HET KOFFIElilliS I N GROUW.

1.

Dit gaat over het aandeel dat de VAN STRALENS hebben gehad in
wat met nu noemt DE HORECA IN GROmi •
Op een stichtingavond was al eens sprake van dergelijke ondernemingen.
In 1662 is er al sprake van herbergierse FROUCK DOUCKESf
Verder werden wel genoe md: HET HOF VAN BRUSSEL 1 ORANJ E KOFFIEHUIS ..r...r. DE BOCHT VAJ."'J GUIUEE- ENTRE NOUS' f CORNELIS FRANX-DE SEINPOLE _ ... §.E 1e BEIERSE BIERBROUWERIJ--DE JONGE PRINS -HET WAPEN V~~ IDAARDERADEEL -- HET WAPEN VAN GROzy~ •• HE~ WAPEN
VAN FRYSLAN. Die van nu hoef ik niet te noemen.
DEVENTER••MOOISTE BRIN!{ VAN EUROPA VOLGENS SO~rniGE KRANTEN•
OP EN RONDOM DEZE BRINK MEER DAN 50 HORECA'ONDERNEMINGEN 4

GROUW HOEFDE DAAR VROEGER AL NIET VOOR ONDER TE DOEN.
Enkele jaren geleden heb ik wat ik van BIEIU~LLE, OOSTERGOO,
s'•LANDSWELVAREN meende te weten; aan de stichting gestuurd 4
Die 7-ij# beslist niet vol~edig en ik beweer ook niet . dat het
a~lemaal klopt•
ZEKER NIET DIE VAN DE BIERHALLE.
Dat blijkt uit de ~0 gedetailleerde en g$ed gefundeerde blad.
zijden hierover die ik van HARMEN VEE~STRA heb gekregen.
Ik vroeg hern daarover zelf te vertellen 1 maar hij wilde liever
dat ik dat deed.
DE BIERHALLE HEE~~ EEN VOORGESCHIEDENIS EN DAT IS HET KOFFIEHUIS
WAAROVER WE rmT NU ZULLEN HEBBEN.
Ik ben geboren in 1916 en pas nadat ik met pensioen ging en met
onderzoek naar de VAN STRALENS begon, vroeg ik me af hoe we aan
die niet Fries k linkende naam komen.
Die bleek er al te zijn. in 1100. Uit di(.i tijd stamt een ridder•
geslacht. En rond 1500 waren er rond ENKHUIZEN al veel VAN
STRALENS IN HOGE BETREKKINGEN•
DE GROUWSTER VAN STRALENS HOREN DAAR NIET BIJe WJ:J ZIJN MAAR

HEEL GEWONE MENSEN.
Bi3 een mormoons echtpaar nn APELDOORNJ toonde men ons wel een
paar duizend VAN STRALENS in pro-vincie UTRECHT; ZUID HOLLAND en
ZEELAND•
voorvader was MURK. \i YBREN S. · ZIJN VROUW
WAS KLAASKE ATZES. Ze leefden tussen 1700 en 18oo.
MUHK WYBRENS liad een kofschip, maar daarmee mocht biJ niet
buitengaats komen. Zijn -soon ATZE MURKS; getrouwd met YMKJEN
HAITES" was schoenmaker. Hij lee:fde van 173§/U tot 1798.
ATZE EN YMKJEN kregen een aantal kinderen waarvan twee voor dit
verhaal Van belang zijne DAt ~ijn MURK ATZES EN VOORAL SJOERD
ATZESf
MURK ATZES 1 geboren 1780/81 -1852 neemt in 1811 de naam VAN
STRALEN aan. HiJ is ook schoenmaker en dan zou bet logisch zijn
de naam SCHOENMAKER te kiezen.
H1.j vindt het misschien moeilijk,. ,Hij is dan 30 jaar en een meer
ge.letterde dorpsgen oot, JOOST HALBERTSMA, de latere domine,zou
tegen I-turk gezegd kunnen hebben, Och jong,. te bent toch een van
Grou w? lUs je dat schrijft als GRAUW • GROUW •• o~ GRou, d a n klinkt
dat allemaai gelijk. Maar GRAUW met a u w heert minstens twee
betek enissen . GRAUW betekent ook HELDER of: STRALEND!
Inderdaad staat het zo ook in•t woordenboek. JOOST was 22 jaar
en hield ook wel van een grap. P.U.SSCHIEN IS HET ZO GI~GAA.N???
Daar raden we naar::
De ons bekende oud ste

/

Grouwsters van mijn 1eeftijd weten hoe de hoe~dstraat van a(
het plein tot aan de raadhuisstraat, dus van noord naar zuid,
er uit zae begin 20er j&ren.
SLAGER KOLDIJK-STEEGJE ....... BAKKER BOONSTilA--DAMES DE ROOS in he·
huis waas notaris DE VRIES zitting hield w- DtG- PASTORIE -steegJe -- DAMES ZIJLSTRA:- • BAKKER MOED'r -- steegje EN FAM.
lJ'SKA, J.ater WERKHOVEN EN DOU.t-tA.
ACHTER DE JlrlEEST VAN DEZE HUIZEN EEN FLINK ERF·. 6 tuinen) tot
aan het water van HAVEN•GRONDAEM, de waterverbinding tussen
boerew&l en baai.

IN DE BAKKERIJ WAAR LATER BOONSTRA WOONDE• was JOOST HIDDES

HALBERTSMA, koopman en bakker. HiJ lee:fde van 1723 tot 1788
en was zoon van Z.ILVERS~UD HIDDE HALBERTSYIA UIT GORREDIJK.
Z~jn

knecht was JAN OEGES, geboren in 1765 en

a~komstig van
Dus JAN OEGES
BAKKER. Hij trouwt op 6.6.1790 met ROMKJE JOOSTES HÀLBERTSMA,
de dochter van zijn baae di$ was overleden op 26.6.1788.
ROMKJE IS GEBOREN OP 14 SEPTEMBER. 1760 en 5 jaar ouder dan
JAN OEGES B.AKJ(.ER•

GARIJP. In 1811 neemt hij de naam BAKKER

aa~.

Nè. de door van JOOST HIDDES in fT88 is di.ens vrouw, BERBER
DIRKS 72 Jaar. Missc:hien runt JAN OEGES BAK.l{ER dan met haar
de bakkerij?
Na het overlijden van BERBER DIRKS in 18o2 gaat de bakkerij
in andere handen over en JENTJE ANNES PRANGER wordt daar bakker,
HOE MOET HET DAN MET JAN EN ROMKJE?

