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LEEUWARDER

Uit de Leeuwarder Courant van
Woensdag 28 Maart 1888:
GROUW In den verloopen
100 jaar
nacht is hier grote
geleden
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baldadigheid gepleegd. Langs den
stationsweg zijn o.a. de hekken vernield
en boomen beschadigd. Tegen de daders,
naar men zegt voor het meerendeel
vreemde schippersknechten, is procesverbaal opgemaakt.
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JAN J. DE BOER, Heechhiem, Goingeahuzen by Grou,
freget op 12 Maeije, in bate

Boerefaem,
goede tsjachskriften ta rikkemedaesje oerlein wirde
kinne, kin der ek steat makke wirde op in heech lean.
Teffens kin der ek pleatst
wirde in flinke

A9

Boerefeint ef
Frijgesel."-id t>

Een beeld van de eerste nationale
watersporttentoonstelling van ons land. Dit
zou later uitgroeien tot
de HISWA.

NOTA.
1 abonnement „FRISIA" over
Juli t.e.m. December 1946 ...

ACHT DAGEN ZICHT.

Nieuws- en Advertentieblad ,2 Frisia ".
-
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De Uitgevers,

',Firma Van der Spoel & Co.

Grou, in konservatieve spelling ook
Grouw, is eigenlijk de naam van het
water en het dorp is daarnaar genoemd.
De Oudfriese vorm van deliaam, Grove.
komt duidelijk overeen met het Hollandse Groeve: dat is dan ook de naam van een
water en een dorp in Drente. Misschien is
de naam te danken aan het feit dat een
gedeelte van het vaarwater de Grou eens
is gegraven of rechtgetrokken. Daarmee
zijn we midden in een kontrei die oorspronkelijk in hoofdzaak vissers en
schippers toebehoorde. Onder anderen
van hèn is de heilige Petrus (Sanctus
Petrus of Sint Piter) de schutspatroon.
Misschien is daarom de kerk ook aan hem
gewijd, immers toen Petrus nog onder de
naam Simon met zijn vrouw in Kapernainn woonde, was hij visser. Men neemt
aaii dat deze apostel in Rome is geweest
en paar ook is --overle'deriAn 'de Vierde
eeuw verving de kerk een niet christelijk
feest door een gedenkdag voor Petrus in
te stellen (22 februari). Om de dag inhoud
te geven fixeerde men op die datum de
stichting van een kerk te Antiochië do6r
Petrus; dit Antiochië is het Syrische
Antakya van vandaag. Dergelijke gedenkdagen worden dikwijls op de dag
tevoren gevierd en dan met avond aangeduid. Sint-Pitersdei is dus op 22, SintPitersjoun op 21 februari.

Sint Piter in 1941 of 1942 in de "Bewaarskd )alle" aan de Raadhuisstraat.
Sint Piter en Zwarte Piet worden geflank eerd door het GWHI bestuur uit die tijd.
V.l.n.r. Auke Bink, Ulbe IJsselstein, St. P. B. de Leeuw, Zr. P. .A. Wester. Helemaal
rechts Durk Bouma. De anderen zijn ons liet bekend.
01.
,

-

zal wel spoedig ook een Zwarte Piet zijn
Deze gedenkdag is dus niet de verjaardag
Vroeger was het ook gewoonte dat de
gevonden, ook al omdat de onderwijzer C.
van Petrus (Simon). De viering gebakkers een Sint Piterkoek bakten.
Wielsma zijn in 1869 gemaakt Sinte
schiedde in onze streken, maar ook in
Een oranjekoek erg mooi opgemaakt met
Noord-Friesland op velerlei wijze. In ons Klaessankje zonder wijziging van de
daarop een gedicht. Een bakker die dat
inhoud omdoopte in Sint-Piterssankje en
Friesland was of werd het algemeen de
erg mooi en goed deed was bakker Sjoerd
dag waarop b.v. de huur voor de landedaarom komt uiteraard de figuur van de
Haites.
rijen inging. Te Grou en in Noord- Moorde helper voor. De gelijkschakeling
Het gedicht dat Haites op de oranjekoek
met Sinterklaas was een feit geworden,
Friesland was het de laatste dag waarop
maakte was als volgt.
met dien verstande dat de Grousters dit
varensgasten aan de wal waren. Het is
Hy komt hjit alle jierren
feest alleen onder een andere naam en
niet uitgesloten dat deze gedenkdag in
As flayedei sa trou
veel vroeger in 't jaar vieren dan de rest
onze kontreien de aflosser is geweest van
En dan alhiel fan fierren
van Nederland. Het heeft het voordeel dat
een voorchristelijk lentefeest; men beEn dat allinne nei Grou!
denke daarbij dat vóór de invoering van ' de afstand tot het andere feest dat langNet freegjend wer't er wei komt
de nieuwe tijdrekening (1701) de natuur
zamerhand ook gepaard gaat met geSa dogge lytse bern.
met Sint Piter elf dagen verder was
schenken, het Kerstfeest, groter is dan
Mar wol: what hat der meinomd?
wanneer het op 5 december zou worden
gevorderd dan nu het geval is. Aan die
't Is foar myn glês to sjen
vernieuwing der natuur herinnert ook gevierd. Het heeft bovendien dit grote
Kom den by my
een reeds in de 17e eeuw genoteerd voordeel boven vele SinterklaasvierinDe tagong is steeds frij
rijmpje, waarvan de korte Grouster gen dat de commercie zich er niet van
Ja freon, sa spriek St. Piter
variant luidt als volgt:
1 Ik pak wer nt by dy!
meester heeft gemaakt: het is een kinderfeest in optima forma gebleven, misSint Pitersdei,
Mevr. Nieske Haites, welke woont te 1
standen als het tegelijk optreden van zes
Den grienet de wei,
Zeist schreef dat zij niet wist wie dit
of zeven Sint Piters is uitgesloten. Voor
Dan bakt mem strou,
sankje gemaakt had maar dacht zelf van
de nieuwkomers in Grou is het nooit een
Dan kjellet de tou,
meester Wielsma.
bezwaar
geweest
hun
kinderen
de
voorDan leit de hin,
De koek zelf was gegarneerd met gedelen
van
het
Sint
Piterfeest
te
gunnen.
Dan het de Inisman it nei syn sin
kleurde marsepein in blaadjes. Echt iets
Er zijn in Nederland weinig Sinterklaasheel bijzonders. Het was destijds zo
waarin strou, uit te spreken als stro, vierende plaatsen van de omvang van
schrijft mevr. Haites dat een paar
ovèreenkomt met Hollands struif, een Grou die hun feest zo grootscheeps
knechts van andere bakkers iedere avond
pannekoekachtig gebak, en hnsman een- vieren als de Grousters hun Sint Piterbij de dis kwamen kijken wat voor moois
vowlig boer betekent. feest. Grootscheeps.... het woord verer weer in de etalage lag.
De Melodie van dit liedje, het enige dat we plaatst ons door zijn letterlijke betekenis
van de Sint Piterviering oude stijl over weer in de sfeer van het zeevarende Grou,
hebben. is pas een jaar of wat geleden dat zo veel van zijn mannen en jongens
genoteerd. Over die viering te Grouw buitengaats zag vertrekken, de dag na
eind 18de eeuw begin 19de eeuw, berich- Sint-Pitersjoun.
TH.
ten ons de Halbertsma's in hun Rimen en
Teltsies.
Zeker niet toevallig is het daar een
zeeman die. vermomd en met een ketting
aan het been. 's avonds de kinderen komt
verrassen met presentjes. Het ligt voor
de, hand te concluderen dat er meerdere
dergelijke weldoeners, in vele gevallen
Mattes der bezochte families, door
Giou hebben gedwaald. Alles herinnert
sterk aan bepaalde vormen van de Sinter- klaasviering in de negentiende eeuw,
mbar van een bisschop te paard of van .,.
een Zwarte Piet is geen sprake. De oorsprongen van deze ontwikkeling liggen 1
verborgen in de schemer der tijden en alle
verklaringen zijn verklaringen-afteraf;
verhaaltjes als zouden de beide heiligen broers zijn geweest (het leeftijdsverschil
was zeker driehonderd jaar!) en persoonlijk onze streken hebben bezocht
e nz. kan men maar beter vergeten. We
kunnen alleen constateren dat de Sint- lq
Piterviering te Grou te eniger tijd het á'
unieke facet van een kinderfeest heeft gekregen en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat zij daar ter plaatse in ere is
gehouden. terwijl zij elders aan belangrijkheid heeft ingeboet of zelfs uit de
herinnering is verdwenen. Het feest te
Grou is een overblijfsel van een vroeger
veel algemener gevierde gedenkdag.

a

Sint Piter

Het SP-feest nieuwe stijl
Met de komst van een nieuw hoofd der
,ewaarschool, mej. Jansen, verescheen
ook een daglichtcreatie vát
die uitgedost als bisschop (1903) -weldra
te paard (1908) zijn ronde deed. Als helper ;

Samenvoeging kost 25 arbeidsplaatsen
Wie helpt dit te ontmaskeren

Het geheim van een
gevonden penning
Wat betekenen de letters W.H.N. was één
van de vragen in mijn artikeltje in de
Mid-Frieslander van 9 oktober. Daarop
heb ik zeven ongeveer gelijk luidende
antwoorden gekregen, plus 2 andere
suggesties. En om met onze eigen
veronderstellingen te beginnen kan ik u
vertellen dat wij het in de plaatselijke
reklame zochten en wij gisten Winkeliers
Handel Nijverheid Grouw., Eén van de
twee andere afwijkende suggesties was
ook gebaseerd op een reklamestunt en
wel uit het begin van deze eeuw, toen de
Grouwster Beerenburg zou zijn aangeprezen met de naam van de maker en/of
verkoper W.H. Noorderhaven zo die al
bestaan heeft. De tweede kwam met het
verhaal dat de tijdens de eerste wereldoorlog gemobiliseerde Grouwster soldaten de gevonden penning zouden hebben
meegenomen naar, en verloren hebben
bij hun bivak in Zeeuws Vlaanderen,
maar had verder geen verklaring voor de
letters W.H.N. In de loop der tussen
gelegen weken werd al spoedig duidelijk
wat WHN heeft betekend. Zo had een
familielid van één der Grouwster lezers
na de tweede wereldoorlog een huis
(plaats bekend) gekocht en na verloop
van tijd de regenwaterput schoongemaakt. Onderin werden drie kollektebussen en tal van de bewuste penningen
gevonden. Een lezer uit Nij Beets heeft
zelfs een beschrijving van een dergelijk
rond kollektebusje gegeven, n.1. 16 cm.
hoog, 10 cm. doorsnee, bovenin een gleuf,
onderin een luikje met een slot, aan één
zijde een handgreep waar drie vingers in
pasten, en aan de andere zijde de letters
WHN. Een Akkrumer lezeres wist zich
duidelijk te herinneren de bewuste penningen en de betekenis van de letters
WHN herinnerde zij zich ook nog. Zo ook
een Grouwster lezer die tevens aanraadde
het Verzetsmuseum Friesland om nog
meer gegevens te vragen, welke ik hier
gaarne vermeld.
De conservator de heer C. Reitsma
vertelde: "Winter Hulp Nederland", een
hulpverlenende-liefdadigheidsinstelling van de bezetter van Nederland
gedurende de jaren 1940-1945, heeft op 14
en 15 november 1941 een nationale kollekte georganiseerd met als onderwerp
14 bekende gebouwen in Nederland van
de volgende plaatsen".
Amsterdam; Bergen op Zoom; SGouda;
Groningen; Grouw; Den Haag; Haarlem;
Maastricht; Nijmegen; Rolde (hunnebed);
Rotterdam; Utrecht; Veere; Zwolle. De
gulle gevers werden beloond met een
rond, in reliëf, op rood in terracotta gebakken speldje. Aan de eene kant dus een
gebouw, in dit geval de Grouwster Sint
Piterkerk, met er boven de letters W.H.N.
en er onder Grouw. En aan de andere kant
een aangelijmd speldje. Al deze 14
speldjes (penningen) zijn te bezichtigen
in het Verzetsmnseum Friesland, Turfmarkt 13, te Leeuwarden, dagelijks van
10-17-uur, zondags van 13-17 uur. Maandags, gesloten, 1., 058-133335.

Stork Grouw verhuist
naar fabriek Wolvega
GROUW - De machinefabriek Stork Bepak te Grouw zal toch uit Grouw
verdwijnen. Het personeel kreeg gistermorgen geheel onverwacht te horen
dat de directie van VMF Stork het Grouwster bedrijf wil samenvoegen met
de machinefabriek Wolvega die eveneens tot het VMF Stork concern behoort.
Door de samenvoeging zullen 25 arbeidsplaatsen verdwijnen bij de bedrijven
in Grouw en Wolvega. In Grouw werken nu 67 mensen en in Wolvega 59. Het
nieuwe bedrijf biedt werk aan 101 mensen. Het aantal gedwongen ontslagen
zal volgens de directie zoveel mogelijk worden beperkt.
De mededeling van de directie werd Wolve a stond er niet al te best voor,
gistermorgen door het personeel met ge- maar heeft wel de beschikking over
mengde gevoelens ontvangen. Er was een goede bedrijsruimte. Grouw heeft
wel al lange tijd bekend dat Stork Bepak een prima product en een goede afzet,
in Grouw naar een andere bedrijfsruim- maar heeft geen faciliteiten. Door beite zocht, maar verplaatsing naar Wolve- de samen te voegen kan er een gezond
ga kwam toch als een donderslag bij hel- bedrijf ontstaan", aldus de heer Yntedere hemel.
ma.
Twee jaar geleden nog wist de ondernemingsraad van Stork Grouw na verschillende acties een deel van de werkgelegenheid in Grouw te behouden toen
sluiting van het Grouwster bedrijf
dreigde. Het personeel kwam toen zelf
met een reorganisatieplan en wist daarmee 53 mensen aan het werk te houden.
Dat aantal is nu weer opgelopen tot 67.
Dat het bedrijf nu uit Grouw zal verdwijnen komt op zich niet helemaal als
een verrassing. Vorig jaar werd al onderhandeld over samenvoeging met de
machinefabriek Friesland in Leeuwarden. Dat mislukte, maar in het Grouwster bedrijf bleef men er zich van bewust
dat in ieder geval de oude fabriek in het
centrum van Grouw de langste tijd gehad had. Er lag nog wel een optie op een
stuk industrieterrein in Grouw voor een
nieuwe fabriek, maar niemand geloofde
er eigenlijk nog echt in dat daarvoor nog
miljoenen op tafel zouden komen.

