortelle. Ik skriuw áld foarsitter en dat 
komt omt wy (de 6 noch oanwézige le-
den) freedtojoun foar it lest by elkoar 
west hawwe om, sa't men dan seit, de 
klub op to doekjen. Ek al mei omdat wy 
it &mune jier 2 fan ás trouwe leden mis-
se moasten, nml. Jan Heida en S. B. 
Kingma. En it foar ás to biswierlik wurdt 
om nou it fjild noch yn to gean, hawwe 
wy dat bislát nommen. Mar wy binne by 
elkoar weigongen mei de prachtige her-
inneringen fan doetiids. 

Yn 1906 wie ás klub oprjochte troch 
F. van der Schaaf, -Tj. Hannema en Kl. 
Berkepas. As dan maitiids de biltlannen 
wer boppe wetter kamen en wy dy won-
dere rook wer yn 'e noas krigen en de 
ljippen, skriezen en it hiele filgelheir hear-
den, dan sprong ás herte iepen en wy hál-
den ás gearkomste, hwer't hiel hwat bi-
praet waerd. Yn it foarste plak hoefolle 
kofje, thee en droege bokkes wy wer 
mei ha moasten. Letter, doe't wy álder 
waerden, kaem der ek noch hwat rinder 
de koark mei. Mar der waerd net folie 
gebrak fan makke, hwant der moast aei-
socht wurde yn dy prachtige wyldlannen, 
blaugérsen en neam mar op. Wy hawwe 
dagen hawn, dat wy 200 skries--aeien hiene, 
mar nou't de auto's troch de prachtige 
fjilden jage, is it moaije der fryhwat 
Yn it bigjin gongen wy allinnich sneins, 
omdat der sneons noch oanr 7 fire ta ar-
beide waerd. Sneintomoarns ier en bi-
tiid fuort, hwant wy moasten roeie, omt 
wy mei skouwen fuort gongen en de bi-
langstelling fan de leden tige great wie. 
Letter is dat asakke ta in féste ploech. 
De skouwen waerden üs to min en hier- 

den wy in pream fan Wester en dér paste 
ûs flach ek folle better op, hwant wy 
hiene in klubflach krigen, dy't troch lytse  . 
Tjebbe skildere wie en dy flach bistiet 
noch. Trochdat de klub hechter waerd 
wy mear fortsjinnen, waerd it preamke 
oan kant set en krigenwy de Grouster 
boat.- Dit wie frijhwat better, hwant nou 
hiene wy net allinnich in moai fartách, 
mar ek in moai plak foar iten, drinken 
en sliepen en foar jubileums. Doe't ás 
klub 25 jier bistean hie, krigen wy de 
moarns bisite fan de klub Ald Grou. J. 
Deelstra, de Van der Meulens en de oaren 
en fierder de klub Baten Schot; K. v. d. 
Vlugt, J. Boerke en harren maten. Nei 
Mrin hawwe wy in optocht yn de wáld-
lannen hálden. Dit feest hie goed foldien 
en clêrom holden wy om de 5 jier in ju-
bileumfeest. By it 40-jierrich bistean haw-' 
we ás froulju by ás op resepsje west. Hja 
woene perfo ast it lán yn om aeien to 
finen, mar kamen werom sánder aeien, 
mar wol mei trochwiete fuotten, trochdat 
de 'lannen nochal wiet ,wiene en de frou-
lju fan dy moaije platte skuon oan hiene. 

Mar wille mei de froulju hawwe wy wol 
hawn. Sa wie it dan ek tige angelyk, 
hwant by it 50-jierrich bistean wie it tige 
káld; gjin aeien en ás boat wie opdoeke, 
mar wy hiene &doar wer in pracht skip, 
de Tsjákemar, in moai wenskip fan Bak-
ker, hwer't wy ás dan ek wol yn for-
makke hawwe. Op dit feest krigen wy 
,noch bliken fan bilangstelling fan áld-le-
'den, sels át Amearika. Witte jimme hwat 
dat sizze wol, sa'n klublibben, hwer't hja 
de bislommeringen fan it deistige libben 
oan kant sette; wy reitsje net átpraet. 

Ik haw dan ek mar inkelde punten oan-
helle, mar wy as áld-leden sille nea dizze 
moaije jierren át ûs libben forjitte. 

Reinder 
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De 'startpraam' in het Pikmeer. Leider Hans de Jong aan de toeter 
(foto 1934). 

In de dertiger jaren heb ik getracht 
nog bestaande folklore in onze pro-
vincie op schrift en volgens bestaandt, 
regels vast te leggen, zoals het Sint 
Thomasluiden in de zuidoosthoek, het 
skipke-silen voor jongens te Grouw; 
het tipeljen hier en daar, het tippen te 
Jorwerd, de palm-paas-viering te Ak-
krum, het eendenmelken in waterland 
enzovoort. 

Mijn systeem was het verzamelen 
van historische gegevens van folklo-
ristische aard, het grote gebeuren een 
dag mee maken en van een en ander 
een pagina van de krant vol schrijven, 
inclusief mooie plaatjes er bij. 

Zo herinner ik mij nog levendig die 
heerlijke zomerdag, toen de Grouw-
ster jongens hun feest van plankstuk-
ken en klompen hielden. Het was 
zondag 26 augustus 1934, de viering 
van het 10-jarig bestaan van „Jong 
Frisia", toentertijd de club, die deze 
jongenswedstrijden organiseerde. Ik 
merk, dat het toevallig deze zomer 
veertig jaar geleden is, dat het festijn 
plaats vond. Daar komen nog een paar 
bijzonderheden bij. Voorzitter was 
toen de theologisch student Cathari-
nus Hoekema van de Mennisten, die 
Hans S. de Jong, had opgevolgd. De 
laatste, nu overleden, woonde toen al 
te Huizum. Hoekema zou twee jaar 
later dominee worden te Helium, om 
in 1945 naar Haarlem te verhuizen. 
Nu treft het ook wel bijzonder, dat ds. 
Ileekema deze zomer wegens leeftijds-
redenen emeritaat heeft gekregen; hij 
preekt 12 mei afscheid, In 1934 was 
hij nog geen predikant, in 1974 niet 
meer. Daar ligt een leven van veertig 
jaar tussen. 