Het naast gelegen pand ten zuiden van de bakke!l"ij is in 1802
te koop.
Het beef't de breedte van de twee 1u:tizen zoals wij die kennen,
van dames de Boo• en de pastorie. Daaraehte~ ~ond tot de
liaven-•grondaem met dien verstande dat die nog gescheiden zijn
door een stuk grond, hierbij behorend dat toegang geeft tot
een ~ote boomsaa~d· Denk aan de notaris en pastorietuinen en
de latere tuin van Rinze Dijkstra, de p1aats waar latar net
badhuis komt en ook nog ongeveer lopend tot boer.ew41.
Een he1e opperv1akte dus .
VAN DIT ONTOEREND GOED IS AL SPRAKE IN 1710••1722-~1741~-1747
en schijnt door diverse eigenaren in een COMFORTABELE TOESTAND
è.e· zijn gebracht. Namen van vroegere eigenaars zijn ons beljend•
JAN OEGES BAKKER EN ROMKJE KOPEN DIT EN KUNNEN HE'I' .A_U~VAARDEN
OP 12.5.1803. ZE WILLEN DIT INmiCHTEN TOT BAI(KERIJ EN KOFFIEHUIS
De koopsom is ~~~ 292 .5 •- en ze 1enen van RO"iKJE HAAR OOM EN TANTE
JELMER DIRKS EN DOETJE EELTJES f., 1.500.• tegen :3%.
Van nu af' aan noemen "' e dit HET lCOl'"'FIEHUISs
BESCHRIJVING:
BREED PAND+ GEZIEN V~~AF DE STRAAT VAN LINKS NAAR RECHTS en van
FRONT NAAR ACHTEREN:
VOOH.KA~1ER MET 2 RAMEN .,...,. GROTE KElJKEN-,..PAARDESTAL :t-fET RUIF EN
HOUTEN POMP EN TRAP NAAR GROTE (HOOIZOLDER).
BEN DEUR TOT VESTIBULE EN VOORHUIS , EN GANG LANGS DE KEUKEN TOT
Ä.Al'I DE PAARDESTALf IN DE GANG DE 'l'RAP NAAR DE Z OLDERjNAAST DE DEUR ' ~~N VOOR EEN KLEINE IN TWEE!N GEDEELDE KAMER
EN EEN GROTE KAMER( geschikt als ~aaJ. )D.AARACHTEH EEN GROTE
( WOO~IER EN KELDERKANERf
HIERBOVEN EEN TUSSENZOLDER ..
OOK NOG EEN KELDER.

IN DE KAMEHS BEDSTEDEN EN ENGELSE SCHOORSTENEN

ACHTER een kel.derkamer . DAAR

tt

RAMEN EN EEN REGENWATERB.A.K •

EEN PLAATS r4ET EEN KLEINE BisEEK EN ACHTER DIT
ALLES OVER DE HELE BREEDTE EEN GROTE BLEEK DIE DOORLIEP TUSSEN

.AANSLTUITENB

NOORDE

EN illUIDAR}<1 V

.n.

VAART, 1-I.t\.VEN EN GRONDAEI•I DIE NOG NIET .
DOOH.GETHOKJ(EN WAREN, UITKOMEND IN DE GROTE BOOMGAARD•
i
DE STEEG 'l'EN ZUIDEN GEEFT TOEGANG TOT ACHTERERF EN PA.ARDESTAL}

JAN waarschijnlijk in hoo~dzaak BAKKER en RO~ffiJE HERBERGIERSE .
MAAR ALS IN ~%JC 1814 NOTARIS CANNEGIETER TEN HUIZE YAN JAN

OEGES ZITTING-HOUDT WORDT HIJ BAKKER EN KASTELEIN
KOI<'~"'IEHUIS

IN HET

GENOEMD EN ROMKJE HERBEHGIERSE .

Met de z e benaming wordt vrij t.fillekeurig omgesprongen .
Waarschijnlijk wol!"dt in het KOFFIEh'1JIS ook sterke dl•ank ge ..
schonken en men kan er ook eten; maar niet overnachten.
JAN EN ROMKJE HEBBEN 6 KINDEREN. De~e zijn allemaal. nog ge b-oren in de bakkeriJ van schoonvader JOOST HIDDES .

WYTSKE !790-- JOOST 1792 --»URKJE

1795 - OEGE 1796. BERBER 179
en DURKJE JiL"'JS 1802 • Het 2 e en .3e ki11.d 1 JOOST EN . DURKJE t over ...
lijden al in 1796. OEGE 11/0RDT 21 JAAR en BERBER EN ÜÜRKJE JANS
THOU11EN RESP., f82~ EN f§.S!~ .
De oudste dochter WYTSKE JANS BAKKER, geb . 17 . 10,1790 , touwt
op 4 . juni 1812 te Grouw met SJOERD ATZES VAN STRALEN; geb .
1.9 . 1781 te Gnouw. HiJ is schoenmaker en zoon van wijlen
ATZE MURKS , (ill l.even ook sch!lenmaker) en YMKJE BAITES., die
dan ais weduwe arbeidster is. Er waren veel schoenmakers in

Grouw .
Waar SJOERD ATZES EN liYTSKE de eerste jaren woonden is niet

bekend. :rn 1818 wonen ze waarschijnlijk al in het huis, eigendom van de gebroeders BINNERT•JUS'l'US...,EN EELT,1E HALBERTS:t-!A 1
·nc 121 kad no 209 dat stond tussen de BOOGSTRAAT en de TILLE...
HAVEN waar later de BIERHALLE vcS6r komt . We noemen dit al~ast
h~t B~ERHALLEHUXS . Ze kopen dit op 13 augustus 1821 voor ~.625 • ·
en l e nen :r. soo ~ - 'Van &&n van de gebroeders .
SJOERD ATZES IS DAN MEESTER SCHOENMAKER.

ZE KREGEN 1 KINDEREN: JAN SJOERDS 4818 1813 -JGOST SJOERDS 1816
YMKJE SJOERDS 1820-kTZE SJOERDS 1824~ ROMKJE SJOERDS 1827 die
jong overleed """""' nog een ROMKJE SJOERDS 1831 EN DIEffifKE SLOERDS

qu

1B:il.