Volgens directeur Evert Yntema
van Stork Bepak in Grouw is er nu de
best mogelijke oplossing uit de bus
gekomen. „De machinefabriek in

Hiermee is het geheim opgelost van de
betekenis der letters W.H.N. en tevens
wanneer en door wie de bewuste penning
is uitgegeven.
Maar hoe het speldje (penning) met het
Friese Grouw erop, in het Zeeuwse
Graauw terecht is gekomen blijft tot nu
toe nog een raadsel, maar niet te min mijn
oprechte- en hartelijke dank voor alle
moeite die gedaan is, zowel door de
geachte lezers als door de Mid Frieslander om het geheim van de in Zeeland
gevonden penning openbaar te maken.
G. van Stralen, secretaris van het
Gemeente Museum, Kievitstraat 2 te
Grouw, tel. 05665,1826.

Het is de bedoeling dat het nieuwe bedrijf in Wolvega een zelfstandige Storkdochter zal worden, los van VMF Stork
in Utrecht. .Onder de naam Stork Servotec zal het ~rijf zich verder specialiseren op het gebied van machines voor
verpakkings- en transporttechniek in de
voedingsmiddelen-industrie en aanverwante bedrijfstakken.
De heer Anton van der Meer, nu personeelschef en twee jaar geleden secretaris van de ondernemingsraad, is het
met de directie eens dat de samenvoeging geen slechte oplossing is voor beide
bedrijven. De heer Van der Meer zegt
wel dat het even slikken is voor de mensen in Grouw, maar hij wijst er tevens op
dat de strijd van twee jaar geleden niet
voor niets is geweest. „Door wat we toen
hebben bereikt kan in alk geval een
flink stuk werkgelegenheid in de regio
behouden blijven. Het personeel heeft
toen gezorgd dat het bedrijf niet helemaal werd opgeheven", aldus Van der
Meer. Hij vindt bovendien dat het voor
de mensen in Grouw nog redelijk te
doen is om naar Wolvega te reizen. „Het
is in ieder geval beter dan geen werk",
aldus Van der Meer.
Volgens de heer Van der Meer zal er
veel moeite worden gedaan om alle
werknemers van beide bedrijven weer
aan het werk te krijgen. ,Er zijn wellicht nog wat mogelijkheden bij de andere Stork-vestigingen in Friesland en
verder zullen we lange tijd blijven bemiddelen voor werk bij andere bedrijven.

Secretaris Eelke Lighthart van de
ondernemingsraad van het Grouwster bedrijf deelt de gemengde gevoelens over de bedrijfsverplaatsing. Hij
is het wel met Van der Meer eens dat
de verplaatsing beter is dan opheffing maar aan de andere kant vindt
hij de oplossing wel rigoureus. Hij
denkt overigens niet dat de ondernemingsraden van beide bedrijven en
de vakbonden tegen zullen werken.
„Er zit waarschijnlijk niets anders
op. Wel gaan we natuurlijk overleg
plegen met elkaar over alle gevolgen
voor het personeel".
Het ligt in de bedoeling om de fabriek
in Grouw op zijn vroegst in september te
sluiten en uiterlijk in december. Wie er
van het personeel moeten afvloeien in
de bedrijven in Wolvega en Grouw moet
nog worden bekeken. Met de ondernemingsraden zal worden overlegd over
een verdeelsleutel van de oiS te heffen

arbeidsplaatsen.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1966

Grouw zonder starttoren
werd tot Loosdrecht...

Onlangs plaatsen we in deze rubriek een aantal „ansichtkaarten"
met een idyllisch hoekje in Hindeloopen dat door de uitgever er van
op naam van Workum was gezet, en
van een tweetal geheel gelijke kaar-

van Terschelling. Zo'n kaart kwam
daarna bij ons binnen van vacantiegangers op Vlieland. „Een groet van
Vlieland" stond er op de kaart, volkomen identiek aan de andere. We
kunnen veilig aannemen, dat diezelfde groet ok van alle andere Nederlandse eilanden met strandleven kan
komen.
Ernstig vinden we die gevallen niet,
ze zijn wel amusant. Maar het „de
wereld wil bedrogen zijn" kan ook
vormen aannemen, die op bedrog gaan
lijken. Een voorbeeld daarvan vonden wij in de hierbij gereproduceerde
opnamen. De kaart zonder opschrift
op de voorzijde, heeft aan de achterzijde wel een opschrift •GROUW
(Frsl.) Pikmeer. Starttoren." Dat
klopt. De starttoren staat in Grouv,

Maar opzienbarend was de andere
kaart met het opschrift aan de voorzijde: „Loosdrecht — Lark voor de
wind", zoals wij tot onze verwonde- ,
ring lazen, toen wij deze twee „ansicha
tLt
z"ovin en van mevrouw ly..„1
Kuipers-Ho ra nrelc:- .Zij schréef ,
er bij, dat het eiland met de start- v
toren verdonkeremaand is. Dat is ook
zo. Het is weggeschilderd. De foto- ,
graaf-schilder heeft knap met retouche gewerkt. Wel staat er aan de i
„Loosdrechtse" horizon nogal wat
deining, zodat men zich op zee zou
kunnen wanen.
De opname met starttoren is overigens al jaren geleden verzonden, in
1944, zo konden we op het poststempel nog juist zien. Van de andere
kaart valt niet vast te stellen, uit
welk jaar die ongeveer stamt. Wat
wel opvalt is, dat er twee verschillende productierecht houders op de
kaarten worden genoemd, overigens
in dezelfde plaats. We moeten maar
rekenen, dat het gepleegde ,bedrog"
inmiddels is verjaard.
.

UIT HET ARCHIEF VAN DE DIAKONIE
Tijdens de ambtswisseling, zoals we die afgelopen
januari weer gehad hebben, verhuist ook het bovengenoemd archief. Daarbij dook een boekje op, waarin nauwgezet ongetekend is, welke middenstanders

in Grouw, wat voor de diakonie mochten doen.
De bakkers mochten het brood (de brooden, staat
er!) voor het avondmaal verzorgen. Het boekje
begint in 1929 en is bijgehouden tot in de jaren
60. De ouderen zullen zich nog vele namen herinneren.
OD het eerste blad staat: De Kerkeraad in 1933:
ds H.N. Ysbrandy
H.W. Schuurmans
Ouderlingen
H.G. Okkema
G.J. Duiker
S.W. Kaastra
B.J. de Leeuw

1929

Timmerlieden

Schilders

Tienstra en Lameris

H.
R.
A.
P.
W.

1930 R. de Wal
1931 D.Tj. Hiemstra
1932 B. Jellema
1933 W. Reitsma
1934 A.S. v.d. Veer

1929
1930
1931
1932
1933
1934

Diakenen

Nijdam
de Vries
Epema
Veenstra
v.d. Schaaf
---

Smeden

Bakkers

J. Okkema
R. Roodbergen
-------

A.
E.
W.
A.
H.
R.

---____

Andringa
Kerkhof
Klaren
Pijlman
Moedt
Moedt

Burgemeester met
nieuwe keten
GROUW - Burgemeester mr. Bernard Holtrop was gisteren bij de uitreiking van de Joast Halbertsma-priis
voor het eerst getooid met de nieuwe
ambtsketen van de gemeente Boarnsterhim. De keten is opgebouwd uit
delen met de wapens van alle dorpen
van het voormalige Idaarderadeel,
Utingeradeel en Rauwerderhem en
met het nieuwe wapen van de gemeente Boarnsterhim. Voor de dorpen waarvan de wapens niet zo bekend waren, is in samenwerking met
de Fryske Rie foar Heraldyk gespeurd
in het verleden. Voor dorpen als Eagum is zelfs een nieuw wapen ontworpen, gebaseerd op het verhaal dat Eagum het midden van de wereld is. Bijzonderheid is nog dat de gemeenteraad van Boarnsterhim pas in de
raadsvergadering van 17 december
akkoord kan gaan met de ontworpen
dorpswapens. Het is overigens niet
waarschijnlijk dat de ambtsketen nog
veranderd zal worden. De wapens zijn
in overleg met de raadscommissie en
de verenigingen van dorpsbelangen
tot stand gekomen. De gemeente heeft
vijftienduizend gulden uitgetrokken
voor de ambtsketen die door een
Haagse zilversmid is vervaardigd.Op
de foto burgemeester Holtrop met de
nieuwe ambtsketen en nieuwe snor.

Von"

Het aanbieden van de cadeaus, t.w. een trekhaak met fietsenrek, ti
plantenbak en een diner-bon.
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rij Posthuma te Grouw
sloot na lange jaren de deur
Grouw-In het kader van een regeling, die de mogelijkheid bood tot bedrijfsbeëindiging, heeft bakkerij Posthuma in de Lytse Buorren, na
ongeveer 35 jaar, als zodanig opgehouden te bestaan. Vele Grouwsters zullen het kleine, gezellige winkeltje en het contact met de altijd
vriendelijke Posthuma's ongetwijfeld missen, evenals het beeld van
bakker Posthuma, die nog regelmatig met z'n bakfiets bij verscheidene klanten de bakkerswaren bezorgde.
Ook de jeugd zal er niet meer terecht kunnen voor de kleine heerlijkheden, die ze daar regelmatig kwamen kopen. In het volgend seizoen
zullen er zeker ook heel wat toeristen zijn, die met spijt zullen
vaststellen, dat ze niet meer in de kleine winkel in de Lytse Buorren
terecht kunnen.

maas J euga Lenzraie ajaeung &rouw, op 1 mei Jan Rzemersma, Wikje Smit, Hinke Postma en Piter Terpstra. De foto is
1926 of 1 mei 1927. Vooraan met vaandel Fokje Bokma, Boukje Wester vari mevrouw T. Smit-Lootsma, Meersweg 11, Grauw.
en Jantsje Lantinga. Verder op de foto onder meer: Klaas van der Meer,

1.,cre vinuLtu vut: ur iir

7 ad

p«,4„.„.

Deze foto is in 1915 gemaakt aan de steigers te Grouw. Op de
plaat, van links afgerekend, onder meer de volgende personen: Bertus
Visser, Krijn Visser, Jochum Nieuwenhuis, Geert Bouma, Jacob
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Terpstra, Gerrit Duiker, Stoffel Lanting, Jan Deelstra, pake4
Herre Nijdam en Minse Duiker. De foto is van mevrouw T.
Lootsma, Meersweg 11, Grauw.
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GrouwsterWatersport bestaat halve eeuw

Zeilclub voor de gewone man
vervulde belangrijke functie
GROUW - De „Vereniging Grouwster Watersport", kortweg GWS,
bestond 3 januari jongstleden precies een halve eeuw. Het jubileum
wordt morgen gevierd met een receptie plus een feestavond. Ook
maandag is er nog een feestelijke bijeenkomst voor de leden. De vereniging heeft dan ook zeer zeker alle reden om ter gelegenheid van
haar vijftigjarig bestaan eens extra naar buiten te treden. Zij heeft in
de ontwikkeling van de watersport in Friesland een belangrijke functie vervuld en blaast op een sympathieke manier nog altijd duchtig
haar partij mee.
_ — —
Een en ander blijkt wel uit hetgeen de
voorzitter van de jubileumcommissie,
Wiebe Leenstra, over de jubilerende
club te vertellen heeft. Hij is wat men
noemt in de geschiedenis gedoken en beschikt nu over allerlei bijzonderheden,
die duidelijk maken hoe de vereniging is
ontstaan en hoe zij haar taak zag en ziet.
De GWS werd in 1935 opgericht, in de
beruchte crisistijd dus. De werkloosheid
was groot. Dank zij zijn industrie viel
dat in Grouw echter wel mee. Ten opzichte van veel andere plaatsen was het
dorp in zekere zin zelfs welvarend. Het
resultaat was dat ook de arbeidersbevolking, zij het op bescheiden wijze, ging
meedoen aan cie zich toen ontwikkelende watersport.

Vorstelijk bedrag
In 'die tijd had Grouw al twee watersportverenigingen, te weten „Oostergoo" en „Frisia". De leden daarvan kwamen voornamelijk uit kringen die zich
financieel wat meer konden veroorloven dan de arbeidersbevolking. Een
complete zestienkwadraat kostte toen
zo'n vijfhonderd gulden. Voor zeilliefhebbers uit de zojuist genoemde categorie was zo'n vorstelijk bedrag niet op te
brengen. Zij gingen het water op met
vaak zelf gemaakte bootjes, met sharpies
bijvoorbeeld.