Ook nu nog worden de skipkesilers-
dagen gehouden; mijn correspondent 
te Grouw berichtte mij dat de wed-
strijden nu onder auspiciën gevaren 
werden van „Lyts Frisia". 

Hans de Jong was uitgetreden, 
maar toch ook aktiet zulke dagen. Hij 
was toen de 'hele dag in aktie en 
leider van de wedstrijden. Deze 
vriend van Grou'w is het vorige jaar 
overleden. 

Gezeild werd met van klompen ge-
maakte scheepjes en met „lytse felle 
en lytse holle plankstikken." Klomp-
scheepjes zijn uiteraard van klompen 
gemaakt. De kap wordt er afgesneden, 
ook van onderen wordt ze gefatsoe-
neerd en op dit klomponderstuk wordt 
een „dek" gespijkerd. En de nodige 
tuigage. Het verschil tussen holle en 
folie plankstukken is, dat de romp 
van een „volle" massief is en de ,hol-
le" natuurlijk hol. In klasse „kleine" 
mogen scheepjes tot 50 cm. lengte 
meezeilen; langere scheepjes komen in 
de klasse der grotere. 

Het hoogtepunt — zo schreef ik 
toen — van de skipkesilerij is wel de 
samenkomst en de optocht met mu-
ziek. Dan toont ook de Grouwster 
burgerij haar onverdeelde belangstel-
ling voor dit folkloristisch gebeuren. 
Binnen de palen van het skoallestek 
kwamen om twaalf uur de jongens 
met hun scheepjes bijeen. Velen in 
gezelschap van hun vader; want vele 
jongetjes waren te klein om zelf het 
schip te dragen. Meer dan tachtig 
scheepjes werden binnen het hek ge-
dragen. De een al keuriger afgewerkt 
dan de andere. Vader en zoon maak-
ten het scheepje, moeder de zeiltjes. 
Stuk voor stuk netjes geverfd en ge-
lakt. 

Het is een prachtige dag geweest 
met een afwisselende jubileumavond 
bij Van Stralen tot besluit, vanwege 
het jubileum. 

Voor nog levende tijdgenoten de 
volgende herinneringen: 

Het was een dag vol kleur en licht. 
De zon straalde uit een bijna wolken- , 	. 	_ 

Er waren véél gasten in Grouw, in 
kleurige en fleurige kledij, genietend 
van wat Grouw aan schoonheid en 
watersport biedt. Aan de kant van het 
Pikmeer, aan de Meersweg is de skip-
kesilerij gehouden. 

De optocht genoot ieders belangstel-
ling. Tegen half een klonk uit vele 
kinderkelen de „Jong Frisia-Mars" 
van H. S. de Jong en Paulus Folkerts-
ma. „Apollo" het korps, voorop. Het 
was een vrolijke ploeg jongens en 
vaders met hun scheepjes. 

De woorden van het eerste couplet 
van de Jong-Frisia-Mars luiden: 
Stean op! Steen op! Nou jonges 
En slaen de seilen eau. 
't Is hjoed de dei fan silen, 
It waer dat liket skoan. 
Bliuw nou net langer lizzen, 
Kom, smyt de tekkens óf, 
Toe, Fryske wetterliuwen, 
Stean op! Stean op! Kom gau! 

De nieuwe voorzitter Hoekeina had 
op de melodie van it Frysk Folksliet 
een lied gemaakt voor de prijsuitde-
ling in de avonduren. Een van de vier 
coupletten spreekt van: 
It skoallestek, dér geane wy net hin-
n e, 
Die prizen krije wij joun op 'e seal. 
It duorret langer as in lyts heal-urke, 
Oars wie sa'n feest dan ek wol tige 
kaal. 
Hwant foar us plankstikken, tsien jier 

Het. skipkesilers, Jong Frisia bistien. 
og een aantal namen en feiten. 
.ens het 10-jarig bestaan van Jong 

op 26 aug. 1934 bestond het 
ur van de club uit: Cath. P. 

H. erna, voorzitter, Hotse Kleefstra, 
secretaris, Hette S. de Jong, penning-
meester, Wieger Sjoerdsma en Jan 
Deelstra Jz. 

De uitslag 
Grote holle: 1. Jelle Jonkman met 

Woelwetter; 2. Siebren A. Wester met 
Twee Gezusters; 3. Henke Oosterhout 
met Lena. 

Grote volle: 1. Douwe C. Bloemsma 
met Snel; 2. Pier Riemersma met 
Wetterwille. 

Klompen: 1, Oebele Eizinga met 
Grouw, (wisselmedaille); 2. Jan de 
Wal met Lutine; 3. Pieter Jan Ys-
brandy met Pelikaan; 4. Sieberen van 
der Vliet met Hoog van Toren; 5. Jan 
B. de Leeuw met de Polle; 6. F. 
Jansma met Meeuw. 

Ds. C. P. Hoekema en nu wijlen 
Hans de Jong, de eerste beide voor-
zitter van 'Jong Frisia'. 

Kleine Holle: 1. Freerk Stenekes 
met Ymkje (bronzen wisselmedaille 
A.N.V.V. 1934); 2. Klaas Witteveen 
met Wetterwille; 3. Freerk Stenekes 
met Vijf gebroeders; 4. Henk de Jong 
niet Twee gebroeders; 5. Jetse v. d. 
Goot met Markol II. 