JA..l\1 S,JQERDS trouwt op 29 . 8.1837 met GEERTJE JANS BAKKER, geen ·

directe famil.ie en blijft wel.licht wonen in · het BIERHALLEHUIS,
Ze k:.>ijgen een zoontjè SJOERD JANS op 9•1 . 1841.
GEERTJE OVtU'lijdt Op 11 • .5.1852•

JOOST SJOERDS trouwt op 19 5. 1846 met BAUKJE ANNES HÖENEVELD.
Zij gaan ook in het BIERHALLEHUIS WONEN na ,.;aarsehi.jn1:ljk ~en
ldeine verbouw:i.ng. HW.N OUDERS ZIJN INMIDDELS AL NAAR HET KOFFIE.
HUIS GEGAAN •

Jan is schoenmaker en Joos·~ v-erwer en winkelier en (tapper?·?)
JOOST EN BAUKJE KRIJGEN 6 KINDEREN WAARVAN ER 4 jong sterven.
WY'l'SKE, g&b . op 9•3•1861 1 trouwt op-22•!5•1886 met PIETERV.D,
VAART, . stoombootmachinist te AKKBûM.
HIEKE~

geb.2J . 9 . 18_54 , krijgt · een bei.angrijk aandeel :in de later<!
MEHI1ALLE .
NU EVEN TERUG NAAR JANOEGES EN ROm<JEi
JOOST Pt.ALBEl;TS NA 'beechrij:f't JAN als een oprecht en arbeodzaa.m

man en ROllliJE als een vervelend mens en zeurpiet.
Ze hebben d:tkwijls !"UzUe en Jan kan er niet langer tegen en
har.gt z i. eh op.

Hij is dan 68 jaar en ROMKJE is 73•

4.

Zijn SCHOONZOON SJOERD ATZES, vind t hem op 28 mei 1833 •s_morgens

5 uur.
Dat H~ roept de vraag op of' zi j n gezin daar ook al in het
KOFFIEHUIS is ingetrokken~ Of' wanneer dan wel.
R0!>1KJE IS IN 1831 ern stig wiek geweest.,· SJOEHD A'l'ZES ZAL LANG~
ZAMERHAND MEER AANDACHT HEBBEN BESTEED AAN HET KOFFIEHUISt
UIT AANTEKENINGEN VAN HEN KAl~ WORDEN OPGEt~T DAT ZIJN GEZIN
om

IN 18:33/:Jl-+ UIIJ.~ HET BIEHHALLEHUIS IS VERTROKKEN NAAR HE'l' KOFFIE-

HUIS; MET UITZONDERINGVAN JAN SJOERDS, DIE ZIJN SCHOE:NMb!.KERSVAK
DAAR BLIJFT UITOEFENENe
In juli 18:33, dus kottt na het overlijden van JAN OEG:!~S, koopt
de grietenij Idaarderadeel het stuk grond da~ de scheiding vormt
tussen de haven en de groundaemt met het doel de vaart door te
trekken soda t er een waterverbinding tussen boerewiU en baai
ontstaat.
Wel moet er een draai met goede leuning overheen werden aangelegd
om van de achterel."Ven naar de overige pereelen te k'UUJlen komen ,

Een voorloper van de latere bn16getjes dus.
Deze koop was al. eens eerder reden geweest tot onenigheid tussen

Jan en Romkjo ..
Direet d a arna koopt TJALLlNG HIDDES HALBERTS~a de DUBBELE
HUIZINGE EN HERBERG HET KOFFIEHUIS GENAAMDt waar een reeks van
jaren ook een bakkerij werd uitgeoefend; voor f. 3000,•
RO~IKJ E zal. dan huurster blijven, wa.arschijnl.i.jk geholpen door
SJOERD ATZES,

TJALLING HIDDES IS KOOPMAN EN EEN VAN DE BEKENDE GEBROEDERS
HAJ.-BERTSMA,

De openbare ver koop is op 17 en J1 jul.i 183).

TJA.LLING IS GEB. te Grouw 21,1.1792 1 getrouwd op 3.7.1813 met

TETJESJOLLEMA (x 30.11,1783 en 4- 18.10.1836) .
Na het overlijden van Tetje hee:f"t hij opnieuw trouwplannen in
1837 en al.s ei:3'enaar van het KOFFIEHUIS kan hij tot verbomving
besluiten. Tussen april en november heef't die verbouwing plaats•
Het KOFFIEHUIS g a at plat en uord t vervangen door tl-:ee HERENBUIZEN
Zijn 2e huwelijk is op 29-.11.18.37 met REINKJE v.n.GOO'l',
(x 27-5.1807 en • 12.4.1862•
Het resultaat is dat TJALLING in het ZUIDELIJKE en SJOERO en

WYTSKE

t~T

ROMKJE IN HET NOORDELIJKE, opnieuw tot KOFFIEHUIS

liNGERICHTTE HUlS GAAN Wt)NEN •
ROÏ>'lKJE OVERL I JDT OP XX~XXK 20 januari 1840 •

Op 12 MAART 1848 overlijdt SJOERD ATZES 4
Bij inventarisatie blijkt dat het ko~fiehuis goed voorzien was
van alles wat bij ~o'n be d rij~ noodzak eli j k was.
33 s paakstoelen;- bra.bantse stoelen, 8 lange bank ent 12 speel•
ta:fe ls ; billardtaf'el met toebehoren, 4 andere ta:fels, een kynspel
2 damborden, veel dozi ,jnen borrel, wijn en bierglaz~n, kop en
sch otels, porcelein en aardewerk 1 10 korven met pijpen 0 tinnen
aans-t;eekeonvoren• kandelaars e n snu,iters; enige tiem.tallen
stoven en de tafelschel., 14 beseh rijviv g sborden v·oor publieke
verkopingen.
Sch oenmake r s g ereedsch appen zoal.s leesten, snijborden •

been~inge n

tafels met scharumels en een voorwerp met ijzeren hoep en, sch aaf
schaar en l.eertan g, r a sp en hamer, messen, enzovoort.,
WAARUI·r BLIJKT ftAT SJO.ERD A'fZ E S OOK NOG L ANG HET SCHOEN:f\'IAKERSVAJ'DJL\R UITOEFENDEi

