Art. 11 is ek hwat nijs: dtkearingen wurde allinnich
jown oan maniju dy't op syn minst in fearnsjier lid west
ha. Artikel 11 en 12 falle ek op troch in pear kostlike
frisismen ('heeft geweest' en 'slagerij').
Nu is ek art. 14 (dêr't lykwols al ta bisletten wie op
27 desimber 1831): dy't langer as 20 wiken siik is, kriget
drnei net mear as de itkearing oan de âldmannen.
By art. 16 falt it op, dat der by forstjerren fan in
lid, net mear skreaun wurdt oer forgoeding foar in
deakiste, mar dat de 'naaste betrekkingen eene uitkeering
genieten van vijftien gulden'. Yn de boeken Mlde de boekhâlders har lykwols by it álde en wurdt der by forstjerren
fan in lid stfêst as iltjefte boekt 15 goune 'voor een
doodvat'.
3. De boekhlders fan it Aîije Gild 1829-1872

Boekhâlder fan It Nije Gild yn 1829-1872 hawwe west:
Cornelis Klazes Andriesse
Ruurd I. Kuiper
Watse Gerbens Schaafsma
Evert Theunis Sikkema
(Sybren Klazes?) Andriesse
Jan Johannes Looyenga
Côrnelis Klazes Andriesse
Gerben Gabes Bleeker
Cornelis Klazes Andriesse
Watse Gerbens Schaafsma
Tjalling Jans Tjalkens
Marten Annes Hoeneveld

1828-1829
1830-1831
1832-1833
1834-1835
1836-1837
1838-1839
1840-18'41
1842-24.3.1844
1844 (sont 24.3)
1845-1858
1859-1865
1865-(1875)

Cornelis Klazes Andriesse,
yn 1828 boekhâlder wurden,
(hy wie berne yn 1799), soan fan klokmakker Klaes Joh.
Andriesse, wie de earste boekhâlder dy't de jildbidraggen
yn gounen en sinten oantekene.
Yn 1830 waerd er opfolge troch Ruurd I. Kuiper (28
jier); dat wie in soan fan tdzert Kuiper, dy't kûper fan
syn fak wie. Ruurd wie in boekhllder, hwaens skriuwen yn
it administraesjeboek opfalt troch dddlikens en krektens;
it is ek goed oersichtlik. Men kriget de yndruk dat
er syn wurk foar it Gild mei nocht en ambysje dien hat, en
dat er it wol langer dwaen wollen hie, mar it karbrief
skreau nou ienkear foar dat er nei twa jier syn plak wer
romje moast foar in opfolger.
Dat waerd, yn 1832, de 17 jier âldere Watse Gerbens
Schaafsma (berne 1785); de namme seit al, dat er jt
timmermanslaech wie, mar hysels stiet letter as boerearbeider to boek. Syn skriuwen is better as men faeks fan
in boerearbeider forwachtsje mocht al kin it net munsterje
tsjin dat fan syn foargonger. Dochs hat er ek grif wol
aerdichheit oan dit wurk hawn; dat sil fierderop bliken
dwaen. Foar him kaem yn 1834 yn 't plak:
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Evert Theunis Sikkema, dat wie doe de td oar p sr j oc ht er tt
dy't al net sa jong mear wie (67 jier, berne 1767),
de heit fan de earder neamde Theunis Everts Sikkema
(berne 1796), dy't boekh&lder wie fan 1824 oant 1828. Oan
it hnskrift to sizzen hat Watse Schaafsma de boeken
byhouden foar Evert Sikkema.
Yn 1836 wie it wer in Andriesse dy't boekMider waerd;
de foarnantme is ut syn hantekening net didlik fêst to
stellen; it liket it meast op S. K. Andriesse en dan soe
dat wêze moatte Sybren Klazes (berne 1788), de twadde soan
fan klokmakker Klaas Johannes'.
Twa jier letter is Jan Johannes Looyenga boekhâlder,
dy't net al to goed mei de pinne omgean kin en yn 18 1 0
opfolge wurdt troch in âlde bikende:
Cornelis Klazes Andriesse (berne 1799), de tredde soan
fan klokmakker Klaas Johannes'.
Dan wurdt yn 182 Gerben Gabes Bleeker boekhâlder, soan
fan timmerman Gabe Gerbens. Hy hat in moaije Mn fan
skriuwen, mar is tige koart yn syn oantekeningen. Yn 184
is Gerben Gabes noch boekhâlder oan 2.3 ta; jt de boeken
kin men net opmeitsje hwerom't der foar 1844 net in nije
boekMlder bineamd is. Cornelis Klazes makket it jier fol
en wurdt ein desimber opfolge troch:
Watse Gerbens Schaafsma, dyTt earder ek al boekhllder
wie, fan 1832 oant 1834. Syn boekhâlderskip sil diz'kear
langer duorje: oan 1859 ta; dat is dus 14 jier oanien. Oan
dat stuit ta hie yn dit tiidrek in boekhâlder nea langer
sitting as 2 jier; mei it nije karbrief fan 182 koe in
boekhâlder elke 2 jier op 'e nij bineamd wurde. De earste
jierren fan syn boekMlderskip is Watse Gerbens tige koart
en biheind yn syn oantekeningen. Yn 1853 lykwols, as it
âlde administraesjeboek fol is en der in nij boek oantigd
wurdt, is it krekt as de boekh&lder der mear aerdichheit
oan kriget: der wurdt in kreaze ledelist foar yn it nije
boek skreaun, mei it bertejier fan elk lid derby. Ek syn
feitlike boekhâlding kriget yn-ienen in hiel oar oansjen:
alle Qntfangsten en dtjeften wurde krekt en o sa sekuer
oantekene. Wylst oer 1852 de hiele boekMlding noch gun
twa bldsiden bisloech, wienen der yn 1853 njoggen siden
fear nedich! En dy krekte manier fan boekhâlden hat er
folhouden oan ein desimber 1858 ta.Watse Gerbens Schaafsma
stoar yn 1861.
Yn 1859 waerd boekhâlder Tjalling Jans Tjalkens, berne
1818; dy kaem üt in âld Grouster skQtmakkerslaech, hy sels
wie ek skütmakker en is dat bleaun oan syn dea yn 1889 ta.
It is in lust en sjoch hoe' -t er syn boekMlding yn-oarder
hie; hy hie it der, om sa to sizzen, foar top bystean. It
selde moat sein wurde fan syn opfolger:
Marten Annes Hoeneveld, dy't yn 1865 it boekhâlderskip
op him naem en dat oan 1875 ta halde soe. Ek syn wurk as
boekhâlder is perfoarst neat op oan to merken. Hoeneveld
wie berne yn 1819 en wie timmerman fan syn fak. Hy stoar
yn 1876.
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4. Kommittearren* fan it Nije Gild 1829-1872

Douwe G.Hellinga. 1829
Ruurd I. Kuiper 1829
Hidde Tjalkens 1829
J. J. Gortter 1829-1831
T. B. Tjalkens 1829-1831
Jan Douwes Boerke 1830-1832, Jan D. Boerke 1833
Watse G. Schaafsma 1830, 1831, 18144
Gabe Gs. Bleeker 1832-1835
Teeke T. Bijlsmaa 1832-1834, Teeke T. Bijlsma 1835
Evert T. Sikkenia 1832, 1833; E. Sikkerna 1856-1871
S.K. Andrieese 183 14, 1835
Sikke F. de Graaf 18341837
Klaas K. Postma 18314-1837, 1845-18148,
1850, 1851; K. K.
Postma 1849
Jan J. Loijenga 1836, J. J. Looijenga 1837
S. A. Kootsje 1836-1839
K. de Vries 1836-1838, }K[laas] F[ritses] de Vries 1839,
1842, 18414, 18145, 1847-1851
H. Wolff 1838-18141
Cornelis K. Andriesse 1838, C. K. Andriesse 1839, 1842,
1845-1847
Gerben Gs. Bleeker 1840, 1841
Jelke J. Roersma 1840, 1842, 18 14 14-18 148, 1850; Jelke Johannes Roersma 1841, J. J. Roersma 18149
F. D. Seldenrust 1840-1842
Jentje T. Van Der Wal 1841
Eeltje T. van der wal 1846-1851
J[an Everts] Hoekstra 1849-1872
Rinze S. de Jong 1852, R. S. de Jong 1853
S[joerd] Wartena 1852-1855
Tjalling J. Tjalkens 1852, T. Tjalkens 1853, 1855-1858;
Tjaliing Tjalkens 18514
A. S. Haites 18514, 1856; Anne S. 1 -laites 1855, 1857, 1858
Haite F. v. d. Schaaf 1854-1872
Durk F. v. d. Schaaf 1859, 1860
T. F. Haagsma 1859-1861
B. Tjalkens 1861-1865
Marten A. Hoeneveld 1862-18614
G. Sijbesma 1865, G. Sijbesna 1866
Hendrik J. vd Schaaf 1866, H. J. vd Schaaf 1867
Tjibbe W. Hiemstra 1867-1870
Tj. Molenaar 1868-1871
Jan vd Schaaf 1871, Jan H. vd Schaaf 1872
Goslik de Vries 1872
G[erben] S. Haites 1872

* Namnien fan kominittearren dy't yn oare jierren boekhâlder
west hawwe (sj. § 3) binne skeanprinte.
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5. Finan.sieel oer8joch Nije Gild 1829 1872
Yn 1849 sette de sterke groei fan it ledetal yn; om better
ynsjoch yn de jildsaken to krien is dêrom dit lange
tiidrek fordield yn twaën. a. 1829-1848; b. 1849-1872.