Ligplaatsen voor deze boten waren er
niet en de schiphuizen waren voor deze
watersporters te duur. Bovendien konden deze zeilers niet meedoen aan wedstrijden, daar de bestaande verenigingen de ongeregistreerde scheepjes niet
tot hun ontmoetingen toelieten. Zowel
het een als het ander had tot gevolg dat
een aantal bootbezitters de koppen bijeenstak en besloot tot oprichting van een ,
eigen vereniging, de GWS. Enige doelstellingen luidden: Uitbreiding van de
watersport op een zodanige wijze dat alle watersporters daarmee gediend zijn.
Het houden van onderlinge wedstrijden.
Vrije beschikking van de leden over een
kampeerterrein. (De boten waren te
klein om er in te overnachten.) Geen

ke timmerman kwam- er een ontwerp uit
de bus met 73 ligplaatsen voor schouwen
en kleine boten. De kosten werden geraamd op duizend gulden. Om de financiering rond te krijgen werden renteloze
aandelen van vijf gulden aan de man
gebracht. Het werk werd aanbesteed
voor 827 gulden. Doordat er ijs lag had
de aanleg van de steiger een vlot verloop. De burgemeester van Idaarderadeel verrichtte op 23 maart 1936 de officiële opening van deze GWS-voorziening.

Lage liggelden

Al na een paar maanden bleek te stijger te klein en werd besloten tot een
uitbreiding met 36 ligplaatsen. Met het
houden van een bazar werd het benodigde geld - te weten 474 gulden - bijeengebracht. In 1951 werd de GWS-steiger
nogmaals vergroot en ook daarna vonden er nog uitbreidingen plaats. De steigers hebben steeds in een grote behoefte
voorzien. Dank zij een zuinig beheer en
veel vrijwilligerswerk van de leden
konden de liggelden en de contributie
altijd zeer laag gehouden worden.
Ook de doelstelling wat de kampeerI concurrentie, maar samenwerking met
terreinen betreft werd verwezenlijkt. De • andere watersportverenigin gen
en vereniging pachtte een stuk kind aan de
plaatselijke organisaties.
Wijde Ee en later aan de Gteuw. Ook
De gedachten van het eerste bestuur werd een eiland in „de- Big gemeer als
gingen uit naar het aanbrengen van één kampeerterrein gebruikt. Als gevolg van.of meer loopplanken langs de westelijke allerlei ontwikkelingen bleken deze teroever van het Pikmeer. Nog in 1935 reinen later niet meer nodig en werden
werd Hielke Bangma gevraagd een plan de activiteiten op dit punt beëindigd.
te maken. Na overleg met een plaatselijWel bleef de GWS steeds actief wai
het organiseren van wedstrijden betreft.
Aanvankelijk werd er vooral gevaren
met sharpies, zelfgebouwde scheepjes met een lengte van zo'n vijf en een halve .
meter en met twaalf vierkante meter
zeil. Later werd deze klasse verdrongen
door de nog altijd populaire GWSschouwen en een aantal andere klassen.
Op het ogenblik zijn er zeker meer dan
honderd GWS-schouwen in de vaart.
Wellicht vindt dit jaar nog de registratie
van de honderdste GWS-schouw plaats.
Dat de oprichting van de vereniging
indertijd een goede zaak is geweest
blijkt volgens Wiebe Leenstra ook uit
het feit dat de GWS behalve de ongeveer
vierhonderd Grouwster leden ook nog
eens een dikke driehonderd leden van
buiten de plaats heeft. Zij wonen verspreid over geheel Nederland en zelfs
daarbuiten. De leden komen al lang niet
meer uit één bepaalde bevolkingsgroep.
Maar ze hebben wel één ding gerneerr-dat ze heel veel voor hun vereniging
voelen.
Dat bleek bijvoorbeeld ook weer uit de
reacties op het verzoek van de jubileumcommissie om een kleine bijdrage te leveren. Gevraagd was een rijksdaalder
per lid. De bedoeling is van het geld een
grote GWS-vlag aan te schaffen, die dan
op de wedstrijddagen van de vereniging
op de Grouloster kerktoren moet wapperen. Talrijke leden gaven een veel groter
bedrag, somMigen wel vijftig gulden. Er
is nu al drieduizend gulden binnen. Er
blijft dus nog we/ wat over ook als de
vlag van vijf bij .' ctrie meter is aangeschaft. De tijden zijn dus wel veranderd.
Een vijftig jaar geleden werd er niet
zonder moeite een achthonderd gulden
bijeengebracht voor een complete steiger, nu is er prompt drieduizend bijeen
voor een vlag. Maar wat volstekt onveranderd is gebleven in deze oer-Grouwster vereniging? Het enthousiasme en de
liefde van de leden voor hun eigen ver-

trouwde GWS.

Vereniging Grouwster Watersport bestaat 50 jaar

VROEGER VOOR ARBEIDERS, THANS VOOR IEDEREEN
vorm van ligplaatsen voor de
grotere schepen die inmiddels
in zwang waren gekomen.

Burgemeester J.H. Poppinga van ldaarderadeel spreekt tot de aanwezigen vanaf een
geïmproviseerd spreekgestoelte.

Een halve eeuw geleden werd de watersport voornamelijk
beoefend door personen die zich dit in financieel opzicht
konden veroorloven. Daar hoorde de arbeidersbevolking
in die tijd beslist niet bij. Een compleet schip van 16 m 2
kostte in de dertiger jaren ongeveer f 500,— en dat bedrag
was voor die mensen gewoonweg niet op te brengen.
Nu had Grouw in die tijd het
geluk dat er ter plekke praktisch geen werkeloosheid was.
In verhoilding tot de meeste
andere streken was de plaats
in zekere zin welvarend. Dit
had tot gevolg dat ook de
arbeidersbevolking op bescheiden wijze aan de watersport begon deel te nemen.
Vaak gebeurde dit met zelfgemaakte kleinere boten, zoals "sharpies." Een schiphuis
was echter te duur, goede
ligplaatsen ontbraken en bij

Vrije beschikking van de leden
over een kampeerterrein.
Om de genoemde doelstelling
te verwezenlijken ging men
meteen aan de slag. De activi-

teiten resulteerden uiteinde-

lijk in de aanleg van een haven
met 73 ligplaatsen voor
schouwen en kleinere vaartuigen. Op 23 maart 1936 werd
deze geopend door burgemeester Poppinga.
Reeds na enkele maanden
bleek de steiger te klein te zijn
en in december 1936 werd
besloten het aantal ligplaatsen
uit te breiden met 36 stuks.
In 1951 werd de steiger deels
vernieuwd. Tevens moest er
een uitbreiding komen in de

Uit de geschiedenis van
G.W.S. blijkt dat het onderdeel "steigers" in een grote
behoefte heeft voorzien. Dit
alles is mogelijk geworden
door een uiterst zuinig gevoerd beleid, waarbij moet
worden opgemerkt dat , voor
het jaarlijkse onderhoud door
de leden zeer veel vrijwilligerswerk is gedaan. Zo werd
de laatste uitbreiding door de
leden en het bestuur zelf
uitgevoerd.
Thans is G.W.S. allang niet
meer een vereniging, die personen uit een bepaalde categorie als leden heeft. Integendeel, het ledental bestaat nu
uit mensen uit alle lagen van
de bevolking. Wat in de loop
der jaren wel gelijk is gebleven, is het uiterst zuinig

beheer. De contributies kunnen daardoor laag blijven.
Dat G.W.S. indertijd als het
ware in een gat in de markt is
gedoken, moge blijken uit het
feit dat de vereniging naast de
400 leden in Grouw ook een
ledenbestand van ruim 300,
woonachtig in de rest van
Nederland en zelfs daarbuiten
heeft.
W. LEENSTRA

Grouw

Overzicht van de haven in 1936. De eerste schepen hebben reeds ligplaats genomen, direkt
na het hijsen van de vlag.

de bestaandezeilverenigingen
organiseerde men niets voor
deze kleinere schepen. Wilde
men volledig aan de diverse
activiteiten van de watersport
deelnemen, dan zouden er
dus ligplaatsen moeten komen. Voorts moest er. de

mogelijkheid worden geschapen om aan wedstrijden deel
te nemen, zonder dat hier vrij
grote uitgaven mee gemoeid
waren. Om dit mogelijk te
maken werd de G.W.S. opgericht, met als doelstelling: 1.
Uitbreiding van de watersport
op zodanige wijze dat alle
watersporters hiermee gediend waren. 2. Het houden
van onderlinge wedstrijden. 3.
Geen concurrentie, doch samenwerking met de bestaande zeilverenigingen en andere
plaatselijke organisaties. 4.
30 - friesland post voor wie van friesland houdt
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Het woonhuis links werd bewoond door werkmeester Sijbe Sijbesma, thans P.
Deelstra.
In het huis daarnaast, nu Wester, bevond zich de kluis voor het opbergen van de
tekeningen.
Het grote vierkante gebouw was het kantoor. Hierin bevond zich links onder de kamer
van Ir, Nijenhuis /Rodenburg, daarnaast was de tekenkamer en het magazijn. Op de
bovenverdieping was de administratie gevestigd en hier had de heer H. W. v.d. Ploeg
zijn kamer. De rechtse woning, nu A. Kooiker, was het woonhuis van de boekhouder
Johs. Wierdsma. Het gebouw achter deze woning was de timmerwinkel. Daarachter,
alleen het dak is hiervan te zien met lichtkappen was de bankwerkerij en draaierij.
Daar weer achter bevond zich het ketelhuis met de machinekamer en de verfwinkel.
Het hoge gebouw naast de timmerwinkel was de koperslagerij met daarweer naast de
koper en ijzergieterij.
Het rijtje woningen, de fabriekshuzen", aan de Stationsweg behoorden bij de fabriek
van v.d. Ploeg.
Later gingen deze huizen over naar de zuivelfabriek.

pen van het brandende houtwerk zelfs op
grote afstand in de nachtelijke stilte te
horen was. De fabriek voor brandspuiten
en machinerieën van de firma J & H.W.
v.d. Ploeg stond in lichter laaie.
In betrekkelijke tijd brandde alles en
aan blussen en redden viel niet te denken,
zodat de inmiddels aangerukte spuiten en
de slang op de waterleiding zich hoofdzakelijk bepaalden tot, het behoud der
belendende percelen. De fabriek staat
tussen een woonhuis en pakhuizen en is
daarvan slechts door een smal s2eegje gescheiden.
Gelukkig waaide er slechts een flauw
koeltje en bleven de belendende percelen
gespaard. Het krachtig optreden • effir
brandweer en het handhaven der orde
onder leiding van onze burgemeester kan
niet genoeg geprezen worden.

Tot zover het verslag. Verderop lezen we
nog dat een collectie machinerieën voor
een zuivelfabriek ook verloren was
Grouw-De Halbertsmafabrieken aan de dorpszijdè van de Rjochte Grou is niet het
gegaan. De fabriek was verzekerd.
eerste grote fabriekscomplex in Grouw dat afgebroken werd.
Aan de Stationsweg stond tot 1917 de brandkasten- en brandspuiten fabriek van de Fa. Een nieuwe fabriek werd spoedig gebouwd en in juni 1900 reeds in gebruik
J. & H.W. v.d. Ploeg.
De fabriek die op bijgaande foto te zien is stond op de plaats waar nu autobedrijf genomen. Dit was op de plaats waar nu
Kooiker zijn garage heeft. Uitbreidingen
Kooiker gevestigd is.
vonden plaats in 1905, 1907 en 1908 tot de
Het bedrijf werd in 1855 in Grouw gesticht als grofsmederij door Tjalke v.d. Ploeg,
zoon van de Doopsgezinde predikant Johannes Aeschinus v.d. Ploeg en Froukje grootte zoals op de foto is te zien.
Omdat een centralere liggingrin het land
Barteles Bouma. Al spoedig werden hier brandkasten en brandspuiten gemaakt.
steeds noodzakelijker werd verhuisde de
In het jaar 1861 kreeg Tjalke opdracht Grouw: 12 december. 't Was omstreeks 2
van de gemeente Idaarderadeel voor uur in de nacht toen door ons dorp de fabriek in 1917 naar Apeldoorn waar het
levering van een brandspuit (zuig- en schrikaanjagende uitroep "brand! brand!" werd gevestigd langs het ApeldoornsDieren kanaal.
perspomp), bestemt voor het dorp Grouw, door de straten klonk. Hoog flikkerden
Behalve de woningen van de boekaf te leveren in maart 1862. De fabriek de vlammen op in het luchtruim en als
houder en de werkmeester later bewoond
was toen gevestigd aan de Waagshaven vurige tongen lekten ze om zich heen,
door A. Kooiker en P. Deelstra, zijn de
naast zeilmakerij de Vries. De Waags- alles vernietigend wat onder hun bereik
fabrieksgebouwen met kantoor en magahaven werd in 1889 gedempt.
kwam. De lucht was pikzwart, enkele
zijn in zijn geheel afgebroken in 1917/
In december 1899 is de fabriek afgebrand. sneeuwvlokken dwarrelden neer; de klok
1918. In verband met de oorlogssituatie
De Frisia van zaterdag 16 december klepte, slechts nog enkele mensen waren
zijn toen ook alle houten funderingsbrengt hier uitvoerig verslag van,
op de been 4erwif1 het knetteren en knappalefi uit de grond gehaald.
Tot voor enkele fai•en was Dr. Ir. J.v.d.
Ploeg nog direkteur mede eigenaar.-ti,iinhet familiebedrijf. Wegens gebrek .aan
een opvolger heeft J.v.d. Ploeg he. 6"--44jf
verkocht aan een Deens bedrijf.
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Gedenkt de vegebal
W. 10 Felbr. Elk jaar weer .1wdrdt
de7e 6'Oroen gedaan.
Dezen winter .!)-in.n we. door de tritPrst
zachte weersgesteldheid, zeer veel gevederie gasten. Nog nimmer zagen we een zoo
groot anntal roodbotje, meezen en vinken. Ook de lijsterg zijn in flink aantel aanwezig. Tot nog toe konden deze vogels zich
naar hartelust voeden met insecten, zaden,
enz. Thans echter is de grond hard gevroren en ook nog met een laag sneeuw bedekt, zoodat de voedselbodem Ppheel is afgesloten. Zorg dus voor wat voeder in den
vorm van broodkruimels. fijn gesneden kaasranden, zaden, enz. en vergeet vooral Met
estitt lanw- water neer te zetten. Naast 1,1ó7fer 'wordt dikwijls darg geleden.
.1
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Grouwster Watersportvereniging 50 jaar
Grouw-Zaterdag 12 januari j.l. vierde de
Grouwster Watersportvereniging GWS
haar 50 jarig jubileum met een receptie in
hotel OoStergoo en 2 feestavonden. De
belangstelling voor deze feestavonden
was zo groot dat het er twee werden in
plaats van de ene geplande avond.
Ook voor de receptie bestond grote
belangstelling. Voor hotel Oostergoo
stond een prachtig opgesierde GWS
schouw.
Het is een bijzonder geanimeerde en
gezellige receptie geworden.
De jubileumkommissie kon het bestuur
een grote vlag aanbieden welke met wedstrijden op de Sint Pitertoren gehesen
kan worden.
Bij het aanbieden van de vlag verleende
ook brassband Apollo haar medewerking. De jubileumkomraissie die van elk
lid een rijksdaalder gevraagd had zag een
veel groter bedrag op haar rekening
bijgeschreven worden dan waarop gerekend was.
De leiding van de receptie was in goede