Kleine volle: 1. Pieter Veenstra met 
Drie gebroeders (zilveren wisselme-
daille 1934); 2. Wiggle B. Kleinhuis 
met Markol I; 3. Wouter Pietersma 
met Sylnocht; 4. Siebren van der Vliet 
met De jonge Sibren; 5. Jan de Vries 
met Meeuw; 6. Geert Hoekstra met 
Markol. 

Het is niet de bedoeling nu iets over 
de geschiedenis van deze jongensclub 
te vertellen; dat is veertig jaar gele-
den al gebeurd. Wel enkele punten 
nog. Sinds 1928 werden medailles uit-
gereikt voor bijzondere prestaties door 
A.N.V.V. Die is vier maal achtereen in 
de grote holle gewonnen door Klaas 
Zetzema met de Woelwetter. 

Voor de klompen kwamen de bron-
zen medaille in aanmerking: 1928 Pier 
Riemersma met Swealtsje; 1928 Jan 
P. van der Berg met Greate Pier; 1929 
ReindeisSchuurmans met Vier gebroe-
ders; 1930, 1931 en 1932 Jan P. v. d. 
Berg met Greate Pier; 1933 Jan de 
Wal met Lutine en in 1934 Oebele 
Eijzinga met Grouw. 

In 1934 ontving in de Kleine volle 
Pieter Veenstra met Drie gebroeders; 
kleine holle Freerk Stenekes met 
Ymkj e. 

Op de avond van de feestdag is een 
gezellig programma afgewerkt; zaal 
Van Stralen liep ei-vol. Het was er 
zomers-warm! Niettemin zat de goede 
stemming er de gehele avond in.. De 
echte Grouwster stemming. Samen te 
vatten in het woord: meijinoar ien. De 
deelnemers van het &ipkesilen zaten 
vóóraan natuurlijk. Er is veel en har-
telijk gesproken, er kwamen tal van 
gelukwensen en enkele geschenken in 
de vorm van enveloppen met inhoud, 
scheepsroepers en een medaille. Wel 
een bewijs dat de vereniging door 
veler sympathie wordt gedragen. 

Grouwster feest 
voor 
jonge zeilers 



Dit is de door  de heer Meintenut  verbrede sloot,  die vervolgens  weer door 
orovinete in de  oude toestand heel te zijn hersteld. Een feit overigens, 

waarover het hinarderadeels1 er Getneentebelangen-raadslid Sikke Bang-
ino,  zo  zijn twijfels heeft 

_ 
-Vrantgumer maakte 
clandestien 

• aan  snebuc  
GROUW — Op een mooie lente-

dag, nu twee jaar geleden, ontdekten 
eierzoekers uit Grouw, dat de grens-
sloot tussen Idaarderadeel en Smal-
lingerland in het weidse land aan de 
noordoever van de Sitebuorster Ie 
over een lengte van ongeveer 150 
meter van een op sommige plaatsen 
bijkans dichtgegroeide perceelschei-
ding van vijf tot zeven meter breed 
was veranderd in een handzame in-
steekhaven met een breedte van zo'n 
veertien meter. 

De nieuwsgierig geworden Grouw-
sters informeerden op het gemeentehuis 
in Min woonplaats. Want, zo was hun 
redenering, het gemeentebestuur waakt 
erg nauwgezet tegen uitbreidingen van 
de recreatieve voorzieningen in het bui-
tengebied van Idaarderadeel. Hoe is het 
clan mogelijk dat deze haven er wel 
mocht komen? Maar op het gemeente-
huis moest men het antwoord schuldig 
blijven, en ook het gemeentebestuur 
wist van niets, maar men beloofde, 
inlichtingen te zullen inwinnen bij de 
provincie. Maar tot grote verbazing van 
iedereen wist men ook in Leeuwarden 
van niets. 

Uit een onderzoek ter plaatse bleek, dat 
de sloot was verbreed door de eigenaar 
van het ten westen van de sloot gelegen 1 
stuk land: de heer Bontsje Meintema 
uit Mantgum. Het betreffende stuk 
grond ligt ideaal: het wordt aan de 
west- en zuidkant begrensd door de 
Sitebuorster Ie en aan de oostkant door 
genoemde grenssloot. De verbrede sloot 
is volgens ingewijden dan ook zeer ge-
schikt als aanlegplaats voor zeilboten. 
Aan de meeroever gaat dat niet zo ' 
gemakkelijk, omdat een ligplaats daar 
met zuidwestenwind niet ideaal is. De 
wind stuwt dan het water van de Site-
buorster Ie op tegen de noordoostelijke 
oever 

De heer Meintema was, zo bleek al 
spoedig, van plan hier enkele recreatie-
ve voorzieningen aan te leggen. Hij 
vroeg bij de gemeente Idaarderadeel 
toestemming voor het plaatsen van ca-
ravans en huisjes, maar dat werd op 
grond van de bestaande recreatieverar-
dening geweigerd. Ook ging hij, zmyler.- 
ergens toestemming te vragen. in -  de 
winter van 1972 over tot verbreding - 
van de grenssloot. 