a. Finansieel oersjoch Ni.je Gild 1829jier lede- Qntfang siketal
jild
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

112 591.80 205.50
109
563.30 117.-101 527.60 222.80
79.70
100 531.30
87 456.65
77.75
92 1473.140 108.60
92 478.55
92.85
90 1479.40 117.10
87 449.80
83.40
98 537.80 161.70
102 530.140 117.60
106 558.30 137.40
95 530.40
83.40
95 512.20 101.20
7
7 148.40
96 5 140.36 112.-96 545.25 124.50
107 588.85 182.-105 608.65 176.-98 535.40 122.--

âldman- kistenejild jild
256.50 60.-239.25
276.-- 30.-273.-- 105.-198.-- 45.-2314.--.-221.50 45.-208.-- 15.-260.-- 30.-286.-- 15.-303.50 15.-338.-- 15.-337.50 145.-357.-- 30.-3514.-- 30.-361.-- 30.-316.50 75.-325.50 145.-314.-- 90.-266.-- 60.--

dtdie- saldo kas:
ling exiôf bank
144.80
182.05
50.-108.75
105.80
92 . -112.50
62.30
59.10
65.-47.70

103.-110.-125.-180.--

Globael oersjoch oer dizze jierren (bidraggen 6froune)
totale ûntfang

f 105l40.l

totale dtjeften oan:
sikej ild
&ldmannej ild
kistej ild
tdieling
ûnkosten
saldo
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f 2570.-5720 .-780.-930.-360.-180. -f 105140.--

£ 10540.--

b. Finansjee1 oer8joch Nije Gild 1849-1872
jier lede- ûntfang
tal
184.9
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

120
127
139
166
187
201
225
24.1
238
258
259
252
264
268
282
293
296
304
306
319
322
328
325
324

597.43
673.03
837.17
927.90
1020.36
1067.95
1155.19
1232.98
1252.01
1315.93
1380.SS
1283.91
1327.22
1356.58
1458.06
1502.02
1513.27
1563.95
1587.88e
1649.45e
1709.80
1706.42e
1689.62
1675.06

Globael oersjoch

sikejild

âld- kiste- dtdieling
nianne- jild
jild

167.-190.-150.-188.50
328.72
239.70
385.20
533.96
64.3.50
721.10
1140. 538.50
428.-409.-44.3.50
372.50
601.-433.50
406.-4.62.-4.46.50
522.-509.50
521.50

180.50
153.-93.-79.50
104.-104..-132.50
130.-169.50
114..-153.50
127.50
166.-141.50
105.50
111.-104..-101.-170.50
177.50
179.-194.50
248.--262.--

oer

dizze

105.--.-60.-- 322.50
60.-- 401.-552.50
-.-- 54.2.30
30.-- 652.-75.-- 508.70
30.-- 497 .32
135.-- 4.65.52
90.-- 339.87e
45.--.-45.-- 455.10
75.-- 569.25
60.-- 649.45
75.-- 74.5.25
45.-- 883.50
60.-- 645.75
135.-- 769.60
60.-- 852.15
60.-- 890.26
90.-- 929.25
30.-- 877.65
150.-- 696.13
105.-- 737.90

jierren

saldo
kas en/
of bank
285.-200.-200.-200.-200.-200.-200.-200.-200.-200.--200.-268.64
316.16
371.74
417.4.0
449.62
503.54
553.4.9
603.22
607.12
622.87
656.04e
693.55e
685.4.6e

(bidraggen ôfroune)

totale ûntfang

f 314.80.--

totale iltjeften oan:
sikejild
ldmannejild
kistejild
dtdieling
Qnkosten
saldo

f 10780.-3400.-1665.-13980-970.-685.-f 314.80.--

f 31480.---

Op bygeand oersjoch kin men de sterke groei fan it tal
leden, dy't yn 1849 ynset, ôflêze, in groei dy't 20 jier
oanhâlde sil. Navenant sjocht men ek in oanhâldend tanimmen
fan de ûntfang, mei't de bydrage wyks fan elts lid gelyk
bliuwt (f. 0.10). Siet it totaelbidrach jierliks tusken
de fiif- en seishûndert goune, 20 jier letter is it mear
as 1600 goune jiers.
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6. Aldmannejild (Nije Gild 1829-1872)
De áldmannen fan 70 jier en âlder krije yn 1829 noch 15
staren wyks. Mar harren tal is stadichwei, mar oanhâldend,
tanomznen; de utkearing oan har hat dus ek linkendewei in
heger bidrach ferge en navenant gyng de som dy't biskikber
bleau foar de jierlikse 1tdieling yn desimber eftert. 'in
1831 koe der neat mear omparte wurde en waerd it bislt
nommen, de áldmannen soene fan 1833 8f net mear as 10
staren wyks krije. It tal aldmannen dat rjocht hie en
krige op in dtkearing, groeide lykwols; yn de jierren om
180 hinne lei it tal by de 13 en nettsjinsteande dat de
tkearing forlege wie, bleau der dy jierren neat mear oer
om yn desimber oan de leden it to dielen.
7. Reservefuins
'in dy tijd wie it dan ek, dat der in bilangryk prinsipieel
bislt nornmen is, in bislt dat al folle earder nommen
wurde moatten hie: der waerd in reservefûns foarme. It
jild fan dat fOns waerd foar it greatste part 1Itset by in
sparbank to Ljouwert. Dat hat fan gefolgen west, dat der
yn 1872 al in reserve wie fan by de 700 goune. It leit
foar de h&n dat dat in saek wie fan it greatste bilang
foar it ek yn de takomst goed funksjonearjen fan it Gild.
Dochs freget men jin 8f, hie it net in goed ding west
en hie yn dy jierren ek de iitkearing oan âldmannen
wer hwat on'heech bracht. 'in 1850 wie der al wer bigoun mei
de dtdieling oan de leden op 'e desimber-gearkomste en it
wie faek in hiel bidrach dat der dan ompart waerd: yn de
sechstiger jierren wie it in kear of hwat mear as 800
goune, ienkear sels mear as 900 goune. Boppedat hie it tal
âldmannen, dat in dtkearing krige noait wer sa heech
west as yn de fjirtiger jierren. It koe der sa't liket net
Of, en it bleau op in skrale itkearing fan 10 staren wyks.
8. Oare 1tjeften (net apart yn it oerejoch opnornmen)
It lean fan de boekhlder yn dit tiidrek wie yn 't earstoan noch 8 goune jiers lykas foarhinne. 'in 18 142 waerd it
forlege op 5 goune jiers; dr is it op bleaun oant yn de
fyftiger jierren en dêrnei waerd it mei sa nou en dan in
fbrheging brocht op f 2.50 yn 1872. It boadelean waerd ek
forlege fan 3 goune op f 2.50 jiers, mar letter suksessivelik forhege en yn 1872 op 6 goune brocht.
Fierdere Onkosten wienen yn haedsaek gearkomstekosten
en lokaelhier. Yn 1864 waerden 500 "wetboekjes" printe;
spitigernôch is, foar safier bikend, net ien eksemplaer
dêrfan biwarre bleaun.
9. Syktepersentaezjes 1829-1872
Oer it tiidrek 1829-18 148 is it birekkene syktepersentaezje
2.3 14%. Oer it tiidrek 1849-1872 is dat yn trochsneed 2.09%.
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C. I

Nije

Gild

1873-1893

1. It ledetal
:t foarige tiidrek wie einige mei in ledetal fan 32; de
jierren dy't folgen waerd it geandewei noch heger. Yn 1888
birikte it syn hichtepunt mei 391. Drnei gyng it nei de
bidelte en yn 1893 wie it wer kommen op 324. As men oer
dizze jierren de ledetallen fan it Nije Gild forgeliket
mei dy fan it Alde Gild, dan falt it op, hoe gelyk at dy
tallen mei elkoar op en del geane; it lytse forskil dat
der gewoanwei is, bislacht eigentlik noait mear as 10
leden, fakentiids is it forskil net mear as ien of twa.
By it bisprek fan it Alde Gild is al fornijd dat de leden
fan dat Gild hast allegearre ek lid wiene fan it Nije Gild
en oarsom. By beide gilden bigjint yn 1889 it ledetal to
sakjen, faeks as gefoich fan 'e ekonomysk minne tiid.