HET RENDE1'1ENT VAN DE ZAAK SCHEEN ECHTER NIET MEE T.E VALLEN •

\ ~!i

SJOERD ATZES IS 62 jaar geworden en WYTSKE is nu 58 . Zij gaat
door. met de zaak, l.raarschijnlijk langzamerhand frekwenter HJ~.ä
bij gestaan door JAN SJOERDS wiens vrouw GEERTJE overlijdt op
11 mei 18.?2. Zijn zoontje S.JOERD JANS 1 is dan 11 jaar.
JAN SJOEHDS hertrouwt op 2:3 mei .1854 n1et JANTJE AHNES CORNEL,
kasteleinsdochter. uit JOURE. Op dat moment ·H·ordt hi.j LOGE~1EN'l'
HOUDER genoemd 1 maar ze wonen nog i.n het BIERHALL:KHUIS , waar
hun zoontje ANNE J~~S op 21,9.1855 wordt geboren .
Ze verhuizen eçhter vrij gauw da&X"na naar het KOFFIEHUist
D!Etn</'~\E , de jongste zuster, (x.21 .1 2 .1 833) trouwt op 24 . 5 .1 856
met HENDRIK JOHANNES v.D.SCHAAF. Tot dit huwelijk woonde ze
nog in•t KOFFIEHUIS • Na de komst van Haar broer met zi.jn 2e
V"roulf JJA:."lTJE ~4..1."\lNES t aldaar gaat ze
met haalt' moed el."' en Hendrtk
in he t BIEHHALLEHUIS wonen .

De eigenaar, TJALLING HIDDES? VAN HET KOFFIEHUIS, overlij d t op
12.12.1852 en h~t eigendom gaat over op diens ~oon HI DDE .
Misschien heeft die plannen daa~mee en gaan de zaken voor JAN
rn JANTJE ANNES nie·t he lemaal. naar wens .
Van invloed kan ook zijn geweest de ooourrentie van het naast
gelegen caf'' van .JOHANNES GORTER ( l ater BRAAK) waardoor JAN
e n Jantje uitkijken naar een andere p lek.
Inderdaad ve r koopt HI DDE het pand aan GRIETJE WYBRENS EPEMA ,

weduwe TJALLING JOHAN R6MER op 8.7.1857•
De kans voor JAN SJOERDS EN JANTJE ANNES COIU~EL k omt als een
plek aan de Grou te koop is. OP BOARNSTERHOEK z ien ze een mogel.ijlilie id en ze beslui ten de kans waar te ne1.aen. EN ZO ONTSTAAT
DAAR DE .HEHllBRG G6S1'f~HGOO . l!! . MAAU MISSCHIEN IS DAl' VOOR LATER

EEN NIEUW VERHAA~t

-

E N ZIJN BROER JOOST?

Die woont nog in het BIERHALLEHUIS,.. Hij is vinkelier en hu:ie-

schà.lder en ni.et onbekend met het herbergieravakf
ZIJN huiB i1gt aan de TILLBHAV~N die in verbinding staat met de
baai en de Grou. Daar zij n · pakhui~en van kooplieden en daardoor
zullen schippers daar aanleggen waardoor er kans is op klanten
v oor Jooet. Hij doet zijn echilderswerk ge-.:v-oon door maar in d e
we ekends stopt hij daarmee om eventuele klanten die dors t hebben
te kunnen bedienen .
Om. kor te gaan . Dit is een nieuwe ontwi:YJ<.el:i.ng waaruit de
BIERHALLE ontstaat. En äat verhaal is de moeite waard om een
andere k:eer aa:ndaeht aan te besteden . Eventueel gecornbineerd
met BOARNSTF:RHOEK .,OOSTERGOO e n s ••LANDS WELVAREN WAAR DE ·· ZOON
VAN JAN SJ' OERDS t ' SJOERD JANS LATER LOGENENTHOUDER tiO!\DTj.
ZODAT HET VERffAAL VA.t'\l. DE BETHOKl<.. E.NHEID VAN DE VAN STRALENS

MET DE HORECA IN GROD~ AFGEROND FUL~ WORDEN .
Voor vanav-ond moeten we er mee ophouden, maar ik wil dat nie·t
doem ~onder HARMEN VEENS'rP..A te bedanken voor een heleboel

informatie d.oor hem verstrekt.

1

IT TABOE FAN IT KRUSKE YN'E DAEM{
Politiek is f'oar my in oar l-.ri.rd :foar tizeboel.
Dat is altjd sa west. Ik mei en mocht vroeger graech l~ze.
Soms kaem yn it ferhae1 in heraut foar en dy r&p dan it folk

by inoar mei: BOEREN , BURGERS, BUITENLUI.
Wat in boer wie, dat wisk ik wol. Dy hie ~ee en yn•e dngetyd
swier wirk. Burgers wiene geeane minskene ~n Buitenlui? Die
wennen grig allegaarre bûtendoar.
Mar der wiefne ek arbeiders. In boer hie arbeiders en Halbertsn
ek.lfiene dy arbeiders no readen ??
M~

heit hie in winkel. Wie dat dan gjin arbeider? Wie hy dan
in kapitalist? En dos net read?

Ik makke it begjin fan de radio y.n Grou mei. As men: im Avros~~@
s~jeldsje op'e tas hie dan hearde men by in oare groep minaken
as wannaar men in Vara spjeldsje hie.
Ik hie in Avro en myn kameraad Wieger W~enga een Vara.
Der siet wol forskil yn. Ek yn kleur.
J(JfiXXUXxpUäXlUlfli.äXiiiäiiXli.ätüüill~lir

Der wie ek in A.J.c. forieniging. Dy ~~lde op 1 maaie syn op•
tocht. Wy sieten op it winkelbankje bdtendoar en dan kaemen
de A.J,V ers der lAns nei it Grien ta.
Klaa~ Ratsma mei syn ~ioele foarop. Se eongen dan; WY ZIJN DE
JONGE GARDE VAN HET PROLETARIAAT ( ensf).
Mar ik forstie dat net goed en song letter:
WY ZIJN DE JONGE GANZEN VAN'T VROLIJK ARIA:
Dat wie ~ansels der knap n'st mar net forkeard bedoeld•