	

haven', 	daarvoor toestemming gekregen. Hij wil 
weten, waarom er in feite weinig is 

.1 	 veranderd. De heer Bangma: „Dy steat 

	

'rt)t 	 wie eartiids de trochfeart fan de Geau 
nei de Sitebuorster Ie. Mei de ynpolde- 

)r ster Ie 	daem yngoaid. en dérnei is de feart 
ring fan de Hege Warren is der in 

tiehtgroeid. Hy wie altijd in meter of 
flif, sawn breed. Breder hat er noait 
west." • 

Beroep bij Kroon 	 Maar bij de provinciale scheepvaart- 

Toen dit ontdekt was, gingen d inspectie, die de verantwoordelijkheid 
ambtelijke molens aan het draaien. D draagt over de genomen maatregel, 

heer Meintema kreeg de aanzegging, de meent men zeker te weten, dat de  
situatie weer in de oorspronkelijke toestand in de oorspronkelijke staat is 

staat te herstellen. Hij was het hier niet hersteld. Wel zei een funktionaris: 

mee eens, en ging in beroep bij de „Riet en aanplant zijn bij de werk-

Kroon. Maar de zaak voor de Raad va n zaamheden van de heer Meintema ook  
State duurde mair enkele minuten. De verwijderd. En dat staat er nu natuur-

Kroon verklaarde het beroep van de lijk niet meer. Daardoor krijgt men van 

heer Meintema niet ontvankelijk, omdat, de sloot een geheel ander beeld." De 
hij niet in beroep kwam tegen een' heer Bangma, die een kenner bij uitstek 

overheidsbeschikking, maar alleen te- is van het gebied, meent echter zeker, 
d ij 

gen een bevel, een situatie in de oude 	at de sloot een stuk smaller was. H 

toestand te herstellen. 	 wil dus nu van b. en w. van Idaardera- 
deel horen, hoe deze zaak verder zal 

De provincie heeft vervolgens de worden afgehandeld. 
grond, die uit de sloot was gebaggerd - 
en nog over de hele lengte langs de 
sloot lag, weer in het water gedepo- 
neerd. De heer Meintema moest de kos- 
ten van dit werk betalen. Maar de oude 
toestand was hiermee evenwel niet her- 
steld: er bleef een forse sloot van onge- 
veer twaalf Meter breedte over. 

De hee i' Meintema 
perceeltjes van ongev 
tig meter langs de Sit 
grenssloot aan derden 
ters van zulke, bij ui 
plaats geschikte stukj 
heren George Thomas 
Hendrik Oosterhuis 
mevrouw Pietje Haimi 
dUm, de heren Henci0 
man en Willem Er 
Leeuwarden, de heer 
uit Hoogezand en 
Gorter uit Hilversum 
drik Tjeerd en Her 
Leeuwarden. De heer 
kum  jut Roorr, aknii -un 
westkant een stukje gr 
reeds bestaande zomer 
De heer Meinterna be1 
een stuk grond. 

Interpellatie 
De  heer  Sikke Bangr 

van Gemeentebelangen 
Idaarderadeel, heeft w 
burgemeester en wethoi 
gende raadsvergaderir 
kwestie mag interpelb 



• 

'i 

. 

. 

i 

.,...... 

..-.. 	 . 

,tk... 

, 
i 

. 

1 

(i  

alirLikk 

, 

o 

i 

«, 
., ..,... 

.. 

. 	't 

..,.... 
-- '-'5.-  

, - 

, 	  

/"." 30  
Foto) 	In verschillende streken van ons land zijn de 	(Steen. 
eeuwen door, nog oude, eigenaardige gebruiken bewaard ge- 
bleven. — Zoo viert men in het plaatsje Grouw (Fr.) niet het 

bij ons zoo alom bekende St. Nicolaasfeest. 

mavo  willen collega 
niet als directeur 

GROUW — Dinsdag 11 juni moet de gemeenteraad van Idaarderadeel 
een nieuwe directeur voor de Carel van Roorda-mavo in Grouw benoemen. 
Burgemeester en wethouders hebben een aanbeveling opgesteld, waarop twee 
namen voorkomen. Nummer één is Auke Achenbach uit Grouw, adjunct-
directeur van de school. De tweede naam is die van de heer Obe Hobma uit 
Ruinerwolde, leraar aan een mavo-school in Meppel. 

Inspraak dooi- b. en w. verkracht" I 

eraren van Gradwster 

("1-0-'tc/vv, 41 

tp- 

Een zevental docenten van de 
Grouwster mavo, (mevrouw Stijntje van 
der Meulen-Ploeg en de heren Henk 
Berger, Frederik de Willegen, Johan 
Somsen, Tjaard Martens en Kees We-
stra) is uitermate teleurgesteld over 
deze aanbeveling van b. en w. Zij me-
nen dat de inspraakprocedure van de 
laatste maanden daarmee volkomen is 
verkracht. 

In februari werden de docenten door 
b. en w. van Idaarderadeel uitgenodigd 
voor een gesprek over de opvolging van 
directeur Feije de Graaf, die per 1 
januari 1975 met pensioen gaat. Beslo-
ten werd dat behalve het college ook 
het personeel van de school. de ouder-
commissie en de schoolraad zouden 
meepraten. Met de wensen van deze 
drie groeperingen zou rekening worden 
gehouden, zo werd beloofd. 

In de oproep voor sollicitanten kwam 

ati  

te staan, dat genoemde groepen inspraak 
zouden hebben. Op 23 april kwam het 
personeel bijeen. Aan de hand van de 
uittreksels uit de sollicitatiebrieven 
kwamen de docenten tot een lijst met 
zes namen van mensen. die volgens hen 
nader „bekeken" moesten worden. De 
naam Achenbach stond daar niet op. De 
schoolraad maakte ook een lijstje met 
namen. Ook daarop kwam de naam 
Achenbach niet voor. De oudercommissie 
kwam wel met die naam. Volgens de 
docenten wilde slechts één van de ze-
ven leden hem echter als directeur. 

Aan de hand van de vier lijstjes met 
namen (b. en w. hadden er ook een 
gemaakt) werd besloten zes mensen 
17001" een gesprek uit te nodigen. Eén 
van hen was intussen echter elders 
benoemd. Vijf personen, onder wie de 
heer Achenbach, werden op 13 mei op 
het gemeentehuis ontvangen. De dag 
daarop zocht een deputatie van" b. en 
w., docenten, -oudercommissie en 
schoolraad twee vn de vijf thuis op. 
Resultaat daarvan was dat docenten. 
oudercommissie en ouderraad zelden: 
Hobma is onze man. Zij werden daarin 
gesteund door burgemeester Kornelis 
Vrijling. 