2. It reglemint fan 1881
Foar de priis fan f 17.93 liet it Nije Gild yn 1881 700
11
wetboekjes 77 printsje, 8 siden tsjok mei in stevich blau
omslach. Op dat omslach stiet to lêzen Reglement voor het
Nieuwe Gild, te Grouw. 1881. Gedrukt bij N. L. de Vries,
Leeuwarden. En op it titelblêd: Reglement voor het Nieuwe
Gild, opgericht te Grouw, den 1 Januarij 1796, onder de
zinspreuk: Voor ouden van jaren, komt men hier vergaren.
De ynhâld folget hjir wurdlik:
Art. 1.
Het doel dezer Instelling is voornamelijk, de
mingegoede Leden, ingeval van ziekte of hoogen ouderdom,
te ondersteunen.
Art. 2. Het bestuur van het Oud is opgedragen aan zes
personen, Gecommitteerden genoemd: drie permanente, twee
tijdelijke Leden en een Boekhouder. De tijdelijke Gecommitteerden treden om de twee jaren beurtelings af, doch
zijn herkiesbaar. De keuze geschiedt door de gezamenlijke
Gecommitteerden.
Ingeval van staking der stemmen beslist de meerderheid
der permanente Leden.
Bij het ontstaan van eene vacature wordt daarin op de
eerstvolgende vergadering van het Bestuur voorzien.
- Art. 3. De permanente Gecommitteerden beslissen alle
voorkomende geschillen. Zij vergaderen met de overige
Gecommitteerden op den laatsten Woensdag van elk kwartaal,
en overigens zoo dikwijls het noodzakelijk gevonden wordt.
Art. 4. De Boekhouder wordt door het Bestuur tot wederopzeggens benoemd.
Hij is belast met de ontvangsten en uitgaven, en blijft
aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden.
Hij is verplicht, bij het einde van elk kwartaal de
voorhande zijnde gelden in de spaarbank te beleggen, voor
zo ver het Bestuur zulks goed vindt.
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Hij geniet eene jaarlijksche belooning van f. 3.00 vast,
terwijl hij bovendien 50 cents ontvangt voor ieder tiental
Leden, op den isten Januari van het jaar ingeschreven.
Voor minder dan 10 Leden wordt de volle som gerekend.
Het Bestuur benoemt een' Bode ten dienste van den
Boekhouder, die jaarlijks eene belooning zal genieten,
door bestuurders te bepalen.
Art. 5. Om Lid van het Gild te worden moet men zijn in
of onder het Dorp Grouw woonachtig, gezond, van een goed
gedrag, niet jonger dan 16 en niet ouder dan 50 jaren. Ook
moet men wekelijks niet minder dan f. 2.00 verdienen.
Overigens beslissen de gezamenlijke Gecommitteerden
over al of niet toelating, zonder van dit laatste rekenschap of verklaring te geven.
Wanneer een Lid het dorp Grouw met der woon verlaat,
kan hij zijn lidmaatschap behouden, zonder aanspraak
evenwel op de uitkeeringen bepaald in art. 10, 16 en 17.
Bij terugkeer treedt hij terstond weer in de vorige
rechten met inachtneming van Art. 13 al. 2.
Art. 6. De Boekhouder is verplicht, zooveel mogelijk
met de tijdelijke Gecommitteerden, of 99n van hen, des
Zondags op een bepaald uur, ter inning der bijdragen,
zitting te houden in zijn eigen huis, of in een geschikt
lokaal ten genoegen der gezamenlijke Gecommitteerden.
Art. 7. De wekelijksche bijdrage, is voor elk Lid 10
cents.
Wegens te late betaling verbeurt men bij iedere 10
cents nog 2 cent boete, behalve op Zondagen wanneer
Avondmaal gehouden wordt. Die in 4 weken de wekelijksche
bijdrage niet heeft gestort, betaalt boven de 21 cent
wekelijksche boete nog 60 cent.
Is hieraan binnen twee weken niet voldaan, dan verliest
men het lidmaatschap met alle rechten daaraan verbonden.
Hij, die bij 't brengen der wekelijksche
Art. 8.
contributie oneenigheden aanricht, of zich beleedigingen
veroorlooft, vervalt naar goedvinden der Gecommitteerden
in eene geldboete van minstens 99n gulden ten voordeele
der kas.
Art. 9. Wie de contributie bij het kwartaal of het
halfjaar wenscht te voldoen, moet vooruit betalen. Nalatigen worden, voor zoover zij in de kom van het dorp woonachtig zijn, door den Bode 99nmaal aan hunne verplichting
herinnerd.
Overigens geldt art. 7.
Art. 10. Wanneer een Lid wegens ziekte of lichamelijk
gebrek gedurende vijf achtereenvolgende dagen in eene week
niet kan verdienen, wordt hem, onder korting der wekelijksche bijdrage, door den boekhouder f. 2.00 uitbetaald.
De bewijzen van ziekte of gebrek moeten òf door een
geneesheer, òf door den meester waarbij men werkt, f door
twee Leden van het gild zijn ondertekend.
Deze laatsten mogen echter tot den belanghebbende in
geene nadere familiebetrekking staan dan die van den
vierden graad (neef).
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De bewijzen moeten door hen, die in het dorp woonachtig
zijn, binnen 2 en door de nog bestaande buitenleden binnen
weken aan den Boekhouder franco worden ter hand gesteld.
Als een Lid ziek wordt en gedurende zijne ziekte buiten
het dorp verblijf houdt, heeft hij geen recht op de
uitkeering.
Dit geldt niet van de nog bestaande Buitenleden.
Art. 11. Voor nieuwe Leden zijn gedurende de drie
eerste maanden Art. 10 en 17 niet van toepassing.
Art. 12. De wekelijksche toelage wordt niet gegeven aan
hen, die tengevolge van zedeloos gedrag niet kunnen werken,
of die door eigen schuld in eene vechtpartij wonden hebben
bekomen.
Art. 13. Iemand wegens vertrek zijn lidmaatschap verloren hebbende, wordt, zoo hij gezond terugkeert, weder
als Lid erkend, zonder toepassing van art. 11.
Mocht iemand. bij Zijne terugkomst boven de 50 jaren
zijn, dan wordt ook art. 5 al. 1 niet op hem toegepast,
wanneer hij 20 jaren Lid is geweest.
Ingeval van uitdeeling heeft hij daarop recht voor den
tijd, gedurende welken is gecontribueerd. Bij afwezigheid
behoort men voor de ontvangst iemand bij den Boekhouder
aan te wijzen.
Art. 14. Het Bestuur behoudt zich het recht voor, de
gevraagde uitkeering te weigeren, wanneer er bewijs is,
dat de onderteekenaar der verklaring is misleid, of
wanneer gemelde verklaring andere tekenen van bedrog
draagt.
Art. 15. Ieder die 20 achtereenvolgende weken ziek is,
wordt vervolgens, zoolang hij ziek blijft, gelijk gesteld
met de oude mannen, (art. 16) ontvangt dus wekelijks 50
ets.
Wanneer iemand bij langdurige ziekte geruimen tijd de
uitkeering van f. 2.00 heeft ontvangen, moet hij bij
latere aanvraag eene verklaring van een bevoegd geneeskundige overleggen dat hij van de eerste ziekte hersteld
is geweest; zonder die verklaring worden de nieuwe
bewijzen van ziekte bij de vorige geteld, en zoodra het
gezamenlijk getal 20 beloopt, wordt er wekelijks 50 ets.
uitbetaald.
Die zelfde verklaring wordt vereischt wanneer iemand,
wegens ziekte op "oud mannen geld" gesteld zijnde, dit
eenigen tijd niet verlangt, maar later weer de uitkeering
vn f. 2.00 vraagt.
Art. 16. Wanneer een Lid den ouderdom van 70 jaren
bereikt heeft en zulks voldoende kan bewijzen, wordt hem
wekelijks 50 cents uitbetaald.
Tot de "oude mannen" behoort een Lid den eersten Zondag
volgende op zijn 70sten verjaardag, wanneer die niet valt
op een Zondag.
Art. 17. Bij het overlijden van een Lid genieten de
naaste betrekkingen eene uitkeering van f. 15.00. Ook
hebben zij aanspraak op de uitdeeling voor den tijd,
gedurende welken door den overledene is gecontribueerd.
97

Art. 18. Bij de begrafenis van een Lid zal de Bode
verplicht zijn, v66r het lijk te gaan, behoorlijk gekleed,
met het gildewapen op de borst.
Dit wapen moet van een zwart lint zijn voorzien.
NB. Dit lint zal 6 weken over het wapen moeten blijven.
Art. 19. De Gecommitteerden zijn verplicht, jaarlijks
tusschen Kerstfeest en Nieuwjaar rekenschap aan de leden
te doen, terwijl v66r dien tijd alles moet worden nagezien
en geteekend.
J. Hoekstra.
H. F. v. d. Schaaf.
Vaste
L. K. de Vries.
Gecommitteerden
J. H. v. d. Schaaf.
Tijdelijke
P. J. Boonstra.
G. S. Haites, Boekh.
As men dit karbrief forgeliket mei it foargeande fan 1842,
dan falt yn de earste pleats op dat de redaksje folle
krekter en didliker wurden is en der taelkundich op
foaritgien is. Hwat de feitlike ynhald oanbilanget is der
net sa hiel folle forskil. Wiisd moat wurde op:
a. Vn it nije karbrief wurdt d1dlik oanjown, hoe't de
kommittearren bineamd waerden, it âlde swijde dêroer;
b. De kar fan de boekhâlder is yn it nije regleiin -t
ddlik oanjoen; soks üntbriek yn it &lde. Ek is nou ddlik
sein dat de boekhlder bineamd wurdt 'tot wederopzeggens';
c. De bileanning fan de boekhâlder wurdt better yn
oerienstimming brocht mei it wurk dat er dwaen moast;
d. Mei leden dy't ilt Grou wei geane to wenjen, wurdt
fuortoan koarte metten makke: se kinne wol lid bliuwe, mar
in itkearing krije se net;
e. De biwizen fan sykte hoege tonei net mear perfoarst
troch in dokter ûndertekene to wurden, it mei nou ek troch
de wurkjower of troch twa oare leden ûndertekene wurde, as
dy mar gjin neije famylje binne;
f. In nij k€st dat der net om lucht: in lid dat bûten
Grou siik wurdt en ünder syn sykte ek büten Grou bliuwt,
hat gjin rjocht op in dtkearing.
3. De boekhâlders fan it Nije Gild 1873-1893
Marten Annes Hoeneveld (berne 1819, stoarn 1876) wie yn
1865 boekhâlder fan it Nije Gild wurden en bleau dat oan
1875 ta;nei in sykte fan in healjier kaem er 13 jannewaris
1876 to forstjerren. Syn boekhâ.lding foar it Gild wie altyd tige yn oarder. Hy waerd as boekh&lder opfolge troch
Gerben Sjoerds Haites (berne 1828, stoarn 1902), timmerman
fan syn affearen, hat him noch mear as syn foargonger ward
foar it Gild: 23 jier hat er boekh&lder west, fan des. 187
ôf oant er nei Nimwegen forfear en ôfskie naem op 'e algemiene ledegearkomste fan 30 des. 1897, dêr't foarsitter
Jelle van der Ploeg him mei gans wurdearring taspriek.
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4. Kommittearren fan it Nije Gild 1873-1893
J[an Everts] Hoekstra 1873-1892
Haite F. vd Schaaf 1873-1887
J(an) H. vd Schaaf 1873-1892
G[erbenj S[joerds] Haites 1873-1875 (sj. ek § 3)
Goslik de Vries 1873-1880
Pieter Boonstra Jz 1876-1892
L[ykle] K. de Vries 1881-1891
J[elle Talkes] van der Ploeg 1888-1893
A[ugustus] van Gulik 1893
B[innert] H[idde} Gorter 1893
P[ieter Goslik] Halbertsma 1893
5. FinansieeZ oersjoch Nije Gild 1873-1893
jier lede- Ontfang sike- âldman- kiste- iltdietal
jild nejild jild
ling
1873
18714
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
188 14
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