"40,04C •

handen bij de voorzitter van cie jubileum
kommissie de heer W. Leenstra.
Tijdens de receptie werd namens de
gemeente Boarnsterhim het woord gevoerd door burgemeester Holtrop. Hij
konstateerde dat de vereniging in een
behoefte voorziet ook gezien het aantal
leden van buiten Grouw.
Ook de gemeenschapszin die bij de
vereniging aanwezig is prees burgemeester Holtrop. Hij bood een vlag van de
gemeente aan. De heer H. Dieters, voorzitter van de N.N.W.B. zei, dat de GWS
altijd het belang van de watersport op de
voorgrond heeft weten te houden. De
GWS behoort tot de oude kern van de
NNWB. Hij bood een Friese vlag aan.
Verder werd er gesproken door de heer F.
v.d. Meer van VVV, D.v.d. Wey van het
Grouwster Sportcentrum en de heer W.
Stam voorzitter van de dit jaar ook
jubilerende watersportvereniging Frisia.
Voorzitter van de GWS, de heer ir. F. de
Wolf sprak een dankwoord.
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Een van de belangrijkste bezittingen van de GWS de eigen steiger in het Pikmeel

Olm
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Een heel oud pandje en bijna een bouwval
is vorige week gesloopt. Het betrof het
pakhuis van slijterij Dorenbosch aan de
Hoofdstraat. Deze zal op deze plek een
nieuw pakhuis bouwen, terwijl het
gedeelte dat nu als zodanig gebruikt
wordt bij de winkel komt. Ook het
aanzicht van de winkel zal veranderd
worden door de grote ramen te vervangen
door kleinere.
Het oude gebouwtje was vroeger al bij het
warenhuis van J. en P. Ratsma als
pakhuis in gebruik, later bij café de
Bierhalle. Voor 16 jaar ga f de gemeente al
bevel tot sloop vanwege de bouwvalligheid.
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Peuterspeelzaal in
Grouw: geld nodig

Durk L. Bouma
opende crèche
Humehsjehonk
&ROUW — de heer Durk L. Bouma
(89) uit Grouw heeft vanmorgen omstreeks kwart over tien de officiële
opening verricht van de peuterspeelzaal
Hummeltsjehonk. De crèche is ondergebracht in een voormalige Végéwinkel
In de Paviljoenstraat. De heer Bouma
verrichtte de opening door een doek dat
een door de heer Wobbe Dijkstra uit
Grouw ontworpen naambord bedekte,
weg te trekken.
De voorzitster van de stichting peuterspeelzaal, mevrouw Riekje van
Gent-Jansen heette voor de opening de
moeders met hun kinderen welkom. Ze
zei toen onder meer: „Het begrip peuterspeelzaal is vrij nieuw in het Noorden. Het roept gedachten op aan het
opbergen van kindertjes en verschrikkelijk luie moeders. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Het is goed voor de
ontwikkeling van de kinderen dat ze
eens even onder de hoede van de
moeder weg zijn. Ze krijgen er meer
zelfvertrouwen door"
De peuterspeelzaal heeft al een klein
jaar proef gedraaid, en dat is goed
gegaan, zo vertelde mevrouw Van Gent.
Ze wees er nog op, dat de financiële
toestand van de peuterspeelzaal „bijzonder wankel" is. De stichting heeft
daarom een aanvraag om steun ingediend bij het gemeentebestuur. Een
bezwaar is nog, dat er bij de chrèche
geen grasveld is, zodat de kinderen niet
naar buiten kunnen. De crèche is
alleen 's morgens open. Leidster is
mevrouw Dieke Veenstra-Riedstra.

•

Mar en Ie spektakels
1920-'21

warden in Grouw stopte, zodat ook zeer
veel Leeuwarders in de gelegenheid
werden gesteld dit sloteffect van ons
prachtige jubileum mee te genieten.
De lezer begrijpt: Toen wel volle fietsstallingen, maar praktisch nog geen
auto's, veel reizigers per trein dus.

Grouw-Uit het Frisia-jubileum-wedstrijdverslag van 1920 (toen 60 jarig bestaan), geschreven door secretaris H.B. Halbertsma, volgt hier een en ander:
Het gebeuren speelde zich af op zondag 12 september met mooi weer, doch er stond wat
te weinig wind. Het aantal deelnemers was 57. Geconstateerd werd dat er nooit eerder
zoveel mensen in Grauw zijn geweest dan op deze dag!
Verschillende fietsstallings bergden tussen 1000 en 1500 fietsen.
Zoals steeds gebruikelijk werden de feestelijkheden geopend met een optocht door het
dorp, met muziek en de banier der vereniging voorop. Door kastelein Tjibbe Dokter
was-..aan de firma Pathé-Frères opgedragen een film te maken en zo werd dan 's morgens eerst onze bode, de heer Klaas Sietema met het vaandel gefilmd, daarna de uitreiking van het vaandel van onzen voorzitter en vervolgens de optocht door het dorp op
verschillende punten.
"De vliegende afvaart" kon een succes worden genoemd. 't Was niet alleen de te flauwe
wind die de belangstelling voor de wedstrijd deed afnemen, maar een nog heel ander
verschijnsel
Dat was de aankomst van een uitgeno- (Nu eens een vliegtuig van vlakbij te
digd watervliegtuig, 's middags te onge- . hebben kunnen bewonderen is dat dus
veer 2 uur. 't Was afkomstig van het een grote belevenis geworden voor honVliegkamp "De Mok" op Texel en 't werd derden mensen uit Grouw en verre omgebestuurd door sergeantvlieger J. van der ving en men zal daar het Frisiabestuur
Witte. zeker zeer erkentelijk voor geweest zijn).
Na een paar kringen beschreven te
hebben streek het neer op het water, dicht Verder noteren wij uit het verslag dat de
bij het Groot Eiland. Dit eerste vliegtuig medaille van de ANWB voor de verstweg
op onze Grouwster wateren was de grote komende deelnemer ten deel viel aan dhr.
gebeurtenis van de dag (maar ook van het P. van Dusseldorp uit Scheveningen en
jaar, zou men kunnen zeggen). een prachtige lauwerkrans werd geNog nooit eerder is op het Pikmeer zoveel wonnen door de erven Sj.A. van der Meer
volk geweest als bij deze, voor die tijd uit Wartena.
opzienbarende gebeurtenis. Een massa, Ook bij dit jubileum vond een geslaagd
in allerlei vaartuigen, door en door diner plaats voor genodigden. Na de
nieuwsgierig naar deze sensatie en geen officiële maaltijd was al spoedig de tijd
plekje rond dit centrale punt bleef voor het Vuurwerk aangebroken; vooral
onlezet het slotnummer daarvan ontketende bij
Van een en ander zijn mooie fotogra- het talrijke publiek, waarvan een aankische opnamen gemaakt, die in het zienlijk deel standplaats had gekozen op
archief aanwezig zijn, schrijft de secre- de nog in wording zijnde Nieuwe Kade.
taris enthousiast. Dit vuurwerk vond nl. plaats op het land
Na een uur vertoefd te hebben, zodat ieder over de Grou, gelegen tegenover hotel
(?) in de gelegenheid was dit nieuwe ver- Oostergoo.
voermiddel te bewonderen, stegen de Het was gelukt, door ineueweiksing van
"veroveraars van de lucht" weer op en de VVV te Grouw, van den heer directeur
verdwenen, na ons nog enige prachtige der Nederlandse Spoorwegen, Baron
staaltjes van elegant zwaaien te hebben Kraayenhoff te Utrecht, gedaan te krijlaten genieten. gen dat de laatste sneltrein naar Leeu-

1921 zeer droge zomer met laag water
Wegens de lage waterstand kon zeilvereniging Frisia haar wedstrijd deze
keer alleen op de Wijde Ee houden. Doch
juist daardoor werd dit nog bijzonder vermeldenswaardig.
Ondanks die waterstand durfde men het
daar nog aan, ook met de grotere schepen,
maar alle omstandigheden om wedstrijd
11.9-1921 niet te doen slagen waren aanwezig: Te weinig water, te veel wind en
juist nu weer eens regen....
Het resultaat is dan bok naar verhouding
geweest; van de 51 ingeschreven startten
slechts 12. Dat vrouwen nog bij hoge uitzondering aan hardzeilen meededen, mag
blijken uit deze zin in het verslag: Eén
schip telde onder zijn bemanning zelfs
een jonge dame!
Voor en tijdens de wedstrijd geraakten
verschillende stoomboten en pleziervaartuigen vast. Het geheel maakte dan
ook geen vrolijke indruk.
Als nieuw lichtpuntje ziet de secretaris
het feit dat door het nu niet starten er een
aantal prijzen voor het volgende jaar al
beschikbaar zijn en de kosten dan zullen
beperken.
Hoe erg het met die droogte van 1921 was
gesteld, herinnert zich de samensteller
van Frisia's geschiedenis. Verschillende
boezemvaarten waren toen niet meer
bevaarbaar, wat ook, met name voor
schippers en boeren, toen veel ongerief
veroorzaakte, zoals bij hooi-, modder- en
mesttransport, bij het melkvervoer, alsmede de winkelwaren bezorging aan veel
boerengezinnen.
Als kleine jongen liep hij dwars door de
toenmalige boezemvaart. Het deel, het
uitstroomkanaal van de Leppedijkpolder, zonder natte voeten te krijgen.
Heden ten dage kennen wij zulke situaties niet meer in Friesland. Als gevolg
van de inpoldering der Zuiderzee en het
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daarvan overgebleven IJsselmeer, valt
vandaar uit nu de waterstand in Friesland te regelen en kan men bij te laag
water genoeg IJsselmeerwater daaraan
toevoegen. Droge zomers zijn, sedert die
inpoldering, aan Frieslands boezempeil
dan ook niet meer merkbaar.
(Uit K.W.V. Frisia's gedenkboek "Onder
Wapperende Wimpels door de Grouster
Weagen").
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'de jubilerende Koninklijke Watersport Vereniging Frisia, hetwelk
rde in hotel Oostergoo.
tien naast goede woorden een kado meegenomen voor de vereniging.
komen we hier uitvoeriger op terug.
achter de tafel, v.l.n.r.: W. Stam, voorzitter, P. de Vries, sekretaris, H.
meester, C. Schurink en G. Vrijling.