Een en ander werd meegedeeld aan 
de beide wethouders Geert Vledder en 
Gerben van Essen. Dezen lieten weten 
de zaak in beraad te willen houden. 
Donderdag vond er nog een gesprek 
plaats van b. en w. met de docenten. 
Ook mavo-inspecteur A. Petersen uit 
Sneek was daarbij aanwezig. Gister-
morgen kregen de leraren inzage van 
het voorstel aan de raad. Tot hein te-
leurstelling zagen zij de naam Achen-
bach op de eerste plaats en Hobma als 
tweede. 

De docenten — één collega is naar 
zij zeggen vóór de benoeming van de 
heer Achembach; directeur De Graaf 
heeft zich steeds buiten de zaak gehou-
den — willen in dit stadium niet zeg-
gen, waarom zij hun collega niet als 
directeur willen. Hun zwaarste grief is, 
dat b. en w. (burgemeester Vrijling is 
blijkbaar later van mening veranderd, 
want het voltallige college staat achter 
het voorstel) de hele inspraak aan hun 
laars hebben gelapt. Dat verleidt een 
van de boze leraren tot de uitspraak; 
„Bij God en in Grouw is veel mogelijk". 

Wethouder Gerben van Essen (on-
derwijs) zegt desgevraagd, dat de 
drie „inspraakgroepen" zwaarder dan 
het college hebben getild aan het 
aktenbezit van de sollicitanten. Met 
name geldt dat volgens hem voor de 
schoolraad. Voor Jp. en w. kwam het 
bezit van eerriadrrneer akten niet op 
de eerste plaati,,  •i  aardering voor 
wat de heer Ach.  .  th als leraar en 
als dekk5n. voor  .4 	hooi heeft ge- 
daan ws binnen , 	zo groot, 
dat men hem zag a!  , •  e beste kandi-
daat. De heer Van Ègsen zegt begrip 
te hebben~or de teleurstelling over 
het effect van de inspraak. Hij stelt 
daar tegenover, dat van het begin af 
duidelijk gesteld is dat b. en w. ver-
antwoordelijk zijn voor de uiteinde-
lijke aanbeveling en dat zij ermee 
voor de raad moeten verschijnen. 
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De oliemolen welke in vroeger jaren tegen- 
" Groeten uit Grouw (Fr)--- .  _ 	 - 

• 	 over de Kade heeft gestaan. 
1.:~1-01.1110 	 Achter de molen is een fabrieksschoorsteen 

zichtbaar, zodat ook hier blijkbaar de wind- 

kracht reeds vervangen was door de motor. 

Wie zou nog eens iets over de historie van 
de molen en het bedrijf aldaar op papier kun- , 

	  i nen zetten? 
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siet, dan sea.ch  Jan hisn ris mrt' tte-re 
fugel f oel sa yn syn hannen," vertelt 
Harmen Okkema. 

Gébroeders Okkema 

Tweelii N 
6, 	nel 	‘. 

"  P 

'Y Johannes en Harm,en 
de zelfde dag in dienst 

GROUW Harmen en Johannes 
Okkema te Grouw herdenken van-
daag het feit dat  ze  samen precies 
honderd jaar in dienst zijn van Tiet 
plaatselijke bedrijf Stork Friesland. 
De honderd werkzame jaren worden 
gelijkelijk verdeeld: FIarmen en Jo-
hannes nemen elk vijftig voor hun re-
kening. Er wordt echter meer ge-
vierd. Hun verjaardag bijvoorbeeld. 
De broers zijn namelijk op precies de-
zelfde dag jarig en ze worden van-: 
daag beiden 64 jaar.  Inderdaad, het 
kan niet missen: de  gebroeders Okke-
ma vormen  een  tweeling. 

Een halve eeuw geleden lag de we-
reld er anders bij dan vandaag het ge-
val is. „Wy /naasten oan 't wurk, de 
jeugd moast fortsjinje," legt Johannes 
Okkema uit; hij is de oudste van de 
twee, hij werd. tien  minuten eerder ge-
boren dan broer Harmen. „Wy hiene de 
moarns  noch.  trakteard op skoa/le. De 
middels koene  wy bigjinne bij st febryk, 
dat  doe  noch  de firma Van der Made en 
De Vries  hiette." 

Het waren bepaald  geen dikke lonen, 
waarmee het duo Okkema na een week 
werken thuiskwam: beiden kregen twee 
kwar 	in het loonzakje. J/ 	- had 
dat 	•d' in de kop-.:*: 	. en 
Hateme  .°  in het zogenaarli 
oftéwel  de  vertinnerij.  Maa 
kwam in die dagen het gezin  1r2."  :  a 
wel van  pas. 

"RUILJE" 
Overigens' lieten de broers na één 

dag werken de zaak al in liet honderd 
lopen. Daarover zegt Harmen: „Ik hie 
nei in dei skjin myn nocht. Ik sei tsjin 
Jehannes: sille wy ruilje? Dat woe er 
wol, dat de gare deis siet hy op myn 
wurk en ik op sines. En net ien hat der 
hwat fan murken." 

„Mar ik waerd de dupe fan it ruil-
jen," reageert Johannes onmiddellijk. 
„Ik moast mei de tas de klinkneils kea-
re. net  it moaiste wurk". Naderhand 
opereerde Johannes vaak als soldeerder, 
terwijl hij ook in de verzinkerij zich 
verdienstelijk maakte. Na een dikke 
twintig jaar schakelde hij over naar het 
plaatwerk en in die afdeling is hij 
sindsdien gebleven. Harmen bleef 49 
jaar lang achter de draaibank. 