325
321
336
350
365
365
373
379
382
383
386
379
382
388
387
391
381
3614
349
332

1673.16 6 147.50 288.50
75.-1697.78e 297.50 241.-- 45.-1782.80 744.50 242.50 150.-1785.44 397.50 231.50 75.-1857.71 e 575.50 239.-- 75.-1953.72 1441.50 272.50
-.-1936.88e 414.50 3014.-- 75.-2001.09 488.-- 280.50 135.-1994.57e 352.-- 272.-30.-1987.95 583.-- 312.50
45.1986.55e 657.50 338.-- 90.-2017.66 582.50 391.50
15.-1996.09e 678.-- 14014.-- 75.-1995.87 786.501409.50135.-2006.60 553.-- 583.50 45.-20214.99 801.-- 712.-- 75.-1962.77 521.-- 760.50 105.-1893.77e 972.-- 775.50 105.-1815.35e 535.-- 868.-- 120.-1686.55e 6714.-- 889.140 195.--

1893

3214

1539.79

467.55 748.60

60.--

saldo

621.-1005.33e
658.52
919.80
906.85
1167.02
1095.-1016.44
1162.22
973.10
749.50
888.-7714.142
578.86
7148.83
379.214
1498.15
91.-2314.90
-.--

660.13
695.38
601.91
685.55
68 14.23 5
691.24e
6714.81
690.32
676.28e
779.01
851.99e
920.88e
908.24e
920.45e
626.03 5
911.18e
925.57e
811.148
810.43
663.82
229.06
-.-- 868.66e
812.15
1680 .81e

lobael oersjoch oer dizze jierren (bidraggen ôfroune):
totale Qntfang
f. 39600.-totale iitjeften oan:
sikejild
f. 12170.-âldmannejild
9565.-kistejild
1725.-tdieling
14470.-ûnkosten
800.-;aldc
870.-f.39600.-f. 39600-99

Yn it administraesjeboek is Onderaan by it jier 1893 dizze
aantekening makke: 'Deze bezittingen, tot een totaal bedrag
van f. 1680.81e zijn op heden den 28sten December 1893
overgedragen aan ,,Het Gild te Grouw ontstaan uit de
vereeniging van het Oude en het Nieuwe gild te Grauw".
J. van der Ploeg, voorzitter; P. Halbertsma; B. H. Gorter
Secr.' (sjoch fierder hjiroer ek ûnder 11. ReservefiZns).

6. Sikejild
It falt op, dat it sikejild der yn 1890 wer dtrint, krektlyk as dat ek by it Alde Gild it gefal wie. Sa't earder
oanjawn is, wie dat ta to skriuwen aan in gryp-pandemy,
dy't yn dat jier yn West-Jerope slim h1shouden hat.

7. Sykteperaentaezje
It trochsneed-syktepersentaezje by it Nije Gild oer de
jierren 1873 aant 1893 blykt by birekkening to wêzeri:
2,33 %.

8. Aldmannejild
It tal áldmannen is yn de tachtiger jierren tige tanammen:
lei it yn de sawntiger jierren noch faek am-en-by de
tsien, yn 1892 wie it tal lidmannen, dat in dtkearing
krige, tanomxnen ta 39. It totale bidrach dat jierliks aan
de âldmannen 1tbitelle waerd, raun yn 1892 op ta njoggenhûndert gaune.

9 7. Kistejild
Yn dit tiidrek fan 1873 oant 1893 waerd by it Nije Gild
115 kear in dtkearing by forstjerren dien; al dy tiid wie
dat 15 goune it gefal. It jier 1892 raun der mei 13 stjergefallen 1t. Ek de jierren dêrfoar wie jiers faek mear as
100 gaune "kistejild" jtkeard.
De aare itkearingen hienen dy jierren ek heech west (it
grypjier 1890, hege bidraggen aan lidmannejild), dat der
koe yn 1892 en 1893 aan de ein fan it jier gjin itdieling
houden wurde. Yn 1892 wie der in eksploitaesjetokoart fan
ryklik 16 goune, dat to'n koste fan de reserve gang.
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10. Reglernint8wizigingen 1892
It wie gjin wOnder dat it bistjûr him soargen makke. Der
binrie yn dy snuorje forskate bistjOrsgearkomsten houden en
it risseltaet hat west dat it bistjOr mei in iitstel op 'e
ledegearkomste kaem om it karbrief op Onderskate punten to
foroarjen; de foarnaemste dêrfan foigje hjir.
a. Yn art. 5 sil tonei in klausule opnommen wurde dy't
kontribuearjende leden de mooglikheit jowt om oan weropsizzen ta ôfstân to dwaen fan alle jildlike foardielen
("bûtengewoane leden"); dat wer-opsizzen moast in healjier
foar1t barre.
f
b. De biwizen fan sykte moatte tonei tekene wêze
f troch trije oaren (men hie hoop om
troch in dokter
sa de iltkearingen in lyts bytsje biheine to kinnen).
c. Foar minsken dy't lang oanien siik binne, wurdt it
der net better op: dy't 20 wiken siik west hat, kriget in
healjier lang dêrnei gun iltkearing; en as dat healjier om
is, kin er dân allinnich in dtkearing krije, as der in
biwiis fan in dokter oerlein wurde kin dat er fan de
earste sykte better is of west hat.
d. Op itstel fan Ds. A.van Gulik komt der in bilangrike
foroaring yn de iltkearing oan de uldmannen: de folle
tltkearing fan f. 0.50 wyks sil allinne dien wurde, as der
50 jier lang kontribtsje bitelle is en fierders:
nei 45 jier kontribi.sje 9/10 part, dus f. 3.5 wyks;
- f. 0.40
0
8/10 - 35
- f. 0.35
7/10 - 30
6/10 - f. 0.30
- 25
5/10 - f. 0.25
Hwa't minder as 25 jier lang kontribiisje bitelle hat,
kriget gjin &ldmannejild.
e. Troch it bistjûr sille twa bysitters bineamd wurde,
dy't de boekh&lder bar om bar in snein bystean sille by it
ynbarren fan de kontribiisjes; dêrfoar krije se dan in
bileanning fan f. 2.50 jiers.
f. De dtkearing by forstjer fan in lid wurdt bracht fan
f. 15.- op f. 12.-.
0p te algemiene ledegearkomste fan 8 novirnber 1892
waerden alle wizigingen, dy't it bistjûr iltstelde om yn it
karbrief oan to bringen, oannomd.

11. Reservef12na
Yn it finansieel oersjoch oer de jierren 1873-1893 stiet
by 1892 oanjown in "extra reserve" fan f. 229.06, en by
1893 in extra reserve fan f. 812.15. It docht iit de
administraesje-boeken gjin bliken hwer't dat jild weikomt;
men maat wol oannimzne dat we hjir to krijen ha mei in
reservefûns, dat stifte waerd yn 1885 (sj. haedst. III C.
14). Dat fOns stie Onder bihear fan de skriuwer en net fan
de boekhAlder; it dacht un dêrom gjin nij, dat de boekh&lder der yn syn back gjin aantekening fan houden hat.
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Dat de ekstra-reserve yn 1893 safolle oanwoun, wie in
gefoich fan in dtstel fan de menniste doomny A. van Gulik,
om de gemeente Idaerderadiel, de tsjerklike gemeenten en
inkele tige bigoedige Grousters to freegjen om in jildlike
stipe foar dat fOns. Binarnmen de Ned. Herf. gemeente
taestte djip yn de pong en joech 500 goune!
12. In inkele 1088e oantekening