Op clizze foto slocht men in bestjoer
fan "Jong Frisia", de no allang
besteande Grouster sylklub foar
hurdsylderijen fan berneskippen.
Hy datearret üt likerndch 1925 en
dér steane op fan 1. nei rj., efterste
rige:
Hans de Jong, Wieger Sjoerdsma, Andrys de Winkel en op 'e foarste:
Jan Deelstra, Hette de Jong en
Louw Atema.
De foto is nommen njonken in hUs
yn'e steech werfoar no de kleansaak "It Beaken" stiet.
Allinnich Wieger Sjoerdsma is
Grouster ynwenner bleaun, de
oaren ferhuzen letter om utens.
Hans de Jong libbet net mear, mar
wenne yn Ljouwert en dat is noch it
gefal mei Andrys, Jan en Hette,
wylst Louw Drachtster wurden is.
De oanlieding ta dizze opname wie
doelt grutte barren dat de feriening
in eigen flagge meitsje litte hie.
Dat doel wie net samar berikt,
dérfoar moast in bedrach fan
Mildert Olie op it kleed komme.
De jonge mannen besluten dat
byelkoar te skarljen troch mei in
yntekenlist by de doarren láns te
gean.
Ien fan'e earsten wer't se oankloppen wie boargemaster Nammensma, dy't harren lykwols kjel
makke mei earst te sizzen: "Witte
jimme wol dat ik hjirfan in proses
ferbaal meitsje kin? Der hie earst
by my in fergunning frege wurde
moatten".
Gelokkich rán it goed df en boargemaster tekene in goede bydrage.
Doe it jild der op 't lést wie, koe de
flach besteld wurde, dat wie by de
firma Cazemier yn Amsterdam en
men kin no wol neigean dat soks
net foar de poes wie.
}hindert gilne stie doe gelyk mei
fjouwer wykleanen, dus omrek-

kene op'e tijd fan no soe foar sa'n
flagge no in pear tûzen gUne frege
wurde moatte. Eigentlik in w0nder
dat it trochgean koe.
Doe't de snein fan it hurdsilen yn
sicht kaam sieten de jonges al yn
grutte spanning at de flachop'e tiid
yn Grou w'èze soe, want no mdást
er toand en bewUndere wurde. Hy
soe tastjoerd wurde oer de post en
dat koe mar krekt op dyselde snein
temoarn. Ja, sneintemoarns waard
der ek post fan'e trein helle en
sneons wie er net kommen. Guons
fan it bestjoer gongen mei posthelIer Gjalt Smit nei it spoar, mar
doe't dy de post fan 'e trein yn de
karre goaid hie, wisten se noch net
at de flach dér wol by wie....
Smit seach de pakkeboel jitris nei
en ja hear it paket siet der dochs
tusken. Wat in blidens, wat in ferromming!
Fansels wie der ek in flaggestdk
by, mar it bliek dat dy apart
berekkene waard en Onder rembours. Gelokkich hie Hans in grou
tiensje yn'e beurs en skeat dat Ut,
sadat de foarstelling alhiel syn
beslach krije koe.
Op'e foto kin men oan de gesichten
wol sjen hoe grutsk en wichtich de
mannen har fielden.
De Winkel, dy Us de foto besoarge
en taljochte, fertelde fierders dat
sa'n sylderij doe Wein sette mei in
optocht efter it musykkorps. Dérby
waarden de meidwaande skipkes
meidroegen, it lytsere guod yn
hannen fan de opteine bern, de wat
swierder en gruttere modellen
troch de net minder yn spanning
ferkearende heiten of grutt ere
bruorren.
It wie doe suver in feest fan. pleatselike betsjutting.
Dér kaam op it wedstriidwetter in
pream, soms twa, oan te pas en o
-

wat stuts it «stellen fan 'e ttlechjes
nau; de skoatsjes -.-moasten sa
féstset dat de skipkes krekt op'e
goede koers leine, fan pream ta
pream of wál.
Hoe wichtich de Utslach-beoardieling wie mei blike Ot dat de karmasters fan 'e grutte sylderijen dér
oer gear wiene, benammen minsken fan sylferiening "Lyts Frisia",
sa as Harm Witteveen, Tseard de
Jong, Fokke Hiemstra of Pibe van
der Berg en mogelik mear álde
"sylrotten", sa fertelde Sjoerdsma
hjirby.
Hjir ek noch in átslach fan wol 80
jier ferlyn:
72 deelnemers, "Klompscheepjes":
1. Hette Hylkema met Dolfijn; 2.
Oeds Feenstra met De Kwast (Oeds
was ververszoon); 3. Johan v.d.
Schaaf met Zola (naam der held uit
de toenmalige Dreifus-affaire).
"Volle olankstukken:
I. Sierd Westra met De Jonge
Noordster III; 2 J. Deelstra van Warga; 3. LUtsen Stellingwerf.
plankstukken:
1. Jan Uilkema met It Spekswaedsje (Jan was slagerszoon); 2. G.
Adamse met Drie Gebroeders; 3.
Rintje S. Uilkema met De Jonge
Grietje. (oernommen Ut Frisia's
Jubileumboek).
Sa gong dat doe, mar ek no noch
bestiet "Jong Fris ia", Onder hoede
fan it grutte K.W.V. Frisia, sa't men
wit, al is de nijmoadderige foarm
oars as foarhinne en is it yn ferhálding net sa spektakulair inear
as doe. Yn wézen há Idt it syn selde
betsjutting, dér steane "Bouwe en
Jan" wol boarch foar. It wie en
bliuwt de foarste learskoalle foar
takomstige hurdsilers.
Hindrik.

VEGE winkel Jellema
Grou licht
Grou-Mei yngong fan 1 oktober is de
krudenierswinkel fan Jellema sluten. Dit
is de léste doarpswinkel fan Grou, Under
de klanten better bekend as Ype en
Tholly.
Jellema, dy't al silnt syn 14e jier as
middenstandsfeintsje yn funksje is,
moarns de molkkarre fan Schiere en
middels kranten rflnbringe, naam yn 1955
de VEGE winkel oer fan de famylje Leuthof (earderSchiere), doe op'e hoeke fan de
Parallelstrjitte.
Hy en syn Tholly begilnen op rnoandei 9
maaie. De tiisdeis 10 maaie -de winkel
• stzene sy de
nkel, doe hurd
j L(//v(

Al 140 jaar
or
p
Bakkerij Andringa in Grouw
fi

caz.v.a.

V leren

y Oren Jill-

dringa en Tjitsche Andringa-de Jong hun
25-jarig huwelijk. Op zich een gebeurtenis die wel vaker voorkomt, maar naast
het feit, dat zij dus al 25 jaar in het
bakkersvak zitten, is er in dit geval iets
uitzonderlijks en wel, dat tenminste 140
jaar geleden de Andringa's in Grouw een
bakkerij begonnen.
De familie Andringa bezit een boek
waarin de eerste melding van hun naam
al wordt gedaan in de 15de eeuw. Lezend
in dat boek heeft Sybren Andries Andringa vast kunnen stellen, dat zijn tak stamt
uit de Legean. Sybren Andies Andringa
was bakker in Grouw, geboren te Wirdum
in 1814 en te Grouw overleden in 1888.
Hij was getrouwd met Geiske Gerbens
Halbertsma, geboren in Grouw 1812 en
daar overleden in 1863. Haar vader
was ook al bakker in Grouw. Hun
Bakkerij stond aan de Waachshaven,
waarin zij begonnen in 1846. Eén van hun
zonen was Andries Sybrens Andringa,
geboren in 1852, bakker van beroep,
getrouwd met Jitske Klases Riemersma.
Ook zij kregen een zoon, Sybren, in 1876,
die ook weer bakker werd en trouwde met
Aaltje Jans van der Berg. Hun zoon
Andries, vader van huidige bakker Sybren en zijn vrouw, Joukje Wartena
hadden hun bakkerij in de Kerkstraat.
Het was hier waar Sybren is geboren en
zijn jeugd doorbracht en zich nog goed
zijn pake Sybren herinnert.
Maar er komen meer herinneringen naar
boven. Zo weet Sybren nog, dat hij in 1945
mee mocht op de pontons om de Canadezen naar Warga te brengen. Ook uit de
oorlog, dat hij samen met heit aan de
riemen van de " sutelskou" zat en zij de
grootste moeite hadden om de grote
golven die de Duitse snelboten maakten,
buiten de boot te houden.
De schouw is voor de Andringa's altijd
eén belangrijk vervoermiddel geweest.
Eerst roeiend en later met buitenboordmotor, moesten de vele boeren in het
Grouwster waterland van brood worden

ransdeitemoarn
Atioar fan't

and fan earder
de
ie 70-er jierren
rder yn de earrutter pand mei

voorzien. Moeilijk was dat natuurlijk als
er ijs lag wat niet sterk genoeg was om de [pswinkel west,
bezorging per slee te doen en er een geul i de easken fan
moest worden gemaakt of de vaargeul,
ek altyd noch
van de melkboten werd gebruikt. Vader in persoanlik
Andries heeft men wel 3 keer uit het
ijskoude water moeten halen. Maar toen Dadskippen wie
men later een auto had raakte die eens re, al moast dit
door het ijs op Goëngahuizen. Hij wist,
zij het drijfnat, op het droge te komen en
met behulp van een paar hooitakels van 'supermerken"
boer Romkema de auto op de wal te ?a. net makliker
krijgen. 's Nachts wist Andries Andringa ai ek ta laat, dat
de motor weer bedrijfsklaar te krijgen, att e.______ _
waart ij de oven in eigen bakkerij hem ten fpraat wat oan
dienste stond.
binne by de
Tot hun klantenkring behoorden regel- Lns west om in
matig de prinsessen van het Koninklijk Dar in bedrach
Huis, als zij verbleven aan het Pikmeer in .jdn nei seizen
de zomerwoning van de Commissaris der Tholly elk in
Koningin, de heer Linthorst Homan.
Frou Yntema
Sybren mag graag met de auto de dsje oanbean,
bakkerswaren rondbrengen, terwijl zijn
op rym foar,
zoon Andries zich best thuisvoelt in de kema en frou
bakkerij.
argen.
Dat de opvolging in het bedrijf niet altijd ich skoftsje, al
van te voren vaststaat, kan ook van de 3 hjir ek wol in
Andringa's gezegd worden. Sybren had
wel graag rivierpolitie willen worden en
zijn zoon Andries heeft een opleiding
gevolgd voor automonteur. Toch zit hij
nu ook al in de bakkerij en lijkt de 140 jaar
nog wel eens behoorlijk verlengd te
zullen worden.
Het assortiment is in de loop der jaren
danig veranderd. Vroegerbijna alleen
brood, roggebrood, koeken en beschuit,
tegenwoordig is dat sterk uitgebreid met
vele luxe artikelen.
In 1962 zijn Sybren en Tjitsche Andringa
met nog 3 Grouwster bakkers gestart met
bakkerij De Haven. Het moeilijk kunnen
krijgen van personeel was destijds een
belangrijke reden om die stap te zetten. In
1979 is Sybren Andringa alleen eigenaar
daarvan geworden en met een tiental
medewerkers wordt door bakkerij De
Haven een grote klantenkring in Midden
Friesland van bakkerswaren voorzien.

Sneon 28 septimber wie harren léste dei.
Nei 30 jier skreppen is no it doek fallen.
Spitich dat it sa moast, mar de klanten
winskje harren noch in moaie sdne frije
tijd ta.
j t947r
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GIVS steiger 50 Jaar

De steiger werd destijds geopend door gie
burgemeester J.H. Poppinga.
Grouw-21 Maart a.s. is het precies 50 jaar Hij deed dit door het hijsen van de nieuwe
geleden dat de steiger van de Grouwster geelblauwe GWS vlag, waarna het "rólje
Watersport vereniging officieel geopend ' rólje" over de weagen klonk.
In de Frisia van 27 maart 1936 staat ook
werd.
Dit was al 1 jaar na oprichting van de een fraaie foto van de nieuwe steiger.
GWS.
Hierop is goed te zien dat het rustig
In een vergadering van de VVV was de liggen was in de steiger doordat de golfwanordelijke toestand aan weerszijden slag met planken gekeerd werd. Deze foto
van het Theehuis ter sprake gekomen. De kunnen we helaas niet plaatsen doordat
rietwallen werden totaal vernield door de het een geleend cliche was van het
vele schouwen die hier een ligplaats Nieuwsblad van Friesland. Wel hebben
we 2 andere foto's van de opening welk
hadden.
geplaatst zijn.
Nadat de ene helft verboden was werd de hierbij
1: Burgemeester J.H. Poppinga spreekt
druk op het andere stuk rietwal nog
groter. De VVV heeft zich toen tot de GWS belangstellenden toe van een 'ge'improviseerd" spreekgestoelte.
gewend om medewerking. Deze heeft er 2:
Voor_ de opening bestond grote
toen voor gezorgd dat de

hrert een nieuwe aanleghaven laten aanleggen, welker ingebruikstelling op fee5.
telijke wij:e Zaterdagmiddag 21 Maart
plaats had. Burgemeester J. 11. Poppinga
van Idaarderacleel spreekt tot bestuur,
Onoodigden en belangstellenden van af
een geïmproviseerd spreekgestoelte.
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B. J. BOUMA FORSTOARN.

3 9r,

Forline wike tongersdeitomoarn ltiid
forstoar de hear B. J. Bouma.
Bouma hat yn it doarpslibben fan Grou
in bilangryk plak ynnommen. Neist it bistjár fan de greate bakkerij hat hy him
as foarsitter fan de foetbalklub en fan
sportsintrum hjir tige foar ynset en it
sportlibben yn Grou hat hiel hwat oan
him to tankjen. Hy wie in man fan or-

ganisearjen en dat de bakkers to Grou yn
hiel hwat dingen mei elkoar opwurken,
wie foar in great part syn wurk. Ek yn it
provinsiale bakkersboun hie hy funksjes.,
Doe't syn partij frege oft hy foar har- 1
ren lid fan de rie en wethálder wurde
woe, hat hy dat ek op him nommen, alhoewol hy it as bakker bandich hie.
Hy hat zyn taek as wethálder goed folbrocht.
Moandei by de kremaesje to Grins ha
de boargemaster, de hear K. J. Vrijling,
ds Keuning en de foarsitter fan it Bakkersboun har wurdearring foar de forstoarne titsprutsen.
IN MEMORIAM B. J. BOUMA.