Beiden hebben geen moment gedacht 
aan een andere baan. Waarom ook, vin-
den ze: „Wy ha't hjir altyd goed hawn. 
Hwerom sil men dan foroarje? Wy fiele 
ils boppedat yn Grou. thíts." En dat, ter-
wijl ze geen echte Grouwsters zijn. De 
tweeling is geboren in Ee bij Dokkum, 
waar vader bakker was. Ze waren nog 
maar drie jaar toen het gezin Okkema 
naar Grouw verhuisde. Geen wonder 
dus, dat ze zich echte Grouwsters voe-
len. 

Het bedrijf waar ze nu werken, is 
niet te vergelijken met het bedrijfje 
van een halve eeuw geleden. is al-
machtich foroare," verduidelijkt Har-
men. De tweeling heeft de fabriek nog 
gekend als de scheepshelling van Ernst 
Wester. „De álde schuorre stiet der 
noch; it is nou 1.1s magasyn," wijst Jo-
hannes aan. Hij merkt ook op dat het 
in de beginjaren meer een ,.frijgefoch-
ten ploech" was, „it koe ek hwat mear 
lije." Als voorbeeld daarvan haalt hij 
het fabrieksorkest aan, dat speelde op 
zelf gemaakte instrumenten. 

Ook de voorstellingen van collega Jan 
Riemersma zitten nog vers in het geheu-
gen van, de broers. In de dertiger jaren 
trad Jan in de pauzes o pais echte fakir 
en hypnotiseur. „Der stie soms in hiele 
p/oech op in rigel. Jan hipte der dan 
hwat foar, mar hij krige se allegear 
plat, hear. As der ris in dou yn'e beam 

Het bedrijf fuseerde in 1951 met het 
Volta-werk in Gorredijk en ging daarna 
verder onder de naam Volma, een com-
binatie van Volta en Van der Made. En-
kele jaren daarna kwam het bedrijf on-
der de vleugels van het Stork-VMF-
concern en kreeg toen de naam Stork 
Friesland. Momenteel werken er in 
Grouw ruim honderd personeelsleden. 

Een merkwaardig voorval uit het 
64-jarige leven van de gebroeders Ok-
kema vond plaats, toen ze omstreeks 
negentien jaar oud waren. Eén van bei-
den moest in militaire dienst, de andet 
had broederdienst. Eigenlijk moest Jo-
hannes, als oudste, de wapenrok dragen, 
maar er werd in huize Okkema eerlijk 
om geloot. „Wy soene der om prikje-
liike en doe krige ik it langste, dat ik-
koe yn tsjinst," verklaart Harmen, die 
de mobilisatie en' de oorlog als soldaat 
heeft meegemaakt. 

Op deze bijzondere dag hebben de 
jubilarissen vrij gekregen. In de hui-
selijke kring vieren ze de verjaardag. 
Vanavond zijn ze echter het middel-
punt van een receptie bij Oostergo, 
waar directie en personeel hun eens 
flink in het zonnetje zullen zetten. 
„ja, wy meitsie der in feestdei fan", 
aldus de gouden broers Harmen en 
Johan Okkema. 



Grouwster zeilmakerij 
sticht steunpunten 
in het buitenland 
Reeds kwart van 
totale produktie 
in Hong Kong 

GROUW — De zeilmakerij S. U. de 
Vries BV te Grouw heeft een deel van 
haar activiteiten naar het buitenland 
verplaatst. Dat is gebeurd om de toe-
nemende concurrentie het hoofd te 
kunnen bieden en de klanten in ver-
schillende delen van de wereld meer 
service te bieden. Een vestiging in 
Hong Kong neemt ondertussen reeds 
een kwart van de totale produktie van 
De Vries-zeilen voor haar rekening. In 
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deze zeilmakerij werken al vijfentwin-
tig mensen. De zeilen van dit bedrijf 
gaan voornamelijk naar Amerika en 
naar Europese landen, vooral naar 
Zweden. 

Voorts is de Grouwster onderneming 
een bedrijf in Italië begonnen. Dat is ge-
vestigd in Forli bij Rimini aan de 
Adriatische kust. Sinds de afgelopen 
zomer werken hier zes mensen. Spoedig 
zullen het er tien zijn. De leiding van 
deze onderneming is in handen van de 
wedstrijdzeiler Jan Schooneveldt, die 
eens in de flying dutchman- en de so-
lingklasse successen boekte. 

Bovendien heeft Zeilmakerij De 
Vries belangen in een bedrijf in Duits-
land. Het is de onderneming De Vries-
Hartzel in Hildesheim. In deze vesti-
ging vinden thans zes mensen werk. 
Tenslotte heeft het Grouwster bedrijf 
een steunpunt in Noorwegen gevestigd. 
Voor dit service-punt bij Oslo worden 
in Grouw vooral zeilen gemaakt voor 
de scheepjes van het type yngling en 
smiling. 

De Grouwster zeilmakerij, die het 
voorbije voorjaar een nieuw en groot 
pand aan de Stationsstraat betrok, zal 
zich in Grouw vooral gaan specialiseren 
in de vervaardiging van spinnakers en 
zeilen voor ( wedstrij d) schepen van 
particuliere opdrachtgevers. In de oude 
zeilmakerij bij Hotel Oostergoo aan de 
Kade in Grouw is ondertussen een gro-
te watersportwinkel met een vloerop-
pervlakte van ruim driehonderd 
vierkante meter gevestigd. 

De directeur van het bedrijf, de heer 
Ulbe de Vries, zegt tot de nieuwe opzet 
van zijn onderneming te zijn gekomen 
teneinde zijn aandeel op de internatio-
nale markt te behouden en zo mogelijk 
nog te vergroten. Daartoe moeten de 
zeilen tegen zo laag mogelijke prijzen 
worden geleverd. Dank zij de lage ar-: 
beidslonen in Hong Kong is het moge-
lijk daar zeilen tegen lagere prijzen te 
maken dan in Europa, ondanks het feit 
dat er uiteraard veel transportkosten 
zijn. 