Ta bis11t fan dit haedstik moat hjir it foigjende noch
efkes fêstlein wurde. Edo Bergsma, de al sant 1884 bikende
foarsitter fan de A. N. W. 3., wenne destijds to Grou
(gemeentesiktaris) en wie ek lid fan it Nije Gild. Yn 1892
waerd er bineamd ta boargemaster fan it Bildt, dêr't er,
noch mar 30 jier áld, de doe oproerige bifolking dêrre wer
ta rêst en kalmte wist to krijen. Yn 1893 krige it bistjûr
fan it Nije Gild in brief fan him it Sint Anne wei, dat er
graech lid bliuwe woe. Edo Bergsma krige in brief werom
mei it birjocht dat it bistjûr tige mei dat bislilt
ynnommen wie.
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V. IT ALDE EN IT NIJE GILD SMITE DE LAPEN GEAR (1893)
1. De tariedingen
De politike tsjinstelling, dy't der yn 1795 by de leden
ûnder elkoar bistie, en dy't yn dat jier de oarsaek wie
dat it "&ide" Gild yn twaën spjait waerd, wie in mannich
jierren letter net folie mear fan to merkbiten. De forhlding tusken it Alde en it Nije Gild wie letter dan ek
altyd goed en de oarspronklike fijannichheit wie neat mear
fan oer. Men kriget de yndruk dat der letter ek faek
oerliz meielkoar west hat, al stiet der yn de boeken neat
fan oantekene. It feit, dat de beide Gilden yri de tijd fan
neist elkoar bistean altyd yn de haedsaken ien sile lutsen
ha en deseide kêsten yn har karbrieven hienen, wie ek
in oanwizing dat der fan tsjinelkoar-yn-arbeidzjen gjin
sprake wie. Krekt oarsom, der waerd wol ns hwat meieikoar
op tou set; it rounskniuwen fan 12 desimber 1885 (sj.
haedst. III C. 14) is der in biwiis fan.
Op 'e gearkomste fan it Nije Gild op 25 april 1892
wurdt in ynstjQrde brief fan Jan Joh. Gorter (berne 18)
foarlêzen dy't yn birie jowt, dat beide Gilden Onder ien
bistjûr komme sille, dat troch de leden fan beide Gilden
keazen wurde moat. Op dyselde gearkomste is ek in brief
ynkommen fan Wypke S. de Jong (berne 185), mei 8 oaren,
dy't der op oanstjûre wolle dat de beide Gilden har
forienigje ta ien Gild. Dat :ie de canste kear dat
men hwat fan forienigjen fan beide Gilden lêst. Op !e
gearkomste fan 9 maeije fan datselde jier, is it master
Wieisma, dytt dat punt yn bisprek bringt, man der wurdt
bisletten om'fuort noch gjin stappen to dwaen; earst moat
it nije regiemint fan it Nije Gild klear; dêrnei kin der
dan wol ns praet wurde mei it bistjûr fan it Alde Gild.
Op 8 novimber 1892 wurdt it nije reglemint oannommen en
fuort dêrnei wurdt op itstel fan Jan Joh. Gorter wer praet
oer it gearsmiten fan de lapen mei it Alde Gild. In bislt
waerd net nominen, mar de mearderheit fan de oanwêz±gen
woe yn 't earstoan man ns ôfwachtsje.
De lêste jierren hienen har net folle jonge maniju as
lid fan it Gild oanjown; it ledetal sakke dêrtroch fnij
hurd en it bistjOr bigoun him soargen to meitsjen. Op 'e
geankomste fan 18 jannewanis 1893 waend ornearre, dat it
forienigjen fan de beide Gilden it lidwurden fan de jonge
maniju bifoarderje soe. Mei it each dêrop waerd dan
bisletten, der 50€ in dtnoeging stjûrd wurde nei it Alde
Gild om sadwaende in kombinearre geankomste fan de beide
bistjûren to hâlden. Dat barde op 9 febrewaris 1893. It
bistjûr fan it Nije Gild bistie doe dt Jelle Tjalkes van
der Ploeg (55 jier,brânkastfabnikant), foarsitter; Binnert
Hidde Gorter (31 jier, gemeentesiktanis, as sadanich
opfolgen fan Edo Bergsma), skriuwer; Arend Tjaikes Bouma
(53 jien, wynhandel); Jan. Joh. Gorter (9 jier, skipper);
ds. Augustus van Gulik (55 jier, menniste doomny); Gerben
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Sjoerds Haites (65 jier,timmerman), boekhlder. It bistjQr
fan it Alde Gild bistie it Hidde Binnerts Halbertsma
(63 jier, houtkeapman), Gabe Wytses Hoeneveld (58 jier,
keapman), Tsjalling Hiddes Halbertsma (52 jier, keapman),
Cornelis Wielsma (8 jier, skoaimaster), Piter Gosijk
Haibertsma (33 jier, houtbiwurkingsfabrikant); boekh3lder
wie Klaes Jelles de Visser (41 jier, smid-koperslagger).
De saek waerd fan alle kanten bisjoen en bisletten
waerd om in skriuwen by de leden fan beide Gilden roun to
stjüren mei in opneamen fan de foar- en neidielen, om dan
efternei in ledegearkomste to bilizzen, mei't de leden
sels in bislt nimme koenen. Dy gearkomste hie pleats op
9 maert 1893. Ds. van Gulik waerd dy jouns troch de
bistjûren oanwiisd om de lieding op him to nimmen. Der
wienen sa'n 90 leden opkommen. Inkele fragen waerden
steld, dy't troch it bistjûr biantwurde waerden, der kamen
ek in pear biswieren op it aljeinint, mar it hie allegearre
net folie om 'e hakken. Dochs wienen der by de stiniming
dêrnei noch 32 leden tsjin forieniging fan beide Gilden,
65 stimden foar, wylst 5 leden gjin ja en gjin ng seinen.
Oan de bistjOren waerd opdroegen de nedige foroaringen
yn it karbrief oan to bringen en der waerd bisletten, de
foriening fan beide Gilden soe 1 jannewaris 1894 yngean.
Op 26 juny 1893 wize de bistjOren in kornmisje oan, dy't
in konsept fan de karbriefforoaringen opmeitsje sil. Yn dy
kommisje krije in sit: C. Wielsma, Ds. van Gulik, en B. H.
Gorter. Op in bistjûrsgearkomste fan L oktober komme 8e
trije kommisjeleden mei har tstellen; dy wurde aliegearre
oannomd. Hwat dy karbrief-foroa•ringen krekt wienen, wurdt
net yn de notulen forteld. Op dy gearkomste wurdt ek
bisletten om fuort noch gjin nije karbrieven printsje to
litten.Mooglik is fan dat printsjen letter ek neat kommen,
hwant in karbrief dt dy tijd is gjin ien eksemplaer
fan yn it archyf biwarre bleaun. Dochs kin men dt de
lettere administraesje wol likernôch opmeitsje, hwat it
nije karbrief yn haedsaek ynhoud.

2. It regl.emint fan 1893
Leden, dy't earder lid wienen fan beide Gilden (en dat
wienen fierwei de measten) wurde yn de administraesje
fuortoan "hiele leden" neamd;dy bitelje f.0.20 kontribdsje
wiks; leden, dy't foarhinne lid wienen fan mar ien Gild,
wurde "heale" leden" neamd en bitelje f. 0.10 wyks.
De hiele leden krije by sykte in dtkearing fan f. i._wyks; de heale leden f. 2.-- wyks. By forstjerren fan
in "hiel" lid waerd in itkearing dien fan f. 24.--;
neibisteanden fan in "heal" lid krigen f. 12.--.
Fierder wienen der neffens it reglemint dan noch de
"bûtengewoane leden"; dat wienen leden, dy't taseinen om
kontribdsje to biteljen, mar gjin oanspraek makken op
jildlike rjochten (oan wer-opsizzen ta).
De âldmannen krigen in itkearing fan 1 goune wyks,
as se by beide Gilden 50 jier lang kontribdsje bitelle
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Johannes Teakes Boorsrna (1), Hidde Binnerts Halbertsma (r)
Klaas Jelles de Visser (tnder)