Grouw-In de tuin van de heer Bos in de Parkstraat staat bovenstaand bord. In de
Parkstraat is men van mening dat de voetganger niet in tel is hij het gemeentebestuur gezien de gevaarlijke situatie bij de woning van T. Terpstra.
,

0,

0
,

„

'De Prins'. Toen op pinkstermaandag in 1915 in Grouw roeiwedstrijden (o.a. van
pagaaien) werden gehouden, sprong de wind niet uit de band.

Het was een droeve mare die donderdag j.l. door het dorp ging toen het overlijden bekend werd van de heer B.
Bouma. Voor het sportieven in Grouw'
betekent dit een gevoelig verlies.
Als jongeman al voelde de heer Bouma
zich sterk aangetrokken tot de sport en
speciaal de voetbalsport. Voor de voetbalvereniging GAVC heeft hij met grote . ijver
en enthousiasme veel werk verricht. In
de bijna 24 jaar, die_hij als voorzitter van
GAVC optrad, heeft ..hij zijn club als een,
kundige en vertrouwde stuurman geleid
en heeft hij gestalte gegeven aan deze
actieve sportvereniging, die voor zovelen
lichamelijk en geestelijk een springplank,
is geweest naar de maatschappij. Na zijn
aftreden in 1960 — doordat hij voorzitter
werd van de Stichting Sportcentrum
—

werd hij door zijn vereniging benoemd tot
ere-lid.
Ook voor de Stichting Sportcentrum,
waarvan hij sedert de oprichting in 1945
bestuurslid was, heeft de heer Bouma
zeer veel betekend. Op bestuurlilk en organisatorisch gebied heeft hij in dit sportoverkoepelend lichaam zijn gaven kunnen
ontplooien en heeft hij in het belang van
het gehele sportleven in Grouw groots
werk kunnen doen.
Toen zijn benoeming tot wethouder afkwam, stelde hij zijn functie als voorzitter van Sportcentrum beschikbaar, op een
moment, dat het sportleven in Grouw op
een hoog peil stond. Het was weer zijn
gave en faire persoonlijkheid, die hem dit
besluit deed nemen. In zijn funktie als
wethouder had de sport in onze gemeente
terecht veel verwachtingen van hem, verwachtingen die helaas door dit plotseling
verscheiden niet verwezenlijkt zijn kunnen worden.
De sport verliest in de heer Bouma een
stuwende kracht, onder wiens leiding veel
is bereikt en wiens nagedachtenis in grote
dankbaarheid en eerbied zal blijven voortbestaan. '
Sportclub GAVC.
Stichting Sportcentrum.
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Sikke Bangma skreau roman
oer it libben fan in murd /xr1
Troch Bonne Stienstra
„AL TRIJE KEAR is dére in jong murdsje berne. Dizze trijekaart leit
tige tef reden by mem oan't jaar teiloarkjen en fielt him opa stuit grif
nofliker as de álde sels, want by har is noch in lytske finderweis. En
dizze berte ferrint sa flot net as mei de oaren. Dat léste jong leit ferkeard en dertroch hat de álde der rnear muoite mei. Lokkich rédt it bist
it op't lést dochs op en benei op itselcle stuit as op de pleats it keal berne
wurdt, komt it fjirde murdejong te wráld. Dat léste jong is Dum".
Boppesteande is in stikje át it boek
„Dum de Murd" dat áijouer Thys Terpstra fan Grou in pear wike lyn op 'e
merke brocht. De skriuwer is Sikke
Bangma, no 74 jier ald, mar doe't er it
boek skreau in man fan om en de by de
sechtich. Jierrenlang hat er it boek yn't
laad lizzen há'n, oan't boargemaster Hol-

in ein, mar dat wie edrán. Jo sykje nei in
nu áncletwurp en dat is de murd wurden. En wérom no krekt de murd? It is
in heimsinnich dier, der is net folie oer
bekind yn de literatuer. In murd is in
nachtbist, de minsken fine it in stjonkbist, mar stjonke docht er allinne as er
him bedrige fielt. Foar himsels is er sa
skjin as in kat".
Omdat Bangma net beskikke koe oer
in soad skriftlik festleine gegevens fan
de murd moast hy te seil gean op ferhalen fan minsken, dy't mei de murd te
krijen hán hiene. „En ik ha sels in bulte
fantasearje moatte, ik moast yn de had
fan in murd krápe", seit Bangrná. „Bekind is wol dat de murd op syn eigen
terrein nea révje sil en dat muzen syn
haadmiel binne. Dat sa skealik is in
murd no ek wer net. Jo kinne noch wol
wat ynforrnaasje opdwaan fan biologen,
mar jo moatte it bist ek te plak bringe yn
syn wráld, dat ha'k besocht".

trop der fan hearde, it lies en it nei Terpstra brocht.
Sikke Bangma hat jierren it Theehás
yn Grou beheard tegearre mei syn frou.
Wichtiger yn ferbán mei dit boek is dat
Bangma in echte fjildman is. Foar en nei
it seisoen socht hy as it even lije koe de

; • Jammerklacht
Dy wráld leit om Grou hinne, want
dat is de wráld fan Bangma. Mar wat is
it dér feroare de léste tweintich, tritich
jier. De blaugerslannen binne omskuord
en nij ynsiedde, de djipántwettering hat
, der foar soarge dat der amper noch biltlán is. Bangm- a: „As ik in boek skreaun
hie oer de feroaring fan de natoer yn de
léste jierren, dan hie it ien lange jammerklacht wurden. Dérom ha'k it sa
dien. Yn't foarste plak foar myn bern en
bernsbern, want ik fán dat se witte
moasten hoe't de natoer fan froeger der
hinne lei. Dat it ta in boek komme soe
hat noait myn opset west".
It boek. spilet him áf yn de strange
winter fan 1963. In winter mei in bulte
snie en iis, mar likegoed kaam yn de
maaitiid de natoer wer ta libben. Dat
wánder is Bangma hast te grut foar wurden. Bangma: „Ienris wurdt it taaiwaar
en dan sjen wat der bart, hoe't de natoer
him herstelt, dat is sa moai. Dan kin'k

wetterrike romten yn de omkriten fan
Grou op. Foar it Fryske Gea hálde hy de
Wyldlannen oan de Folkerstsleat yn de
gaten, hy rjochte yn Grou de Fágelwacht op en wie sa'n tritich jier bestjoerslid fan it Frysk Ban fan Feigelwachten. As men mei it boatsje tusken
de Hege Warren en Flearbosk leit en as
it waar net altyd like noflik is, dan krijt
men op 't lést syn nocht fan 't lézen fan
boeken, dan skriuwt men der sels ien, in
roman. Sa moat it mei Bangma begin
weze.

Nachtbist
Bangma: „Ik bin begán mei ferhalen.
Yn Oostergo hie'k in feuilleton hán oer

oeren yn't fjild om rinne en my ferwánderje oer it nije libben. It aaisykjen slát
der OD oan. mar it is allegearre sa feroare. 'Eartiids roeide ik oirdeloere ear't
ik teplak wie en dan hie'k de wráld foar
my allinne. En no? Jo farre der mei de
motor achter de skou yn in kertierke
hinne en it binne allegearre minsken".

• Sikretaresse
Net ánbelangryk by it ta stán kommen fan „Dum de murd" wie de ynbring
fan frou Bangma. Sy typte it behoffená
manuskript oer, en om it Frysk krekt te
skriuwen folge se in kursus. Doe't se
klear wie kaam de nije stavering der
troch en koe se op'e nij begjinne. „Ik bin
grut mei myn eigen sikretaresse en nimmen dy't der wat fan sizze kin", seit Sikke Bangma. En beide binne grutsk op
„Dum de murd" dat troch Abe Gerlsma
'fan Frjentsjert illustrearre is.

3

Thys Terpstra jout natuerboek fan Sikke Bangma ût

jeften makke, lykas Dei sinne fan
Jant Visser-Bakker, Flinters fan
Jeltsje Reinalda, it A-Bee-boek fan
Dam Jaarsma en in samling winterlietsjes by de feesten Winterstjerkes.
Wat jin oan dy boeken opfalt, is dat
se allegearre sa fleurich en kleurryk
binne.

Sikke Bangma, froeger baas yn it Grouster Theeltás, en titjouwer Thys Terpstra, binne freonen. Mar dint koart binne se
mear as freonen, want dizze hjerst is by Terpstra syn &jouwerij 'Fryslán' in boek ferskynd dat troch syn freon skreaun is.
Net ien fan beiden hie ferwachte dat se nochris as skriuwer en
titjouwer saaklik meielkoar te krijen hawwe soene, ek al om 't
beide it fanwegen de leeftijd wat kalmer oan dogge. Thys
Terpstra hat st-int koart syn bedriuw oan 'e kant dien en wennet
no stil yn in nijboubuert fan Grou, dy't De Baai neamd wurdt.
No is stil wenjen foar in man as Thys Terpstra net mooglik.
Want wat er ek farre lit, ótjouwer Wol er bliuwe. „It is wat
Spielerei. Ik doch it ót idéalisme, seit Terpstra. En dat idéalisme sil der by him net tit gean.

Sikke Bangma (lof(s) mei syn freon Thys Terpstra foar It Kathils op Soarremoarre

'Ik woe, wy soene freonen bliuwe'
Sikke Bangma is in man fan de natuer. Hy libbet al jierren stil. It boek
dat no fan him átkommen is, waard
al hast tweintich jier lyn skreaun. It
hánskrift hat jierren yn it laad kin,
oant er syn freon Thys frege om it ris
te lezen. Dy wie der net dalik sa wei
fan, want it wurk fan in freon títjaan,
der seach er wat tsjinoan. „Ik woe,
wy soene freonen bliuwe, en dat is
noedlik as men as átjouwer yn dy ferhálding wurket. Wêr lizze de gefoelichheden djipper en skerper as tusken skriuwer en átjouwer."
Mar it waard him al. Sikke Bangma,
no 74 jier, syn earste boek Dum de
Murd hat by syn freon it ljocht sjoen.
It wie yn 'e sechstiger jierren, doe
gyngen Sikke Bangma en syn frou
Annie hjerstmis wolris mei de motor-

boat nei de Kráme Ie. De simmergasten wiene ófreizge en it waard wer
stil yn it Theehils. Dan wie it foar de
hospes en syn frou tijd om de rest te
sykjen yn de natuer. It wie om dy tijd
fan 't jier net altiten moai waar. Mar
om der tusken de Hege Warren en
Flearbosk in hiele dei te lezen, te puzzeljen, of ta it finster át te koekeloeren, dat ferfeelde ek. Sa kaam Bangma der ta om in ferhaal te skriuwen
oer it libben fan in murd. En dat libben begjint yn 'e blaugerslannen fan
Soarremoarre, der, op in stripe lán
njonken de pleats dy't It Kathás
neamd wurdt, wurdt de murd berne
dy't Bangma beskriuwt.

neigean. It is in nachtdier. Drom ha
ik my ynlibbe yn dat bist. Ik bin yn 'e
had fan dy murd krápt en ha my in
foarstelling makke fan sa'n murdelibben."
„De murd lelt by is net op sa'n beste
namme. Hy stiet yn in skealik deiljocht. Wy witte trochstrings net
mear as dat in murd stjonkt. Mar dat
is syn ferdigening. It bist hat syn eigenaardichheden. Ik ha besocht wer
te jaan hoe't it bist troch de tiid
komt. It gyng my der om te witten
hoe't sa'n bist libbet.”

It is net it earste ferhaal dat Bangma
skreaun hat. Yn it Grouster bied
"Ik ha dat ilt myn fantasije wei Oostergo hat alris in feuilleton fan
dien," fertelt Bangma. „Ik kin in him stien, dat gyng oer in ein. It giet
murd net yn al syn dwaan en litten by Bangma altyd oer bisten. Hy is in

fjildman, dy't maitiids in pear wiken
yn it fjild taháldt. Sa káld kin it net
weze.
As immen, sa tusken de fyftich en de
sechstich in boek skriuwt en dat oant
syn santichste libbensjier yn it laad
lizze lit, kinne jo net sizze dat er in
aktyf skriuwer is. En dochs hat Bangma plannen om in grut ferhaal te
skriuwen oer in aaisiker. Sels is er fan
betinken dat it mei it aaisykjen op 'e
non rint. En dat komt neffens him
omdat der tefolle amtlike regels komme fan lju dy't der gjin doel oer
hawwe.
Thys Terpstra, as de man fan átjouwerij, `Fryslán', makket net safolle
ophef as átjouwer. Dochs hat er yn 'e
rin fan 'e jirren finderskate moaie át-

It wie yn 1958 doe't Terpstra mei átjaan begin. Mear as boarterij en át
idéalisme as dat de needsaak him
twong. Oant begjin santiger jierren
wie der neffens him in goed oanbod
fan hánskriften fan berneboeken.
Dernei rekke it wat yn it neigean en
tsjintwurdich sykje de skriuwers it by
de gruttere títjouwers. Dat fynt
Terpstra wolris spitich. Want nettsjinsteande hy him it libben oan de
Grouster Skaverij wat nofliker makke, is er noch net fan doel om títjouwer áf te wurden. Derfoar is syn fielen foar it átjouwersfak te grut. En
lykas Sikke Bangma hielendal foar de
aardichheid is begfin mei skriuwen,
sa is átjaan foar Terpstra in saaklike
aardichheid wurden, mei in artistike
driuw om der wat goeds fan te
meitsjen.
Drom hat er tekener Abe Gerlsma
fan Frjentsjer frege om by dat ferhaal Dum de Murd sfearfolle akwarellen te meitsjen. Sa is dizze títjefte
wer in weardefolle ferskining yn it
ffins fan in sinnige átjouwer, dy't al
hast tritich jier boeken ferskine lit
foar bern.
Mei Dum de Murd is dat wat oars.
Dat is in boek foar natuerleafhawwers, foar bistelju. Want Bangma
hat in grutte kennis fan it greid- en
wetterlánskip sádeastlik fan Grou,
dat er yn alle seizoenen beskriuwt. En
wa't dit ferhaal lest, net liker as
dwaalt er sels troch dy kontreien by it
Burstumer Rak, de Wide Ie en Goanjehástersleat. It terrein der't Bangma
elk sleatsje ken en syn fantasije gean
litten hat.