Wat Italië betreft moet men in dat 
land de zeilen maken om tot concurre-
rende prijzen te komen. Wegens de Ita-
liaanse invoerbeperkingen kan men niet 
meer met succes in dit land zeilen ver-
kopen, die bijvoorbeeld in Grouw zijn 
gefabriceerd. Vooral ook om belanli-
rijke afnemers — de grote jachtwerven 
— als klant te houden heeft zeilmakerij 
De Vries vestigingen in het buitenland 
gesticht of daarin belangen verkregen. 
Het is echter ook erg belangrijk, dat 
dank zij de buitenlandse steunpunten 
de klanten een betere service kan wor-
den geboden, aldus de heer De Vries. 
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Oude 

schoolfoto 

bewaarschool 

De stemmig geklede kinderschare op 
deze foto heeft zich op een mooie zomer-
dag in 1902 of 1903 opgesteld om de ge-
bruikelijke schoolfoto. Het zijn de kin-
deren van de bewaarschool, en bovenaan 
rechts de befaamde juffrouw Jansen, die 
hier in die dagen het Sint Pieterfeest po-
pulairder maakte, doordat de goede man 
toen voor het eerst als een namaak Sin-
terklaasfiguur in Grouw verscheen; aan-
vankelijk nog te voet, maar later al te 1  
peerde. Zij is stokoud geworden en, naar 
wij menen, voor twee jaar in Nijmegen 
gestorven. 

Ook van de hier afgebeelde kinderen 
zijn al veel overleden. 

Wij ontvi ngen deze foto voor de Stich-
ting Grou van der heer Van Zandbergen. 
Mochten er lezers zijn, die oude foto's of 
ansichten over hebben, wij houden ons 
aanbevolen. 

Op de bovenste rij van links n. rechts: 
Juffer Sjoukje, Berber Bouma, Atsje Sel-
denrust (mevr4.- wed. Siegers), Trijntje 
Hiemstra, Anne ( ?) de Jong (verpleegster 
geweest), Japke v. d. Zwaag, Antje Hel-
linga en juffer Jansen. 

Tweede rij: 
Janke de Jong, Gerben Kooistra, Trijntje 
Hofstra, Libbe Bruinsma, Tjitske Keidel, 
Antje v. d. Wal, Romkje v. d. Zee, Beeuw 

Bangma. 
Derde rij: 

Eerst de schenker van de foto Ybe van 
Zandbergen, dan Ruurd Bergsma, Tjalke 
Boonstra, Teake Boorsma, Jelke Pijl, 
Frans Haites Benedictus Bruinsma, Abe 
v. d. Zee en Klaas Boonstra. 

De voorste rij, blijkbaar de jongste 
lichting: 
Aaltje v. d. Vlucht, Pietje Eizenga, Sjoeke 
v. d. Schaaf, Jelke BijIsma, Albert Hol-
trop, Joukje (?) de Jong (dochter van 
Jelle de Jong, visser), Sibbeltje de Boer 
(later mevr. Zandbergen), Grietje v. d. 
Wal, onbekend, met lei, Otto Feenstra. 

‘; Bewaarschool 
plm. 1930 

II Als bijzondeheid 
[ het volgende: 

Oudere broers 
of zusjes die 
de bewaar-
school hadden 
verlaten en al 
op de "greate 
skoalle" zaten 
mochten ook 
op de fcto. 
Het was in de 
"minne jierren" 
en zo bespaar-
den de ouders 
een paar centen 

OUDE FOTO. 

door A. Riemersma-Boonstra. 	

IJtje Visser, Geertje Roodbergen, Siep Brink, Trien Boerke, Pieter Veenstra en 

! Bewaarschool plm. 1930. Ingezonden 
Roodbergen, ?, ?, Johan Smit, juff. De Sjoerd Veenstra. 
Roos, juff. Trien Bergsma. 	 Derde rij: Sjoukje van Dijk, Willem 

Tweede rij: Freerk Stenekes, Wouter van Dijk, Anneke Boonstra, Rika Boon-
', Boven van L. naar R.: juff. Akke Beek- Stenekes, Nelly Oostveen, Manny Oost- Bootje Boonstra, Sybren Wester, Roelof 
"Ina, juff. Trijntje Smit, Minke Visser, veen, Siepe van den Brink, Jan van den Wester ;  Gepke Bijlsma, Hinke Bijlsma. 
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Windhoos in Grouw 
Uit de Leeuwarder Courant van vrij-

dag 18 juni 1875. 

GROUW, 	16 
Junij. 	Maandag 

	

namiddag zweefde 	100 jaar 

	

er boven ons dorp 	geleden een windhoos. De- 
ze windhoos nam 
van een blok hooi eenige stukken mede, 
zweepte ze in het rond, nam bij den 
oliemolen eenige dakpannen mede, 
ging over het dorp en wierp een schoor-
steenbord een eind verder op een huis, 
waarvan eenige dakpannen door de 
vensterglazen van een ander huis wer-
den geworpen. Vervolgens nam zij de 
rigting over de Biggenteer. waaruit het 
water wel vijftig voet hoog werd ge-
voerd. 



„FOR DE ALDE MANLJU”.  ifq 
Dit was het opschrift van de bank die 

in vroeger tijden op de kade stond voor 
een tuin voor de woning, die nu de Bo-
dega van Oostergoo is. De bank was des-
tijds een geschenk van wijlen de heer FL 
B. Halbersma, die de bank daar liet zet-
ten, toen de bank achter het Pakhuis waar 
eertijds de ouden een gezellig zitje von-
den en waar ook Halbertsma graag zat, 
om naar hun verhalen te luisteren, weg-
gebroken moest worden 

Fotograaf A. J. van Stralen nam om-
streeks 190 een foto van het gezelschap 
op de baa. 