105

Pitr G. Halbertsnia Sr (Pir Hidds)
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hienen; wie dat 45 jier, dan krigen se f. 0.90 wyks, by 40
jier f. 0.80, by 35 jier f. 0.70, by 30 jier f. 0.60, by
25 jier f. 0.50. Hie men fan it iene Gild langer lid west
as fan it oare, dan waerd de trochsneed tijd rekkene. len
en oar sil de boekhâlder nochal hwat ekstra wurk jown ha.
It bistjQr, doe ek noch "kommittearren" neamd, bistie
dt 5 persoanen; men kin oannimme dat de boekhlder gjin
bistjûrslid is, mar d1dlik is dat net dt de oantekeningen
op to meitsjen.
By lotsjen waerd 1tmakke, hwa't ilt de beide alde
bistjûren in sit yn it bistjûr fan it foriene Gild ha soe.
Dat waerden Jelle van der Ploeg (foarsitter), Binnert
Hidde Gorter (skriuwer), Jan Joh. Gorter (2de foarsitter),
Hidde Binnerts Halbertsma en Piter Goslik Halbertsma.
Op 21 desimber 1893 komt dat bistjOr foar de earste
kear byinoar. Dan wurdt it folgjende bisletten:
a. BoekMider Gerben Sjoerds Haites fan it eardere Nije
Gild en boekhâider Klaes J. de Visser fan it eardere Alde
Gild sille beide yn funksje bliuwe; togearre krije se
f. 40.- jiers as lean (ûnder elkoar ha beide boekhlders
drnei dtmakke dat Haites de forantwurdlike boekhlder
wêze gil en De Visser adjunkt-boekhlder).
b. Beide boaden bliuwe ek yn funksje: Hidde Jacobs
Boeijsma (50 jier) en Sjoerd Ulbes de Vries (2 jier)
krije togearre jiers f. 10.-. Bar om bar sille se in snein
tsjinst ha.
c. De bysitters Haite Gerbens Seldenrust (30 jier) en
Gerben Douwes Zuiderhof (30 jier) krije eik in ryksdaeider
j iers.
d. Op dy gearkomste wurdt ek in hdsh&ldlik reglemint
foar it forienige Gild fêststeld:
Art. 1. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter,
een vice-voorzitter en een secretaris.
Art. 2. Het Bestuur vergadert minstens eens in de drie
maanden met de Boekhouders en de Bijzitters.
Art. 3. Op de driemaandelijksche vergaderingen doet de
Boekhouder verslag van Zijne administratie over de laatste
drie maanden, met overlegging van Zijne ziekte- sterfteen pensioen- of oudmannenstaten; de in kas zijnde gelden
en geldswaardige papieren of bewijzen daarvan worden door
hem ter tafel gebracht. Art. 4. De in kas zijnde gelden, niet noodig voor zijne
wekelijksche administratie worden door hem in de spaarbank
belegd.
Art. 5. Geene gelden mogen door hem uit de spaarbank
genomen worden dan met toestemming van twee leden van het
Bestuur.
Art. 6. Het reservefonds blijft berusten bij een der
leden van het Bestuur, uit zijn midden daartoe aangewezen.
Ook alle deze stukken moeten op de kwartaalsvergaderingen
worden getoond.
Art. 7. De leden van het Bestuur zijn ten allen gevoegelijken tijde gerechtigd bij den boekhouder inzage van
administratie en kas te nemen.
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3. De oerdracht fan it bisit oan it forienige Gild
Op 28 desimber 1893 hie de offisiële oerdracht pleats fan
de bisittingen fan it Alde- en it Nije Gild oan it krekt
oprjochte forienige Oud. Op 'e lêste side fan it lêste
boek fan it Alde Gild stiet to lêzen:
'Dit bezit ad vijf honderd vijf en dertig gulden vijf en
een halve cent overgedragen aan ,,Het Gild te Grouw"
ontstaan uit de vereeniging van het Oude en Nieuwe
gild te Grouw. Grouw, 28 Dec. 1800 drie en negentig
T.H. Halbertsma, H. Halbertsma Bzn., C. Wielsma,
P. Halbertsma, G.W. Hoeneveld.'
En it boek fan it Nije Oud bislilt yn 1893 sa:
'Deze bezittingen, tot een totaal bedrag van f.1680.81 5
zijn op heden den 28sten December 1893 overgedragen aan
,,Het Gild te Grouw ontstaan uit de vereeniging van het
Oude en het Nieuwe gild te Grouw."
J.v.d.Ploeg, voorzitter, P. Halbertsma, B.H. Gorter, secr.'
It forienige Gild gyng dus op 1 jannewaris 1894 yn sg mei
f. 2215.87 yn 'e pong,
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VI. IT GILD 1894-1976
De forwachting, dat it nei it byelkoar-stappen fan it Alde
en it Nije Gild allegearre better rinne soe, is net tkommen. It ledetal sakke fierder, jonge maniju joegen har,
likemin as earder, net op as lid, forskate âldere leden
bitanken. It hat lykwols oan 1910 ta duorre, foar't de
oarsaek fan de efteriltgong goed oanpakt waerd en in
reorganisaesje trochsette. Dat tiidrek, fan 1894 oant 1910,
wurdt dêrom apart bihannele.
A.

oant

de

Fan 1894 of
reorganisaesje

y

1910

1. It Gild tusken hingjen en wierjen

Spi -tich is, dat troch it Qntbrekken fan de administraesje
oer fjouwer jier net in foislein en krekt byld fan dit
tiidrek to meitsjen is. Boppedat is de administraesje,
foarsafier't dy noch wol oanwêzich is, faek Qnfolslein en
ek gauris min oersich -tlik; ek de notulen oer dy jierren,
al hoe goed at dy yn mannich stik wêze meije, jowe op in
tal fragen gjin andert. Tige spitich is ek, dat de notulen
oer 1909 en 1910 folsiein ûntbrekke.
Ut 'en rûgen bisjoenliket it der op, dat it de earste
jierren nei de foriening goed giet mei it Gild. Nou't
der oan de ein fan elk jier gjin iltdieling mear pleats
hat, kin der jild oan kant lein wurde. In goede administraesje fan dat reservejild ûntbrekt yn it Gilde-archyf;
inkele losse oantekeningen ilt de notulen fan dy jierren
moatte wy it mei dwaen. Yri 1901 is optekene dat der dat
jiers bilein is yn in hypteek f. 1000.--; yn obligaesjes
fan it Grouster bûterfabryk f. 1200.--; yn in obligaesje
fan de stêd Amsterdam f. 1000.- en yn in sparbankboekje
f. 800.-. In jier letter blykt de hypteek fan f. 1000.-ôflost to wêzen en binne dêrfoar koft obligaesjes fan de
Moskou-Kasanspoarwei (it wie noch yn de tijd dat Russyske
effekten in bitroubere jildbilizzing ijken). Datselde
jiers wurde alle obligaesjes fan 'e hân dien en wurdt der
f. 000.-- bilein yn in hypteek (oer nots. lKingma Boltjes
to Jorwert). Yn 1904 wurdt dy hypteek ôflost en doe is
oer nots. Burgy fan Trij' Romers f. 5000.- yn in hypteek
bilein. Mar dan, yn 1904, is it mei de groei fan it
kaptael dien.
Earder al koe men sjen dat it yn dy jierren mei it Gild
net de goede kant iltgong. It ledetal sakke aloan en alwei
en it bigoun der, foaral nej 1904, mei de finnsjes hyltyd
minder foar to stean.
Sa't yn it foarrige haedstik al oanjown is, waerd nei
1893 praet oer 'hiele" leden (kontrib1sje f. 0.20 wyks, en
in 1tkearing by sykte fan f. 1 .00 wyks)., en "heale" leden
(kontribdGj f. fl.10 wyks, en in dtkearing by yk -te fan

jisie]