Myn heit bie great respect foar Pieter Jelles Troelatra mar
wie sela net read.
prate soms ek mei greate wurdearing oer Jan &eelstra dy't
op it llde Easterfjild wenne. Dat wie in febrieksarbeider en
dos read?
Dat Jan Deelstra femielje wie fan m~ beppe Aaltsje wist ik
doe nog net.
It hoe er werom docht ~ierder yn dit forhael wol blyken.:
Xk bin berne yn it hds der•t myn &lders de tabakswinkel en
letter de fotowinkel hiene. No fan Jan Leistra.
Myb heit wie earst timmerman b7 syn heit. Hy sei letter tsjin
ny: Jehannes do moast nea tinwerman wirde. Der is gjin droeoh
brea mei te forstsjinjen. Hy wirde miskien derom earst fiets•
makker yn'e steeg by slachter KOLDYK . En forkocht !k fietsen .
En grammofoons eb platen. En hy wie mien ik de twadde yn Grou
dy •t radio hie en bagong ek deryn te hande1Jen. En ek al gau
mei fototastèllen, film, en wat der dan allegaarre by hearde~
Dat koe yn ;tt hOs ~XD dat se yn 1914 kocht hiene.
Dat wie mar lyts. Links in etalagerdt, dan de winkeldoar en
dan twa ramen; elk mei seis ly~en. Der tusken yn in daem.
In lytse keamer mei in skoarst:1en-··en · twa bedsteden.
In lytse keuken en der hoppe in sl iepke amerke.
In boppefordjipping mei keamer m~i bedsteden en in keuken.
No en dan wie der ek in kostgonger.
Yn'e háakeamer foar de smelle daem stie myn boartersgaodbank
mei in deksel der op. Dat wie myn plak.
Doe't ik sawat tsien jier wie, ha ik in wika dtfanhds west by
Hette de Vries. Syn alders hiene in buorkery oan'e Sytebuortster Ie.

H'
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Doe 8 t ik wer thds kaem; seach ik :frjemd op. De lytse roten
wiene ferfongen troch greate. De skoarstienmaflel wie der át
en it .lyke no sa k.eal.. Mar myn boartesguodba.nk stie moch yn'e
daem en der bongen noch de selfde dingen en ek dat frjemde
krdáke.
As ik grege wat dat wie; dan sei heit: och jonge, dat is fan
hiel. vroeger; der begrypst do dochs neat fan.
Beppe Aaltsja wanne mei mooike Minke boppe ds. Pake Jehannes
wie stoarn yn november 1920. Sè hiene in timmerwinkel oan'e
Grou achter de tsjerke en doe • t dy yn oktober 192·1 :forkocht
wie oa.n'e gereformeerde gemeente; wie beppè t"orhdze nei d.s

boppewenning.
Beppe koe mooi :fortelle. Oer de timmerwinkel oan ••e Grou, it
hurdsylen en hurdryden der en op it string warby myn pake
dan piekenier wie. It Grouster korps spiale dan yn'e ystinte.
En :fan it hege wetter der 1 t Grou soms l~st fan hie •
En dat earme minsken yn februari soms wat branje af in stikje
spek krygen.
Dat in in stringe winter de snie oan•e dakegoaten f'an it moleb:ûs ta lai hie . Dat molehûs stiet der noch en l4"irdt no bewenne troch Gerben Pos.tma. No Joehum Nieuwenhdsstrjitte.
Mar as ik :frege at se der wenne hie, kryge ik gjin antwurd.

Ik woe graech witte wat dat krdske by ás yn'e daem wie .

Pat wie fan in seekaptein áei se en dan fortelde se dat it
soms ge:tearlik w~~e koe as in skip troch de sUis moast~
Der wiene soms draaikolken . Ik wirde dan nyssklirrig fanwege
dy seekaptein en sa, mar dan kapte se dat radikaal o:t mei;
Och der moast do net nei IraegJe want der hast do neat mei
nedig. En no ha ik gjin tyd mear want it wirk waehtet net.

Se waske tlod.derurCitsen en knapte dy op. Styke en styvje foa.r
klanten. De plooien w.ird.en der dan tn brocht mei m.u.tseprikken
yn in houten ramt en dan etoomd boppede wase~dt de tsjettel
~op~, · de kach~l~
Mooike Minke arbeide :foar oaren. Yn'e maaityd háshimmelje by
de dames de Roos en oaren. Swier l<~irk f'oar in bytsje sinten.
nxn:~

Se hie ek :forskate klanten der't se de waak foar die. Alles
mei de hln! Se hier twa~ hobby's: kuorkest ta:felbuordsjes
en oare dingen meitsje fan rotan, En net to :forjitten; it ming~
koar. Derfoar makke se forstaggen :fan koaraktiviteiten en dat
koe se goed.
·
En se prebearde op my te passèn en dat stie my min oan.
Doe't ik sa'n jong:feint wie, woe se altyd witte wer•t ik snein
to}ouns hinne gong to dounsjen, Dat wi~de se fansels net :fan
my gewaer.,

Foar dat se by ûs boppe kaemen te wenjen• wie der earst in

llde frouw. Dat wie Janke Peekema Haites ; femielje fan de
Hoekema's •
Dy ha der earst in jier o:f trije wanne fan 1907 --1910•
'
Ketripnus is der berne.
In hiele boel fan jimme witte wol :fan'e Deelster :feart dy't
roan :fan it stoomgemaal by de spoorbr~ge nei de Paanster Ie.
It stoomgemaal is set yn 1919 om it wetterskip de Leppedyk te
bemjellen. Durk v . d.,Me i wie der machinist. Yn 19.50 stoppe it
gemaal der mei• De pyp wirde yn 1952 en it gebouw yn 1989
sloppt. Wannear as de deelsterraart sa wie of makke wirde
sa~t

wy die kennen ha, wit ik net•

)

D~r wer no i t kanaal yn de mar 'lit komt, wie de tlfadde mar se i ze
Der wie de nyje wandelwei. Der wiene twa gloppen. Yn'e earste
hat in steiger west wer•t de jonge fammen swimles krygen fan
v.d.Griend. Der binne foto's fan. Myn frou en Annie Wallner
steane der ek op . Yn•e twadde Gloppe hiene de jonges har swimplak en wat fjider op by de houten wäl hiene de famkes har plak,
We leinen ds klean yn it reid o:f .ûnder de strdk.en oan'e wandelwei en gongen soms dw~rs troch 1~ en sljeaten en kaemen dan
wol ris by it stoomgemaal teläne en mochten dan fan frou v.d.
Mei ût de reinvetterbak drinke. \ie wiene dan fier f'an hds. ·
Q