V.l.n.r. staande: StjtL Mj kau—i3trd-
spe Wouter v. d, Veen (oud-
boterscI2 er 72. Zittend: Hendrik Bijl-
sma ) 75; Sijbren van der 
Vlugt (oud-schipper) 70; Jelke Bleek-
sma (oud-schipper) 86; Jan Walstra (oud-
schipper) 74; Sijtze Westra, vroeger 
werkzaam in de grutterij van B. van der 
Meulen, 80; Hantje Veldstra (oud-veld-
arbeider) 84; Pieter Tansma (emelookrip-
por) 74; Easke v. d. Veen (oud-visser) 
88; Sipke Nijdam 79 en staande: Doeke 
S. Roodbergen 72 j; (De beide laatsten 
oud-varensgezel). 
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Biggemeer bij Grouw 
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op algemene vergadering 
Prov. Kruisvereniging 

Een van de hoogtepunten van de 
algemene vergadering van de Provinciale 
Friese Kruisvereniging, zaterdagmorgen, in 
de Harmonie te Leeuwarden was de uit-
reiking van de 5 zilveren Groene Kruis-
medailles, voor minstens 25 jaar verdienste-
lijk werk voor de Kruisvereniging.  

mevrouw A. Veenstra wijkverpleegkundige 
te St. Johannesga de heren R. Douma 
Menaldum, oud-voorzitter, dr. S. A 
Schoustra arts te Grouw, S. Dorhout, Grouw 
bestuurslid plaatselijke vereniging en H. 
Visser, Balk bestuurslid Groene Kruis 
Gaasterland. 	ij 7 s' 

Geheelonthouderskoor 

Dames van links naar rechts: 
Sietske Bouma, Sijke Wijbenga, Jank0 
Bouma, Betje Sinnema, Elizabeth Bijl 
sma, Ieke Bijlsma, Lokke Kerkhof, Trijn 
tje Hondema, Leentje de Jong, Berber 
Bos, Mintje Jonker, Doet v. d. Schaaf en 
dirigent Visser. 

Heren van links naar rechts: 
Hendrik Sietema, Jogch. v. d. Wal, Bak 
kersknecht (Klaren), Anne de Boer, Sake 
D. Roodbergen, Hendrik Visser, Sjoerd 
v. d. Zee, Rein Jonker, Schildersknecht, 
Jacob Holtrop, Wiepke v. d. Schaaf. 

Dames zittend van links naar rechts: 
Griet de Haan, Afke Atema, Jantje Hof. 

Bij het 40-jarig bestaan 
der Coöp. Zuivelfabriek te 
Grouw waren zes leden 
van het personeel meer dan 
25 jaar in dienst, 
de heeren H. de Jong, H. 
Roodbergen, G. Postma 
(zittend) en J. Postma, 
A. Bergstra .en, J. Zijlstra 

( van  41j  naar se). 
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Uit de Provincie. 
(Part. f.orrj 

Gr onw, 12 Dec. In den afgeloopen nacht 
is de machinefabriek van de firma J. en -H. -W. 
van der Ploeg totaal uitgebrand. Even vóór 
twee uur sloegen aan ae oostzijde de vlammen 
het dak uit. Door het aanhoudend brandgeroep 
van enkelen en het kleppen der klok werden 
de ingezetenen uil den slaap gewekt. Twee 
spuiten en de brandkraan der waterleiding waren 
gelukkig in staat het gevaar tot het brandende 
gebouw te beperken. Bij hevigen wind zou 
men daarin vrij zeker niet gelaagd zijn. Alle 
zorg werd aan de belendende per ceelen besteed ; 
de fabriek was toch verloren. 

Voor de heeren v. d. Ploeg, als gewoonlijk 
met bestellingen overladen is de schade door 
den ~tand der werkzaamheden verschrikkelijk 
groot. 

Het talrijke personeel, samen 25 man, van 
wie velen gehuwd, wordt tegen den winter 
aan werkloosheid prijs gegeven. 

Thans (5 uur in den morgen) is alle gevaar 
geweken. 1Kantoor is gespaard. 
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Brand verwoest  1' 

deel van hotel 
Oostergoo, Grouw 

GROTJW 	Eem uitslaande brand 
heeft vannacht tussen een en drie uur 
een deel van hotel „Oostergoo" aan de 
Haven in de as gelegd. Met assistentie 
van de bedrijfsbrandweer van Hal-
bertsma en de korpsen van Warga, 
Leeuwarden en Smeek slaagde de 
brandweer van Grouw er binnen een 
uur in de brand te bedwingen. De scha-
de bleef daardoor beperkt tot de grote 
eetzaal en de eerste verdieping met ho-
telkamers. Er waren vannacht twee 
gasten op die kamers; beiden konden 
met behulp van een ladder en met me-
deneming van hun bagage ontkomen. 
Persoonlijke ongelukken deden zich ook 
bij het blussen niet voor. De schade 
wordt voorshands getaxeerd op enkele 
tonnen. De oorzaak van de brand is nog 
niet bekend. 

Een gevolg van de brand is dat 
Sint Pieter, die zaterdag traditie-
getrouw in Oostergoo zou worden 
ontvangen, naar een ander onderko-
men moet omzien. Het jaarlijkse 
sprookje door het onderwijzend per-
soneel kan zoals de zaken nu staan 
volgende week wel doorgaan bij Qos-
tergoo. (Zie verder pagina 10.) 

Aanhoudend droog 
Landelijke computer-vooruitzich-

ten van het KNMI voor woensdag 
en donderdag: iets hogere tempera-
turen 's nachts en later mogelijk 
enige neerslag. Meer over het weer 
op pagina 4. 
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Gurbe:  Flak  fon?.  Sint  Piter ,,Ooster-
p00" net de miter. 
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