f. 2.00 wyks); fierder waerd noch de namme"gedeeltelijke"
leden brûkt foar dyjingen dy't yn de rin fan it jier
lid wurden of lid ôfwurden wienen. Dy trije kategoryen
waerden biflapt ünder de narrune 'gewoan&' leden; dêrnêst
wiene der dan noch de "bûtengewoane" leden, dy't wol
kontribrsje bitellen, mar gjin oanspraek op jildlike
itkearingen makken, sa-to-sizzen stypjende leden.
1894 wie bigoun mei 282 "hiele' leden (yn de boeken ek
wol oantsjut as "foll&' leden), 23 "heale" leden en 23
"gedeeltlike tt leden, meielkoar 328 leden (8 "bûtengewoane"
leden net rneirekkene); twa jier letter is it tal leden al
sakke ta 303, yn 1901 is it 277, yn 1907 238 en yn 1910
binne it mar 182 mear. It gong dus wol hurd nei de bidelte.
It houd yn dat it totael oan kontribisjes jierliks ek
oanienwei omleech gong; it âldmannejild lykwols waerd
earder heger as leger, dat it persentaezje kontribdsjejild
dat oan de âldmannen itkeard waerd, waerd hoe langer
hoe greater. Yn 189 14 b.g. wie it 54% en yn 1909 wie it al
89%
It wie wol ddlik dat de kombinaesje fan in sykteforsekering mei in álderdomsforsekering net doogde. Dat
dat by de oprjochting fan it Gild yn 1776 net foarsjoen
wie, is skoan to bigripen. Mar dat de iju it om 1900 hinne
noch net foar 't forstn hienen, kin men minder goed by.
Wierskynlik hat it wol sa west, dat de ûnmooglikheit fan
de saek wol ynsjoen waerd, nar waerd der tsjinoanskytskoarre om de needsaeklike konsekwinsjes to lûken. De
reden hwerom at de jonge maniju gjin lid rnear fan it
Gild waerden, wie dat fierwei it greatste part fan har
ynbrochte sinten itkeard waerden oan âlderdomspensioen en
max' in lyts part titbitelle waerd oan kostwinners dy't by
sykte nedich in bettere jtkearing ha moasten.
Mar it bistjQr doetiids wie der noch net oan ta om de
nedige reorganisaesje yn to fieren. Ek wol wer to bigripen,
asmen bitinkt dat de áldmannen ta op sekere hichte al
to koart dien waerd. Tekenjend is yn dit opsicht de
taspraek dy't Ds. van Gulik as foarsitter op 'e algemiene
gearkomste fan 27 desimber 1901 houd, dêr't sa'n 40 leden
oanwêzich wienen. It bistjûr tocht doe noch of hie sa't
liket de hope, dat it wol wer foarelkoar komme soe, as de
minsken - en foaral de jonge manlju - mar oertsjûge wurde
koenen fan de needsaek om lid fan it Gild to wurden. De
tekst fan Ds. van Gulik syn taspraek, sa't dy notulearre
is, wurdt hjir yn syn hear en fear oernomd, omdat dy
tekenjend is foar de tinkbylden dy't it bistjûr doe hie.
Mannen, Broeders!
Gaarne had ik gezien,dat een grooter getal leden was komen
luisteren naar de mededeeling van de verslagen omtrent het
afgeloopen boekjaar. U allen,die door hier te komen, toont
,,het Gild" een warm hart toe te dragen, heet ik welkom!
1-10e is het met onze vereeniging gesteld? Ik mag hier
den Boekhouder en den Secretaris het gras niet voor de
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voeten wegmaaien, maar 4n ding kan ik al vast verzekeren,
ook in dit jaar heeft ,,Het Gild" nut gedaan. Het getal
zieken was grooter dan het gemiddelde, berekend over eene
reeks voorafgaande jaren. Moge dit voor de kas nadeelig
zijn, het bewijst tevens, dat de instelling nut en zegen
werkt. Als gij straks de sommen, aan ziekengeld uitgekeerd, hoort voorlezen, dan zult ge u met mij er over
verheugen, dat er zooveel nood is gelenigd, zooveel leed
is verzacht, zooveel zorgen zijn weggenomen. En dat is
geen gunst, geene liefdadigheid, ge behoeft er niet voor
te bedanken, neen, dat is Uw eigen verkregen recht, dat ge
opeischt; gij levert uw briefje in en vordert uw eigen
geld op.
Bij het hooren van de belangrijke sommen, welke elk
jaar worden uitgekeerd, mocht men verwachten, dat allen
zouden wenschen lid te worden, zoodra zij den vereischten
leeftijd bereikt hebben, dat ieder het een voorrecht zoude
achten er ook toe te behooren; 't moest niet noodig
behoeven te zijn, dat de jongelieden door anderen daartoe
aangespoord moeten worden.
Gelukkig sluiten zich steeds jonge leden aan, in de
plaats van andere die wegvallen, maar er blijven nog altijd
jongeren en ouderen achterwege. De redenen, die daarvoor
bestaan zijn velerlei. Bij de jonge mannen is dit eene
zekere luchthartigheid; de jeugd denkt niet aan de toekomst, men denkt maar: 't zal wel terecht komen". Er wordt
gezegd: ,,als ik oud word, moeten ze me maar helpen, laten
ze mij dan maar geven." Maar wie zoo spreekt, bedenkt hij
wel eens, of dit aangenaam is? of voldoening geeft?
Als hij naar een ander ziet, zal hij zich moeten
schamen. 't Is treurig, dat niet algemeen het gevoel
bestaat, dat eergevoel heet. 't Is waar, eergevoel wordt
soms overdreven; zelfs wanneer 't zeer noodig is, wordt
door sommigen liever gebrek geleden, dan dat de aangeboden
gave wordt aangenomen. Daar is het eergevoel overdreven
Eergevoel is steeds een deugd geweest; zich zelf te
redden door arbeid, is respectabel. Ik meen te mogen
zeggen, dat ,,het Gild" steunt op twee pilaren; de eerste
het gemeenschapsgevoel, het dragen van elkanders lasten,
de tweede het eergevoel, dit is de zucht zich zelf te
redden. Als dit gevoel wegvalt, wankelt 99n pilaar, 't
gebouw zakt in. Dat gevoel dient aangekweekt en aan de
jonge mannen te worden ingeprent. Zij moeten leeren, dat
ze verantwoordelijk zijn voor zich zelf en voor anderen.
Wanneer dat gevoel levendig wordt, zal ,,het Gild" groeien
en bloeien. In de hoop, dat wij dit zullen zien open ik
deze vergadering.'
It is miskien in typysk preekje fan in Aide doomny, mar
der sprekt wol in greate moed en soarch en tagedienens
foar it Gild dt en it jowt ek dddlik wer, hoe't it bistjûr
tochte it dt de niten to helpen. Lykwois, dizze "cri-decoeur " hat net folie opsmiten; it ledetal sakke al mar
fierder en de jonge maniju kamen net opsetten.
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It jiers dêrnei, yn 1902, wie it bistjür sa l t liket noch
fol goede moed en opmerklik is de optimistyske toan fan wn.
foarsitter Lykle G. Lykles, as er yn syn iepeningswurd op
'e algemiene gearkomste dit seit: 'Onze vereeniging heeft
gelukkig nog levenskracht en levensmoed. Onze vaderen die
het fundament hebben gelegd tot deze zaak, hebben goed
gehandeld, ze waren hun tijd vooruit, want eerst nu dringen
ziekte- en ongevallen-verzekering en pensioenwetten bij
het algemeen door. Voordat al deze zaken gemeengoed zijn
geworden, voordat de staat ieder kan dwingen om in te
gaan in hetgeen wij met ons Gild beoogen, zal er nog heel
wat water door de Grouw stroomen,en heeft onze vereeniging
recht van bestaan'.
Foarsitter Easge H. Boonstra lit him yn 1905 frijhwat
pessimistysker dt, as er in 'vergelijking maakt tusschen
vroegere jaren en die wij thans beleven.' Him tinkt 'dat
de gemeenschapszin er in de laatste jaren, in weerwil van
de hoogere werkloonen, niet op is vooruitgegaan. Anders
dan vroeger sluiten jongere leden zich tegenwoordig niet
bij 't Gild aan.'
Noch altyd wurdt de efterdtgong op Unwil skoud, op
luftigens en gemis oan forantwurdlikheitsgefoel by de
jonge minsken. De wiere forklearring sil lykwols west ha,
dat de jonge manlju gjin animo foar it Gild hienen,
omdat der fan ynbrochte kontribdsje in to great part oan
"âldmannejild" iltjown waerd; earder is al oanjown dat dat
njonkenlytsen 9/10 part wurden wie.
Yn 1906 komt der stadich-oan hwat foroaring. It bistjOr
fan it Gild 'was te rade geworden' om de leden de fraech
foar to lizzen oft it nou ek tiid waerd om it âldmannejild
to forminderjen. Op trije bütengewoane gearkomsten yn de
hjerst dat jiers en op 'e algemiene gearkomste is der lang
en breed oer praet. Op 'e earste fan dy gearkomsten wie
in kommisje bineamd dy't dat punt Qndersykje soe en dêrnei
mei in advys komme. Yn dy kommisje hienen in sit Johannes
Wierdsma, Hindrik Martens Hoeneveld,Sjoerd Jac. Sjoerdsma,
Ds. Petrus Ens, Jan Joh. Gorter en Johannes H. Gorter,
foar de âldere Grousters noch bikende narnmen. De wurden
dy't siktaris B. H. Gorter by de ynstallaesje fan dy
konmisje sprekt, wize ilt, .dat it bistjQr bigjint yn to
sjen hwer't de oast sit. Hy freget 'op welke wijze naar
het oordeel van het Bestuur het oudmannengeld zou kunnen
worden ingekort, opdat er meer naar recht en billijkheid
orde gehandeld tegenover alle leden; de bevoorrechting
der tegenwoordige oudmannen zou men gaarne willen laten
doorgaan, indien het slechts mogelijk was, doch de geldelijke toestand dwingt, dat ook de belangen van hen, die
nog niet de leeftijd van 70 jaren hebben bereikt in het
oog worden gevat'.
Lykwols, de mearderheit fan de kommisje fielt der net
foar om de utkearingen oan de âldmannen oan to taesten;
dy fielt der mear foar om de saek op syn birin to litten
nou't nije soasiale wetten (syktewet, lderdomswet) op
kommende wei binne. It gefoich
is dat op 'e a1gm±enG
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gearkomste op 28 desimber 1906 bistjQr en kommisje 'na
ampele bespreking en ernstig onderzoek adviseert, de zaken
van ,,het gild" op de bestaande wijze loopende te houden en
geene wijzigingen in het reglement aan te brengen. Af gewacht zal worden dein uitzicht gestelde Rijks-ziektewet,
waarna overwogen zal worden, wat deze Maatschappij [d.i.
it Gild] na invoering daarvan te doen staat'.
Dat dtstel waerd oannornmen mei 58 stirmrLen foar, 11
tsjin en 3 ûnthâldingen.
Yn de notulen fan de jierren 1907 en 1908 is oer
boppesteande saken en oer de jildsaken fan it Gild yn 't
algemien sa goed as neat to finen. BisQnder spitich is it,
dat der oer de jierren 1909 en 1910 hielendal gjin notulen
biwarre bleaun binne, hwant krekt yn dy jierren foelen de
tariedingen en de bisluten oangeande de greate reorganisaesje, dy't yn 1911 syn bislach krige. In reorganisaesje
dy't de greate foroaring ynhoud, dat it Gild, dat oan dy
tijd ta west hie in sykte- an álderdomsforsekering (mei
boppedat in lytse forsekering by forstjerren), tonei
allinne mar mear wie in foriening foar sykteforsekering.
2. Finan8ieel oersjoch 1894-1910

Lokkich is it kasboek fan it Gild oer de jierren 1901 oant
en mei 1910 wl biwarre bleaun. En dat sprekt kleare
tael. Spitich is wol, dat dat kasboek tige Qnoersichtlik
is, en pas syn dildlike tael sprekke lit, nei't men it
hielendal omwurke, tabellisearre en reorganisearre hat.
It risseltaet dêrfan is to finen yn de bygeande tabel fan
Qntfangsten en 1tjeften oer de jierren 189-1910.
FinansieeZ oersjoch 1894-1910

jier tal ûntfang sike- âldman- kiste- ekspl. einsaldo
leden
saldo
jild nejild
jild
1894 328
1895 7
1896 303
1897 ?
1898 ?
1899 7
1900 7
1901 277
1902 276
1903 265
1904 267
1905 254
1906 250
1907 238
1908 222
1909 217

3254.87
950.- 1707.75 144.7
3022.06e 1028.- 1723.10 108.?
3017.25
850.- 1775.70 252.7
?
80.- 1777.10 120.- + 313.12
? + 549•94 5
?
?
7
?
7
?
7
?
?
7
?
920.51
2990.62e 856.- 1897.10 192.- - 3027 e 890.23e
2992.33e 736.- 1992.70 84. + 91..91 982.14 5
2876.93e 702.- 1904.20 180.- + 11.94 5 994.09
2882.20
684.- 1877.55 156.- + 72.62e 1066.71e
2758.08e 944.- 1875.65 132.- - 281.10e 785.61
2696.67
589.- 1897.40 168.- - 53.62 731.99
2580.45
660.- 1848.11 132.- - 147.69
584.30
2400.71
620.- 1961.60 144.- - 433.29
151.01
2319.96 1020.- 2014.50 264.- -1097.78
4.9.23
S