De Neskerdyk wirde yn 1920 in grinddyk. Der doar scil it wol
in polderdyk west ha.
Dy dyk moast no en dan tarre wirde. Ik tink dat it yri 1926 wie
dat Thys Terps t .r a; JI!.Yll kameraad en ik op i t plein wiene doe t t
Palstra mei syn bus foart ried. Wy achter op de treeplanke om
der by de forkearsspegel der ~f te springen. Mar de bus gong
net nei. it stati.<?n sa as W'Jf tochten, maar rjuchtát de Neskerdyk
op. Ik r&p, der l>f' Thys,. mar dy wachte te lang en sprong te let,
Lang ût yn it grind en de tar• Hy doarst net nei h4s en doe bat
moike Oeke dy't tsjinoer de Bierhallesteeg wenne, tige har best
dien om it slimste wat te behimm~ljen.
Yn°e Neskerdyk, no Master Troelstrawei, lei in br~ge oer it
Deel e~ in eintsje foar dy br~ge, links fan'e dyk , wie in
boerepleats ALLINGAWIER. Sdnt 1973 gjin bedriuwspand mear en
ombouwd as twadde wenning.
Yn 1640 wirde der .a l buorke. Eigenaars wiene:
1640 ABRAHAM VAN ROORDA MEI BERN FAN SYN BROER.
1698 ALARDUS BUITENPOST TOT HARLINGEN EIGNER en hierder wie
SAKE OEBELESe

1708 .,.... 1738 KEIMPE LUITSMATERP EIGNER en hierder JURJEN SIPKES,
17J8 _., 1781 DE VROEDMAN E.,\i ASSENBERG EIGNER en hierder JURJEN
SIPKES.
1788 JUFFER e.LUITSMATERP , wed. OLDENBURGER EN E.WASSENBERG
EIGNERS.
HIERDER \'>TIE TJEERD PYTERS DY'T LETTER DE NAJ.1ME DEELSTRA OANNAEM.

Hy wmrd yn 1822 opfolge as hierder troeh syn soan WXSSE TJEERDS
DEELSTRA.

ft<#rJ wie · troud yn 1818 me :i GERBRICH JEHANNES HOY'l'INGA 1 DY STOAR
liN 1826. Se hiene it drok hawn. Der wiene 4 bern.
WISSE RERTOtnvDE OP S.3.1829 mei AALTJE FOKKES DE BOER en kryge
by har ' bern.
WISSE stjert op 26.2.1835•
AALTJE bliuwt oer mei 7 bern.
:it 1e houJ.ik fan Wisse: NlESKE 16 jiert PIETER 13.TJEERD 11

"t
en FRANS 9•

"t
HENDRIKJE 4 j:i.er, MINKE 3;

i t. 2e houl.ik mei Aa.l tJe F okkes;

enBAUKJE 1 Jier.

Mar Wisse bie al f'orskate jierren in :t'eint.
Dat wie JAN GEALES. Hij kaem 4t trfAHTENA en wie der berne op
21.S .1 808.syn älders wiene Geale Jans en Oetske Abrahams.
GEALE JANS wie feanarbeider en fisker en naem yn 1811 de namroe
VAN DER VEEN oan. Hy wie berne yn 1780 en se wennen yn in s k ip
weryn ha~ soan JAN GEALES ek bernewie . ~ JAN GEftLES wie trouwd ·
west yn 1835 mei HEDZERTJE PIETERS HIEMSTRA dy't oardeheal jier
letter yn 1836 stoar op 26 November . Miskien by de berte fan
in ber~? Dat seoe best wooglik w~ze kinne mar derfan wit ik neat
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Ik tink dat JAN GEALES doe al in skof't boere:feint by \viSSE
Wie en wenne tn in skip dat yn'e Deelster:feart lei. Der wie
do e miskien al in tichtset sadat hy ek fiskje ltoe.
Nei i t :forstjerren fan WISSE yn 1835 sette Aaltje Fokkas
de Boer mei help fan JAN GEALES de buo,rkerij trocht.
Dat seil net sa maklik west ha mei 7 jonge bern.
JAN syn frou, HEDZERTJE stoar y.n 1836. Dat wie der dus in
frtJamde tastdn wat dy minsken der mei elkoar b .e libben.
En dat wirde der net better op doe't JAN en AALTJE it ek
noch mei elkoar iens wirden en op 1 JUNI 18j7 te Grouw mei
elkoar trouden. ~AN wie 29 en Aaltje 43 dus Qngefear 13 jier

&lderl
It wiene hiel oare tyden dy't wy 4s net foarstelle kenne
en wer•t we ek net oer oardielje kenne en meije.
Foaral scil dit foar de 7 bern, dy't ek nogal yn leeftyd
forskilden, in tige minne tyd west ha.
Miskien gongen NIESKE EN PIETER derom nogal jong trouen.
NIESKE yn 1840 (2$ jier) en PIETER yn 1847(~4 jier).
EN JAN GAELES WIRDE WER iviDNER doe 1 t

AALTJE STöAR 0~

21.1.1848.

24 en 22 Jier. WIENE SE NOCH T~S??
De buorkerij gong troeh mei J~~ as hierder.
HENDRIKJE troude yn 1849 (18 jier) en BAUKJE yn 1856 (21 jie

TJEERD EN FRANS wiene doe

Mar JAN en syn stiefdochter MINKE krygen doe wat wy no neame
s~oene :tN RELATIE• DAT SCIL \vOL SKOOF EN SKANDE WEST HA.
En in great TABOE. Dat scil wat west ha 1! y.,'VV\;. ').).(i&" ~o{.QA
Koenen se togearre de buorkerij oan ???
Se mochten fansels net trouwe mar krygen 4 bernll
AALTSJE 13•10,18.52 •- JAN 22.11e18.54 •- WISSE 12,8.1857, dizz

triJe tink ik op'e pleats.
En OETSKE 20a12.1860 te N#JEHOLTWOLDE yn't skip der 1 t se
nei dat JAN fan de pleats wie• mei troch Fryslln by de boeren
l~s s4telen. Der wiene mear fan dy potskippen der't men
mei potten en pannen handel. dr(f~n by de boeren.
Dit f'oarjier binne wy noeh ris yn NIJJEHOLTWOLDE west en ha
der mei in pear minaken praten.
De 4 barn krygen de achteraarome DEELSTRA en •et VAN DER VEEN•
Op 12 en 26 :febrewaris 18!).!) wie by JOB RIE}1ERSMA 0 kastel.ei.n
yn s*.lands welvaren,. in iepenbiere forkeaping tan diaae
pleats !LLINGA\viER- troch notaris PIETER BOLTJES.
Yn 1818 wie D • .Andrea eigner en TJEERD wiSSES DEELSTRA
hierder.
Sa as ik al sein ha bie syn soan WISSE TJEEliDS him yn 1822
as hierder opfoîge.
By akte 1!).10.1831 foar notaris ANDREAS LYKLAMA TE IfUZEM ,
wie~~e CATHI..RINA!'_ IDA ANDRE-A, eigneresse wirden en ARNOLD Ai~DREA
wird by folmacht troch har machtige te forkeapo
ARNOLD ANDREA is notaris te BEETSTERSWEACHe