Lyrische en bewogen ontboezemingen over het „alderivichst
moaije" maar onbewoonbare hoekje: de Bird. — Tweederde
van de jonggeborenen ligt gekleed in wieg vóór de dokter
er kan zijn. Weinig sympathie voor bezwaarschrift van
„lánhearren" Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: eerr monument
in de sluis. — Zes chu-ers zagen het niet. — Zijn de Staten op
een „noedlike wei - met het bevorderen van vacantiehuisjes-bouw voor het personeel? — Gedeputeerden houden
het rijk in de gaten wat Noordelijke Leergangen betreft. —
Stappen op dit ogenblik niet nodig.
—

—
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yrisch heeft meester S. de Groot van Oldeboorn gistermiddag in zijn mai-

denspeech 'in de vergadering van de Friese Staten de schoonheid van de
Bird (het intieme watertje tussen Grouw en Syteburen) bezongen en zwart
heeft hij daarna de toestanden geschilderd, waaronder het handjevol boeren,
boerinnen, boerenkinderen en boerenarbeiders daar leeft. „Ik soe hjir net
bigroeven wêze wolle, lit stean libje", had hij eens gehoord. En mevrouw Y.
van Stralen-Wybenga van Grouw vulde hem in een bewogen betoog aan: tweederde van het aantal in het rayon van de Bird geboren kinderen ligt al gekleed
en wel in de wieg eer de dokter aanwezig kan zijn; — een jonge boer en
zijn vrouw hebben samen de gehele winter lang 40 â 44 koeien moeten melken
en verzorgen, want boerenarbeiders zijn er zo goed als niet te krijgea. Na
dit betoog had niemand meer de behoefte aan een poging om aan te tonen,
dat de inpoldering van het gebied rondom de Bird niet nodig zou zijn en
om de drie Leeuwarder landeigenaren, L_
die een bezwaarschrift hadden inge- Mevrouw V a n Stralen (arb.)
diend, in bescherming te nemen. Met 1 kantte zich tegen het bezwaarschrift,
algemene stemmen werd besloten, dat ' dat de heren R. Buisman, IJ J. Botma
te
het waterschap ,De Bird" zou Worden 1 en mr. H. Kingma Boltjes, allen
npgeri-cht en Gedeputeerde GerbrandyiLeeuwarden, hadden ingediend. Zevensprak de verwachting uit, dat men dit tien boerderijen en zeven even buiten
jaar met het werk nog een flink eind het nieuwe waterschap, die nu geen
zou kunnen vorderen, enkele verbinding met het dorp hebben
De plannen behelzen — zoals we on- (want het in het bezwaarschrift genoemlangs al uiteengezet hebben — de ophef- de voetpad is niet meer dan een „koufing van de waterschappen „Nije Borg- wepaedtsje"), zullen bij de ontsluiting
krite" en „Driehuistervaart" en de Op- gebaat zijn. Men zal tijdig doktershulp
richting van een nieuw waterschap „De kunnen halen bij ongevallen en bevallinBird". Dat omvat dan het gehele gebied gen, men zal personeel kunnen aantrektussen Pikmeer, Wijde Ee, Sitebuurster ken uit Grouw en men zal de mensen,
Ee, Lange Lits, Graf t, Driehuistervaart,1 die -trr-dit -knitel Wo/lens-de-mogelijkheidBiggemeer en nieuwe kanaal. De Birdl kunnen bieden om deel te hebben aan
wordt aan weerskanten afgedamd en "iet culturele leven in dorp en stad. Inkrijgt verder nog vier dammen; de derdaad, zei mevrouw Van Stralen, de
Borgsloot wordt aan weerskanten afge- Bird, „dat alderivichst moaije hoekje",
damd en er komt een ontsluitingsweg zal voor de watersport worden afgesloaan de noordkant van de Bird, die via ten. Dat betreuren wij ook; maar wat
een pont over het nieuwe kanaal aanslui- het zwaarst is moet het zwaarst wegen.
ting geeft op het land achter de boerde- Wel vroeg zij de dijk aan de Tijnje ten

.
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rij „De Vrijheid", die ook aan een ont- behoeve van de watersporters niet aan
sluitingsweg komt, waarna men via een de oever, maar iets achteruit te legdam door de Wijde Galle de weg Grouw- gen.
It is net mear to wenjen yn de Burd,
Wartena kan bereiken. De kosten
worden .geraamd op ƒ 844.000
aa_rvan sei de hear S. de Vries (a.r.), It
le effItiffifte-cliiiische lens
pct. -.VoOr is in Weste stripe lán, mar passe wy net
zijn rekening neemt (ƒ 633.000), de be- op, dan keart it ta wyldernis werom.
langhebbenden f 132.000 zullen moeten HY hie him bisaud oer it biswierskrift
betalen en de resterende f 79.000 voor re- fan de hearen Buisman c.s., „dat binne
kening van de gemeente Idaarderadeel gjin goede rekkenmasters". It is wier:
(eenderde of f 26.335) en de provincie de lésten sille fan 15 op 45 goune om(tweederde of f 52.665) blijft. heech gean, mar it lá'n wurdt ek mear
De hear De Groot (arb.) skildere,1 wurdich en der sil yn de takomst mear
hoe moai hy it yn de Burd foun hie, . i foar frege wurde kinne. Mar docht men
doe't hy dér as jongkeardel yn de aei- der neat oan, dan is 't meikoarten ek
sikerstiid en silerstiid omswalke. Mar gjin fyftsjin goune mear wurdich.
Sa is it, sei de hear G. van Dam
fan dy lyryk bliuwt by neijer ynsjen net
folie oer, hwant winliken binne de ta- (arb.): der is yn de Burd net mear to
stannen dér mar midsieusk. Hoe is 't wenjen. Wy hawwe oare noarmen oanmooglik, sei de hear De Groot, dat dér geande it bigryp libjen-yn-de-miennoch minsken wenje en noch bern berne skip en kinne net mear tofreden wéze
wurde. Lykwols: dizze hoeke is noch mei sa't de minaken it dér hawwe. Dt
fan gáns bitsjutting; der komt yn 't jier mis ik yn it biswierskrift fan de trije
noch 1,2 miljoen kilo inálke wei. Mar 1 lánhearren: it is oerflakkich; djipten en
as. der neat oan dien wurdt, kinne wy aspekten fan de problematyk fynt men
dizze hoeke mei koarten wol Sfskriuwe. dér net yn. Ik hie it fan dizze hearen
De boeren kinne it net mear bankje yn
dizze tiid; hja kinne har gers net nel graech hwat mear fan de minsklike en
de droegerij bringe, hja hawwe net de soasjale kant binadere sjen wollen.
Mr. B.P. van der Veen (V.V.D.)
káns, dy't de boeren oan de dyk hawwe
•
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om lof to keapjen foar byfoer en it meende, dat men dit vraagstuk los van
hea is der min. Dérom: eltsenien sil alle sentimenten moest zien Waar het
huid wéze moatte mei it átstel hjir in
wetterskip fan to meitsjen.
Ik bin't dér folslein mei iens, sei de
hear J. Si es w er da (v.v.d.). As
de Steaten sa trochgeane, binne wy op
de goede wei.

mij om gaat, zei hij, is: is *dit verantwoord?
Na alles wat er van gezegd was, bel hoefde Gedeputeerde Gerbr and y
'deze vraag niet meer te beantwoorden.
Hij sprak alleen de verwachting uit, dat
i'de schop zo spoedig mogelijk in de
' grond kon wonden gestoken. Hij betwijfelde of de dijk aan de Tijnje (die na
inklinking ongeveer 1,10 meter hoog
zal zijn, dat is een halve meter hoger
dan nu) nog achteruit zou kunnen wor-

.

den gelegd, doch zegde onderzoek toe.
Met de heer De Vries was hij van oordeel, dat de Leeuwarder rekenmeesters
zich verrekend hadden.
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SIMKE MOLENAAR, áld-foardrager iit Grou
len fan de forneamde „heldere bazen"
fan it romrofte „Spantsje"
Jonge, sille jo nel Molenaar?" set in goe— En dat wie mei eigen wurk?
frj kunde yn 'e trein tusken Ljouwert en
— Foar in part al, ja. Rozenga hie
Grou, net wy (is it doel fan 'e reis ántfalle „Oept en Kekke" skreaun en dat noaske i
Zitten hiene. Jonge, de man fan Krips en de lju tige. „Mame en Poai" wie ek fan
Molenaar dus! Libbet dy dan noch? Nou, hun. Heale Fryslán song doedestiids:
:dan moatte jo om ien ding tinke. H y moat Wy binne át foar ás plezier.... Och (IP
wie noch gjh
efkes in stikje foar jo sjonge. Man, man, htvat 1 radio
•
stik
fan saken, sjocl — Moat jo mar net to Iteech taksearje.
t
koe dy keardel sjonge yndertiid. Merakel!!" den dat jrs
di mar, ns yn.
ie to S Sjoch
Foar á s op e tafel wurdt in áld brief
Sa'n foarsizzing seit goed foar immen dy't A. S .Miedema doe
platstrutsen.
Dy is fan Rozenga ut Halop in fraechpetear tit is en as wy in heal siet. De Snitser kr ,
en h at as ma. nnichste 20 Des. 1895.
árke letter dér oan 'e Pikmar by de man yn oer ás to sp rekk en. - It
1 um
eptige Onderwizershánskrift bigjint
oun s
'e keamer sitte, docht it bliken dat dy goe- Twadde Krystj
op 'e planken, myn sa2. „A chte Frjeun Jy matte oansteande
kunde át 'e trein gjin brea-itende profeet Der
' mei de 8 are trein
waerd ás wol Tiisdei de moarns
wie. Us talint as wiersizzer hat dér tominsten ounenocht hwant fan Grou, de foerman fan Ferwerd,
doehs foaral
gjin há ~etter by, hwant as de hear Simke wurk
el Broersma, scil jou den ouwachtsje. Hy
j,
. fan Ljouwert.
Molenaar ás nei syn álderdom riede lit. folie her ni Waling rijd oars moarns 8 u"re
h ydetrein
. rem earst
bliutve tvy samar in heals-nies jierren 'einder Ofskrik . Dy swartki mar op myn . forsyk scil
it krekte tal. Alhoewol, dat is Molenaar syn net Ot. Der wie forl oankomme litte .... De kastlem stiet for
eigen skald ek wer meest. Hwat docht immen bliken , dat wy haww f 20 yn, hwet der mear komt om 'e
. • • • '' Molenaar laket ns.
lzwa't 78 winters oer de holle waeid binne. trochset. Eigen wurk helt
•
Simke
ek sa hecht fan la en jeuchlik fan skotiwing fartsels e lc wol .r is 1 — Ja, ja, sa wie dat doe. Mar ienkear
l.
B
ks
to wézen? /t is him fit noch yn net oan to modeygely
'e Westerein" wi e ha wy 't hawn. dat wie yn '97 to Boalren. En de frau allikemin, mar dy skaeit Ot
„Trijn en Bram uit sert. de 25ste Augustus wie 't, doe hiene
dan ek ót it laech, dér't de Fryske feteraen dan wiene der ek Fr Rozenga en ik togearre der yn 'e Doele
prof. G. Gosses ek át ftiortkomt.
ils geriifden mei stil f 75. Wy wiene der oars almeast
Sneontojouns op át, foaral as wy fier
— Dat is clan grif in
rnoai skoft lyn, Molenaar net, do't jo foar
't eerst de Fryske
plankewráld ynsylden?
S
Einliks oerboadieh .5%;
sa'n ynliedend fraechje, Hwant der hoeeht
net folie oantreasting
en op 'e gleed helpen
om in man as :,ki14W.M
Simke Molenaar los
to krijen oer syn
aventár as Frysk foar-
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moasten de Walden yn en sa. Mar nou

wie 't in dei yn 'e wike. Dat Rozenga
0».#»',.522
-.,,,,,
L
.'.7..--%,051.&:•:•z;•moast de oare moarns perfoarst wer foar
.-..