De man fan CATHARINA is BAREND HARSVELDE, pensioneerd eerste
luitenant fan de cacalerie te HAARLEMi
BESKRIUWlNG FANAE PLEATS:
ZATHE EN LANDEN met IIUIZINGE, SCHUREN, HOKKEN, SCHIPHUIS;
(oan•1t Deel tink ik) BOMENPLANTAGE en verder toe en aanbehore:
staande grotendeels op GOTUM onder GROUW en voor een gedeelte onder NES BY AYJ<RUM, kad.gem• GROUW 1 sectie A• no 317 tot
en met332,337 1 338 en 657 en gem.AKKRUM, sectie A,no 41,42,43
en 182o Groot 25 bunders en 62 roeden. ALLES IN GEBRUIK BY
JAN GEALES VAN DER VEENi voor ~,620.- plus 2 kazen en een
flink maal aal per Jaar.
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JELLE GAlJKES ADAJ.·lSE kea.pat tw·a stikken liD. f'oar f' • 3503.25.
Hy is boer op de plaats FEDDEY~ die in eintsje achter
ALLINGAlv iER stiet, wat . fierder fan 1 e dyk bf 1 letter Siebenga.
Adamseis f'enielje vàn myn . schoanmen· Sytske Adams dy 1 t
t~oud wie mei Jacob Dykstrá en letter mei Piet Ooatveen.
De Adamses komme ek foa~ yn'e skiednis fan s'•lands welvaren

en ca.fé Braak. ( It wapen :fan Fryslln).
De pleats wird kocht . troch SYBREN WIGGELES KUIPER en JAN
GEALES hat rjucht op hier oan 12 maaie 1858 ta.
W,at de pleats opbrocht hat wit ik net want ik ha allinne mar
in littrekael.
' SYBREN WIGGELES KUIPER wird dus eigner en as JAN GEALES nei
12 maaie :fan•e p.leats is• brÛker. Hy buorket der oan 1863 ~
l/(.\)'5 8
JAN EN MINKE dus fan'e pleats bf. Se geane yn 9 t potskip de
boer op. Mei trije bern. AALTSJE 6 jier• JAN bast 4, en WISSE
noch net 1 jier. Oardeheal jier letter, as se mei it skip
yn NYJEHOLTWOLDE lizz~; komt OETSKE der noch by op 20.12,1860
lt scil net maklil west ha.
JAN syn heit, GEALE JANS, wie o-p 22~6•1837 al. widner vtirden.
Ik wit net as hy by JAN en MINKE yn •·t skip wie doe' t hy
stoarop 3.3.1860 yn Grouw of' yn sys;. eigen skip.
JAN en MINKE wiEme yn GAAST doe' t Jan stoar op 4.1 o,. 1861
y.n't skip• Getûgen; JELKE ~URRITS SYTSE~~ 60 jier en PETER
GEERTS SIERDSMA, 56 jiert .bGêrt beide te Gaast.
MINKE blea~oer mei 4 bern• AALTSJE 9 jier, JAN hast 7, WISSE
4 en OETSKE n.ech gjin t jier. Sela wie se )O Jier.
Douäe Atema hat my forteld dat de hûzen oan 9 e LANGE JAMMER
troch de hervormde tsjerke yn 1860 set binne.
Miskien is MINKE der doe tol!ne kaem,
Myn BEPPE A.ALTSJE wirde ded.iks faem bij HIDDE HALBERTSMA,
soan f'an dokter Eeltsje.I>eroer hat se wol f'ortel.d. MINKE
scil wol ût arbeidzjen gien w~ze. Se wiene earm.
HIDDE HALBERTSMA wenne doe yn'1e steeg det?'t Pieter v .. d.Vegt
en Douwe de Wind wenne ha. Op-e hoeke der:f'an Pier Riemersma
en Anneke·.
Tsjinoer de LANGE JAMMER stie de houtsaegmole fan de femielj1
VA..T>f RIEZEN, Xt mol.ehO.s stiet der noch en wird bewenne trihch
Gerben Postma. ULBB vanSTRALEN hat der ek wenne.
En miskien MINKE har soan JAN doe't dy f'eint wie by f'an

RIESEN•

.

WISSE HAT s.eilmak kers:feint west en wie letter meieigner :f'an
d~ WERGEASTERBOAT dy't op Snits en Ljouwert ~ear.
Letter wenne hy yn. Harns.
OETSKE :i::; troud -.ne:i. JACOB HENDRIKS ZUIDEMA t1t de bekende
~ Grouster :femi.e1Je . ZUIDID-1A. Hy wie houtdeskundige yn
Frentsjer en letter yn Dordrech t.

Myn oerbeppe MINKE ia stoarn op 18.7.1916 yn it hàs der't
EISE TRYN wenne hat op de Lange Jammer.
Ik ha noch ris praat mei ien ~an'e sisters fan KOBUS
TJEERD S~1A• Se wenne yn. Aldeboarn en wie troud mei in \vagenaa
Se :fortel.de my dat se :faak iten f'a.n beppe Aalts.je nei MINKE
BROCHT HIEf Jammer dat ik dat to let heardel%
Doe 9 t ik oan''t ó.tsykjen :fan de VAN STHALENS wi.e,kaem ik
fanse1s ek by de namme DEELSTRA tellne en kryge al gau
yn'e g aten d a t der in forskil wie. Der wiene DEELSTRA'S
yn it boerebed riuw en DEELSTRA'S YN OARE BEROPPEN}
Myn BEPPEhearde by disse l~ste groep.Mar sij hie de achternamroe DEELSTRA FAN HAR MJ!~M KRYGE TERîvYL SE EIGENTLI K EEN
VAN DER VEEN WI E EN HAR BROERS EN S I STER EK!!:
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Troch WOUTER DEELSTRA kaem ik terjoch-te by dy syn heit JAN
DEELSTRA cty' t doe yn Friesmahiem wen.."le.
Dy hat my doe ûtlein hoe dat siet. Hy preate mei greate wur&

dearing oer syn BEPPE MINKE9 It wie in tige flinke fro~ en sa
earm as hja wiet der wie altyd noch wol in stikje koeke of in
koekje yn't tromke as hy by beppe kaem.
Oer wat der allegaarre bard wie hat hy my ek hiel objectief
:forteld en gjin. oardiel oer ûtsprutsen.
Syn :forhael wirde be:festige troch syn sister MINKE.
Dit hearde ik krekt op tyd 1 want in jier letter wie it dnthal
der net mear.,
Xk koe it net litte om noch ris by de boerefemielje wat te
:freegjen, maar dat hie gjin sin. Dat wie TI.GE TABOE, se:ft sei
Doe kryge ik noch kontact mei in mooikesizzer :fan myn beppe
Aaltsje.
WISSE JAN DEELSTRA YN LJOID1ERTt dy't greach hjir:fan wat witte
woe. Hy wie bli.id mei wat .:ik him :fortelde en sooe it der oer
ha mei syn sieke mem dy't doe yn't sykefu~fis yn Ljouwert laiDy wirde tige lilk en sei: DER HAST DO NEAT MEI NOPIG.
Sij hat dit TABOE in pear moanne letter ek mei yn't gr't

nommene
En dat kaem allegaarre troch my.n nijskjirrigens nei dat krdsk
yn'e daem. It .:is :fan de tsiendaagse fjildtocht yn 1830/)a en
der stiet op TROUW AAN KONING EN VADERLAND.

JAN GEALES• berne yn 1808• hie syn mi.litaire plicht f'o.ldien.
Wie hy der by west? Dat witte wy fansels net, mar it scoe
kennèo Dy seekaptein der beppe AALTSJE it öer h:ie• wie dy op
in fiskerboat by . Wart. ena?? ot• Wisse op de Wer~easterboat??
,
IN TABOE FANo. IN 150 JIER HAT IN LANG LIBBEN • \ WI'S't( w b ll'f"r,.i 2 c
WAT DE PLEATS BETREFT:

~ rLt7 {-[i/ik:çi.J!

I'

Fan 1863 oan 1886 wie AUKE HETTES DE VRIES mei syn .f rou JANKE
AUKES V~DtHOEK en letter syn twadde f'rou DOETJE KORT op '·e
plaats.

Dan HETTE AUKES DE VRIES OAN 1898 ta. Dy

forhd.~!e

nei BOZUM.

In s&an• JEHANNES DE VRIES, wirde boer op SYTEBUORREN op in
nije pleats fan 1912-·1929.

Fart ,898--19:U DOEDE JACOBS BOERSMA yn. in nije etjelp 0
Fan 1931 ... -1949 JOUKE SJOERliS BOERS~ en f'an 1949 - ... 1964
SJOERD JOt~ES BOERSMAi
Myn beppe AALTSJE troude op 24,.5,1879 mei JEHA.NNES ATZES VAN
STRALEN 1 m,aester timmerman te GROUW.
Se ha grif wenne yn it hO.s yn•e wiide steeg (op dûtsl~), dat
stie op de hoeke t'a.n it paed nei de minne :finne tsjinoer
de bakkerij der't Ha~ma wenne hat. Der binne berne yn 1881
in l.ibben.leas bern en yn. 188) myn heit en yn 1892 mooike
Minkè.

Yn 1892 kocht pake JEflA..1\JNES fan TJALLING HA.LBERTSMA. in pakhd.s
oan'e Grou en kryge tastemming der in timmerwinkel fan te
meitejen.
,
Der hat hy timmerman west oan't hy stoar op 15 november 1920.
Op :31 oktober 1921 kochten de geref'ormeerden de timmerwinkel
en stichten deryn it evangelisatielokaal.
Dat hat der west oan't 24 januari 1940 doe't f'iz•ma MOLENAAR
IT KOCHT OP .!.. januari en 7 :februari 1940.
Beppe en mooike Miuke binne a~ gau nei 1921 by ás boppe komme
te wenjen.
Ik ha al :forteld dat se hurd wurke ha :foar in ly·ts lean.
Bepp e wie in nogal stug minske. No en dan moast ik by har
ite en der ha ik net sokke mooie herinneringen oan. Ik ken
oars hast net betinlce dat der àltyd ryzenbrij wie. Dat stie
moarns om 9 ûre al op en om itenstyd lei der altyd in dikke
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Krekt in gie le Onderbroek.
Beppe , d at mei ik net! Net seure want do wits noch net was't
do woi of' net meiste. Opite :feruit.
Ik begryp dat no wol want se scil :f'roeger yn't skip wol ris bliid
west ha d~t der iten op tafel kaeml~
Se wie ek spykerhurd oer ha sels. Se wie tink ik 90 jier doe't
mooike MINKE• dy't yn't oare bedstee sliepte, moarns al ris
kraanjen heard hie. As se frege wat der oan wie dan sei beppe

NEAT JE, JOU DO DY NO

~~R

WEB

DEL.

Op in moarn yn april wie i'i:i sa slim dat mooike sei en no helje
ik dokter der by. It wie in gäns greate däbbele breuk en mooike
:frege hoe lang at da~ al sa west hie. Beppe sei :fan ~f Jehannes
syn :fierdei 1. begjia januari. Mar och je, ik drukte alles altyd
ver torjochte.
Daliks nei't sykenhûs sei dokter. 10 dagen letter roan beppe wer
as in hazze troch Gr•u•
Ik binnoch tl<tn kear f'anwege :foto's by WiftSE VAN DER VEEN, de
bekende buachaut':feur 1 west. Ik ha h:tm ien en oar :forteld en doe
seagen we dat de l'll"'&ld l.ytser is dan i t soms lyket. WIETSE wie
in neikommelinlf fan GEALE JJA.NS VAL~ DER VEEN. Dat blykt ek ût de
genealogiegegevens dy't ik dit foarjier :fan syn soan IEBB krygen
ha.
No scil ik der mar mei ophalde• Ik hoopJe dat ik ji.mme net :forfeeld ha mei disse toch wol wat persoanlike herinneringen.
Mar der sit ek in stikje GROUSTER SKlEDNIS YN.

Dien op joun fan STIFTING GROU op 18 oktober 2001.
J.Y.Stralen.