de klasse stean. Nou wiene der lju yn
syn hoeke, dy't op him loerden. Dy
achten dat gefoardraech fan master einliks mar „duvelswurk”. As synSkoalleOgg4I..;:;W: ;.:-' wurk der Onder lijde, woene se hun
wippe. Nou, wy wiene dy jouns let klear
"k•;::.::.g .: :: :;•20::::Tg:•<",1
yn Boalsert en it reau brocht us nei
iP.g.:• : ,.::• :,.g.gg.-~.':•::"-:-.-•:•.....,. Ljouwert. Der soe in oer reau stean dat
:'•:"
' .:t:Q:• g:::,..•,3:•• , ;5. :• ::...•.:', - , .
myn maet nei Hállum bringe moast.
'-::':'.1t•- • -.:•••,•:••-:R-,':•*:••••••:-•. Ti Mar gjin reau fansels! It kaem op 't lest
sa, dat Rozenga pas yn 'e iere moarn Ot
'. ::--;:-: , -', ,•r'..-n•:-,
Ljouwert rekke. It barnde op 'e neil,
- •-.-- ../,
yr
jounenochter. In stán- : -.
mar it slagge. Doe't de bern al bv skoalle
fries mei in stielen
- • .. boarten, draeide master krekt it skoalopsluting sOnder mis. :• •.•:,f....:0:•;. .: . ::. plein op. Daliks mei de slfige holle foar
•
Hwant yn 'e rin fan
de klasse fansels, mar hy wie der! Mei
-• '.,..
-• ••
it petear wit er jin net
my wie dat oars. Ik wie hjir by ás heit
:."...'
,,.....,.j..:
yn 'e seilmakkerij, der koe 't hwat lije.
allinne jiertallen en :•,•:•,.•-:,.--•-:::::plaknarnmen flotwei
En nei Rozenga kaem Krips?
to neamen mar sels
— Né, né, dértuskenyn ha 'k noch twa
- ,'W". /-•>-\
datums fan in heale
jier mei Kylstra „troud" west Dat bijeu kornme der át as
goun yn '99 en hat duorre oant 1902 ta.
ki
•
wie it in fan bilten
Hindnk Kylstra, of Kink sa't er neamd
waerd wie koperslágger yn Drachten
leerde foardracht.
.---•:::,:::,.,..:::::k-5. :
en hie de foardragerii al jierren allinne
— In moai skoft
::••• •;.•::::::::.....::::.:,:lyn? Ja, dat wie yn
dien. Hy brocht stikken bar. lyk as „De
!
.<.‘•,
%
;..:,
9;•"'?•'••1=.̀
1895. Master C. Wiel- ;
..:;..:.•:.:••,"..:'::::::::::•"
Sike Kou" en „Hwat ás Pake sizze soe
sma skoude my as
as er jitris prate koe". Kink dat wie in
jongkeardel fan goed
J.:-•-:2....;,:•:•."•:•-•
earsten bysfeint, ja, in mállenien moat 'k
20 jier nei foaren.
...•••7- .:- .:::•::'
sizze. 0, o, hwat koe dy it opsizze. Mar
Myn eerste foardrawy
ha gauris fuort west. ek nei de
':
-•.,.....,:-:':":•:
gerij wie hjir yn Grou
bOtenkrite ta. Sjoch, dér hinget noch in
•,....H:.':-.. -,..„:.::::
..•
op in Otfiering fan 'e •;";,t...,...•,:gk•
skilderij fan Sieger Baukema. Dy kaem
k..•:-.
,:•-•-.:-..:-.•:::,....:
Harmonie tidens de ; ,,•%.,•4•.p.;:i,
'-:-.:'...
-••'••....:.::::-:::•,-,::
át Aldemardum. Ik krige it fan him yn
:,',...
...::•:::' ,1:-.'.•
merke. Justjes letAlmhem dér't er wenne. It wie in blyk
104».•::-.;::
.k5.::
•:: , .:-::::"::::..:1
ter rekke ik mei
fan wm;dearring foar myn wurk, Ne,
:.::::'::.:,
•.•,..y.':-..,:::'::•:•..
it Grouster toanielKrips kaem pas yn 1904. Dértuskenyn
itp.p
'::•::::::.:;.',..:.
selskip Thalia nei
ha 'k noch twa oare „frijers" hawn,
•••
Ljouwert en joech in
Jentsje Laroov en Eelke van der Meu::: .:'.:•7,-;:,::
:M:::L..•••::::'
pear náiners by in :.•• •
••
...- len, mar dat duorre net malle lang. Vrij.•••••.
.•••::•:56":' 1. burg fan De Sweach skreau mv: Mole•
toanielstikje. Om de
.
joun fol to krijen, binaar, as jo in foardrager mei goede
•
: ..'" . •.•.•,0 .;•,1:.:::::: :.:.- •: ::::",• ,-.•' namme b1iuwe wolle, dan moatte jo oare
gripe jo wol?
,:.." • . . • .;...e.':.,...-. - : - 1 maten ha.
— Kamen jo daliks
— En dy meet founen jo yn Krips?
mei Fr-yske stikken?
Krips (rjochts) en
Meast
wol.
Master
Wielsma
holp
— Just. Krips en ik ha fierwei langst
—
my earst ek wol oan in stik fan sines.
yn
'e mande dien. Sahwat oan 1930 ta.
hei foardracht
En fierders kaem ik doe ek wol ris mei
Wy pasten inoar krekt. Hy de lange
wurk van Abraham de Winter, meast Ot
skraits en ik it dObelde mantsje, dat ek
it Hollánsk oerset. Der wie net sa folie lyk as „Alde en Nij< geskikt wie foar de frouljusrolle. Och.
kar yn eigen tael. Ridlik gau krige ik „Boer en Lapkekea och, hwat ha wy wol reizen makke. Wy
konneksje mei de foardrager Rozenga. Goot en „Twa K1 bigounen trouwens yn Krips syn doarp
Dy bie doe al hwat namme. Hy wie van der Zwaag. Til Wommels. Wy hiene doe hast allinne
skoalmaster yn Marrum. mar wenne yn sangfoardracht „DE eigenmakke wurk fan 't grappige
Hállum. Syn ynkommen fan 650 hurde mar dy wie fansels soarte. Krips hie skreaun Onder allen
gounen jiers mocht wol hwat fortsjinst huis. Mar mear en r „Hwat Baes Snider seit". „Geale en
by, moat jo tinke. It wie oars in nuver eigenmakke stikken. Beits" en „Fan Ljouwert nei Jellum_. Waerd jimme 1 Boksum". It earste stik ha De Jounpartár: hy wie 41 en ik 21 doe't wy
eirt setten.
praters noch wol brákt, En fan my
leanne?
brochten wy stikken as „Syts en
Famylje"„,Ilienk Bodder" en dan fansels „It Spantsje". Dy sangfoardracht
tusken Jan TOk en Pier Fluch waerd ás
greatste suksesnOmer, mei 'k wol sizze.
As wy opkamen harde it wol dat der
froulju fan 't laitsjen heal fan 'e stoel
rágelen en dan alene wy noch gjin wurd
sein.
—
—
— Sochten jimme it allinne yn 't
komike?
— Meast wol, mar faken waerd Krips
en my ek frege om Rozenga syn .Lang-
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SIMKE MOLENAAR,
de léste fan de Winterjounenochtmannen.
forhuzerssang" to dwaen. Dat wie earnst
fansels. En yn '14 stiene wy yn Tilburg
foar hánderten Fryske soldaten. Wy
koene earst hast gjin wurd Otbringe,
liwant elk tocht, nije wike steane dy
earme jonges yn 't ljár. Mei Kylstra
ha 'k it bilibbe to Berltsum, dat dér
ear't wy bigounen in bulletin kaem:
Ladysmith gevallen! De hiele jogn wie
bidoarn. Oft de lju doe ek meilibben yn
'e Boereoarloch! Op Skylge ek notp sa'n
staeltsje. Dér waerd krekt in Ingelske
fisker opbrocht, dy't yn forbean wetter
fiske bie. It muzyk fan Hanewacker
spile gau it Transvaalsk Folksliet.
Skylge woe oars net rjocht. De lju
fregen hieltyd oin-Hollán.ske stikken. Se
koene it Frysk net goed folgje, wie de
hjitting.
— Jo praetten fan muzyk. .Hiene
jimme seis gjin spylman mei?
— Jonge ga. J. T .de Jong, ferver to
Hállum, wie jierren lang ás pianist en
letter Willem Venema. De Jong wie sa'n
álderwetsk tipe. Dat founen se just
moai, foaral by de BOtenkriten as Vlissingen, Nijmegen. Utrecht, Arnhem,
Enschede, Lochem en Delft.
— Dat wiene ek hiele reizen, 1So1enaar net?
— It reizgjen, ja, dat wie soms hwat.
Mar yn Fryslán sels heakke it ek wol
ris. Ienkear binne Krips en ik mei
stoarmwaer en neare nacht fan de
Greate Bontekoe nei Ljouwert set.
Elkoar stijf yn 'e earm, oars waeiden wy
fan 'e dyk Of. Wy oernachten fansels
rneastal by de kastleinen. Ienkear leine
wy yn Froubuorren yn 'e Brette Kikkert — is dy der noch? — op béd. Midden yn 'e nacht die it bliken. der lei in
lytse poppe yn 'e bedsteedskrébbe, En
yn Sint Anne, kin 'k jo fortelle, dér wie
it noch nuverder. Ik lei. foar en Krips
yn 'e weach. Wy hiene de sliep hast en
ynienen krige ik yn 't tsjuster samar -ln
wan op 'e had fan len, dy't bar it bedsteed stie. It ljocht kaem op en doe....
wie it de kastlein sels. „Nim my net
kwea, stammere de man, ik miende mar,
dat it myn wijf wie". Ja, as 't der op
wierret, dan kin it al nuver geen....
*

*

Simke Molenaar, de man dy't tdzetten
Friezen it laitsjen leard het, kin syn wille net
op, as er jin dizze grappige foartaltsjes
rijn foardragersbistean tortelt. Wy moatte
«skie nimme. Spitigern6ch. Htvant t1tpraet
is Molenaar op gjin stikken nei. Bij it fil,ttkjen
is dat — om mei in rig,el tit „It Spantsje" te
praten — „wol aan- syn troanje to 5/en". -

T.

Hardrijderij uit 1885

Benedictus Kingma
versloeg de Noren

Zo staat het in de bovenste montuurband gegraveerd, tussen de gevlochten koordranden. De trofee Is
een grote drinkhoorn (van een Hongaarse os), in oudnoorse stijl versierd
en met zilver gemonteerd. De montuur heeft op het uiteinde de vorm
van een zeshoekige piek en bestaat
verder uit nog twee brede banden,
waarvan aan de bovenste de verguld
zilveren beker is verbonden. De banden zijn omwonden met een gevlochten koord, waartussen geciseleerd ornament is aangebracht in de vortn
van een smal lint. Aan de uiteinden
zijn dolfijnkoppen aangebracht en het
geheel rust op twee gevleugelde
arendsklauwen.
Het bijzondere stuk (dat in 1885 een
waarde vertegenwoordigde van 400
kronen) is te zien in de woning van
mevr. Kingma in „Welgelegen" te Akkrum. Er is natuurlijk een verhaal aan
verbonden, dat in de geschiedenis van
het hardrijden op de schaats zorgvuldig
is opgetekend. Benedietus Kingma was
een Grouwster boerenzoon. Het gezin
telde zeven kinderen en allemaal waren het goede rijders. Zijn broers
Marten en Merk maakten naam en zijn
zusters Trijntje. Tjitske en Cornelia
wonnen menige vrouwenrijderij.

•

Dertigduizend

In 1885 ontving Benedictus een uitnodiging voor een internationale langebaanrijderij op de Frognerkilen nabij
Oslo, dat toen nog Christiatia heette.
De afstand was 4827 meter en het moet
een grote rijderij zijn geweest, want er
waren niet minder dan 3.0.000 toeschouwers. Benedictus werd vergezeld
door de eerste en tweede secretaris
van de Nederlandsche Schaatsenrijdersbond. J. van Buttingha Wichers uit
Leiden en G. Baron de Salis uit
Amsterdam en door de vice-voorzitter
mr. S. Salverda uit Leeuwarden.
De eindstrijd ging tussen Benedictus
en de Noor Werner.

„Het Internationale Skoitekaprend
Kristiania, den 26 Februar 1885.
Komiteens pris 1ste premie. B. Kingma. Grouw, Friesland."

* De trofee, die Benedictus Kingma in 1885 in het Noorse Christianana won met een langebaanwedstrijd over 4800 meter.

De Grouwster kon zijn tegenstander
best de baas. Met zelfverzekerde lange
streken bouwde hij een veilige voorsprong op. Maar toen gebeurde het.
Benedictus dacht, dat hij de afstand
gereden had en passeerde in alle
kalmte de finish om daarna af te
remmen. De mensen schreeuwden hem
toe, dat hij nog een ronde moest
afleggen, maar hij begreep het niet.
Drie Nederlandse studenten renden op
Benedictus toe en brachten hem aan
het verstand, dat hij te vroeg was
opgehouden. Op dat moment passeerde

Werner.

•

Acht seconden

Benedictus leek kansloos. Hij had
dertien seconden achterstand opgelopen. Toch gaf hij niet op en binnen
luttele seconden had hij zijn streek
weer te pakken, Hij pakte het heel
verstandig aan. Inplaats van een geweldige eindspurt in te zetten, werkte
hij gestaag de achterstand tussen hem
en zijn tegenstander weg. Toen hij
Werner tot op enkele meters genaderd
was, liet hij deze rustig voor rijden.
Werner begreep het en gaf alles wat
hij aan reserve had. Bij een weke plek
in het ijs, durfde hij geen vaart te
minderen. Benedictus deed dat wel.
Werner kwam te vallen en verloor vijf
seconden, Precies genoeg voor Benedictus om voor te komen en toch nog met
acht seconden verschil te winnen. Zijn
tijd was twaalf minuten en 25 seconden.
Het moet een spectaculaire wedstrijd
zijn geweest. De beker is natuurlijk
een kostbaar familiestuk. Benedictus'
zoon Sikke erfde het en diens weduwe
beheert thans de reliqui.
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