1910 182 1987.34

7

676.- 13+7.35 180.-- 33.86 5

1.
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Yn de earste pleats sjocht men hjiryn dat it ledetal yn
dizze jierren aloan en alwei omleechgiet. Dêr moat lykwols
wol by opmurken wurde, dat it krekte ledetal net yn it
gildeboek oanjown is. Wol is dat neistenby to birekkenjen
it it totael, dat oan kontribisjes ynbard waerd. It
ledetal dat op 'e tabel by elk jier oanjown stiet, is
birekkene foar it gefal dat de kontribiisjes ynbrocht
binne troch allinne "hiele" leden, dat wiene dy leden dy't
f 0.20 kontribsje wyks joegen; dat wienen fier en fierwei
it greatste part fan de leden, mar der wienen ek inkele
"heale" leden (dy't heal safolle kontribdsje bitellen)
en in rnennich "gedeeltlike" leden (dy't dus yn de rin
fan it jier lid wurden wienen of lid ôfwaerden). Hoe great
at dat tal "heale" en "gedeeltlike" leden krekt wie,
is it it gildeboek net nei to gean en it werklike ledetal
sil dus wol in bytsje ôfwykt ha fan it op it oersjoch
oanjowne ledetal; great kin dat forskil lykwols net wêze
en yn alle gefallen jowt de tabel wol in goed byld fan it
forrin fan it ledetal oer dizze rige jierren.
Oer de jierren 1897 oant 1901 binne sa goed as gjin
oantekeningen fan de finânsjes biwarre bleaun.
3. Untfang

Yn de kolom ûntfang binne, bOten de kontribdsjes ek noch
inkele lytsere bidraggen Qnderbrocht. Oer de jierren 1901
oant 1910 geregeld elk jier in post fan f. 60.- subsydzje
fan de gemeente Idaerderadiel. Fierders falt dr ek Onder
in lytse som jild, dy't dt de boetebus kaem, yn haedsaek
boeten bitelle troch leden dy't to let har wyklikse
kontribsje ôfdroegen hienen; folie seadden brochten dy
boeten net oan de dyk.
4. Sikejild

It sikejild wie yn de rin fan dit tiidrek uteraerd it iene
jier ek wer heger as it oare, mar greate iltsjitters, nei
ûnderen of nei boppen, wienen der yn dizze jierren net. It
leechste wie f. 589.-- yn 1906, it heechste f. 1028.-- yn
1895.
5. It syktepersentaezje

It syktepersentaezje is yn trochsneed oer dizze jierren
opmerklik leech: 1.45 % (it leechst is 1896 mei 1.35% en
it heechst 1909 mei 2.62%). Dat trochsneed-persentaezje is
fansels allinnich birekkene oer jierren, dêr't foidwaende
sifers fan biwarre bleaun binne.
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6. Kiatejild
Nijsgjirrich is it folgjende. As men dit lêste oersjoch
forgeliket mei dat fan 100 jier earder (1801-1810), dan
falt it op dat der op 'e lêste tabel safolle meax' stjergefallen binne as yn it bigjin fan de 19de jeu. As men it
1trekkent, dan is der yn de jierren 1801-1810 ünder de
leden fan it Gild in jierlikse mortaliteit fan 1.23 %,
wylst dat yn de jierren 1901 oant 1910 2.98 % birint. Dat
is narnniersto opmerkliker, omdat it stjertesifer, birekkene
oer hiele Nederlân, yn de rin fan de l9de ieu, tige sakke
is. It is net ddlik hwer't dit forskil tusken Grou en
Nederlân oan taskreaun wurde moat.

7. Aldmannejil-d
It fox'griizjen fan de leden kin as wichtichste oarsaek
oansjoen wurde foar it aloan heger wurden fan it bidrach
dat oan de áldmannen dtbitelle wurdt. Yn 1909 wie it al
boppe de f. 2000.- kommen, wylst de ynbarde kontribsjes
dêr max' amper boppe kamen en dêr moasten dan ek noch de
sykteiitkearingen fan dien wurde. It gefolch fan ien-en-oar
is to finen yn de kolom fan it 'eksploitaesje-saldo". De
lêste jierren wie der in great forlies; yn 1909 bidroech
dat mear as tûzen goune. Dat soks langer gjin kant it koe,
is d1dlik en it hoecht jin net to forwûnderjen dat der yn
1910 bisletten waerd ta in yngripende reorganisaesje. Oan
de ein fan 1909 wie sa't liket al bisletten om it âldmannejild fiks to bisnoeijen, lykas iit mt oersjoch bliken
docht, max' ek yn 1910 koe dat net in great tokoart
foarkornme.

8. De wâl keart it ekip
Der hat oars net opsitten: de dtkearing oan de âldmannen
moast ophâlde en it Gild allinne in sykteforsekering
wurde. Sa't earder al opmurken is, bisteane der gjin
notulen oer de jierren 1909 en 1910, max' it is bikend, dat
Piter Goslik Halbertsma in greate rol yn de reorganisaesje
spile hat. Yn tt lêst fan 1910 waerd oan it Gild yn namme
in ein makke en waerd der op 'e nij in Gild oprjochte, max'
fitliks wie it net oars as in reorganisaesje. Mooglik is
dat hjirom dien, dat it Gild letter net mear oanspraeklik
steld wurde koe foar de jildlike forplichtings fan de álde
foriening. It bisit waerd oan de ein fan 1910 Onder de
leden en áldmannen fôrpart. Elk krige neffens it tal
jierren dat er kontribisje bitelle hie.
It bisit fan it Gild bisloech in dtsteande hypteek fan
f. 5000.- en fiif obligaesjes fan it Grouster bûterfabryk
fan elk hOndert goune. Fierders noch hwat to barren rinte,
dat der koe ryklik f. 5500.-- Onder de 182 leden en 52 Ildmannen forpart wurde. Trochelkoar krige elk f. 23.52.
Op 17 novimber 1910 waerd It bisl't op in algemiene
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gearkomste nommen ta de reorganisaesje (mei mar ieri stim
tsjin). Oan it bistjûr (H. M. Hoeneveld, foarsitter, H. J.
v.d. Veen, 2de foarsit -ter, P. G. Halbertsma, B. H. Gorter,
skriuwer en H. W. v. d. Ploeg) mei de boekhâlder (1<. J. de
Visser), de bysitters (H. Seldenrust, G. Zuiderhof) en de
boade (Joh. Boorsma) waerd opdroegen in nij konseptkarbrief op to meitsjen. Op 23 desimber waerd dat reglemint
mei in lytse foroaring, op 'e seal fan Eeltsje Braak
(nou Haedstrjitte 68, V.V.V.-kantoar) oannommen. Deselde
jouns joegen har 80 oanwêzigen by it reorganisearre Gild
op as lid, in oantal dat op âldjiersjoun al oproun
wie ta 178 "hiele" en 6 "heale leden. It kaem dus hjir op
del, dat alle leden fan foarhinne lid waerden fan it
reorganisearre Gild. Yn it bistjûr fan it Gild waerden
keazen: P. G. Halbertsma, H. M. Hoeneveld, H.J. v.d. Veen,
T. B. Haites en B. H. Gorter. De earste waerd foarsitter,
de l€stneamde skriuwer. K. J. de Visser bleau boekhâlder
en Joh. Boorsma boade.
'Zoo verrees uit de asch der oude Gilden een nieuw
Ziekenfonds ,,t Gild". Het groeie en bloeiè, tot veler
heil!', sa bislilt de skriuwer B.H. Gorter syn forslach fan
dizze gearkomste.
9. De kommittearren (biatjz2rsleden) 1894-1910
Jelle van der Ploeg (1839-1903) wie de earste foarsitter
fan it Gild yn dit t5.idrek en bleau dat oan 13 des. 1897
ta (fan 1887 8f oan 1894 ta hie er al komznittearre fan it
Nije Gild west). Yn 1900 waerd er wer yn it bistjür keazen,
waerd yn 1901 2de foarsitter en yn 1902 foarsitter; it
oare jiers kaern er to forstjerren; syn plak as bistjûrslid
waerd ynnommen troch syn soari Hidde Wibius; Lykle G.
Lykles naem syn plak as foarsitter yn. Jelle van der Ploeg
wie brânkastefabrikant;hy foaral wie de man dy't de smidte
fan syn heit Tsjalke ta bloei brocht en dêr in brnkastefabryk fan makke hat; hy hat noch meimakke dat it earste,
lytse fabryk, deun by Oostergoo, nei de brân yn 1899
o-erpl.eatst waerd nei de Stasjonswei. Op 'e earste gearkomste fan it Gild nei syn dea houd foarsitter Lykles in
taspraek, dêr't men wol ilt opmeitsje moat, dat Jelle van
der Ploeg by it Gild en by it hiele doarp yn heech oansjen
s.tie.
Hidde Binnerts Halbertsma (1830-1895) hie, foardat er
keazen waerd ta bistjûrslid fan it Gild yn 1894, al langer
as 20 jier kommittearre west yn it Alde Gild. Mei 1894 hat
er mar ien jier bistjürslid West; op 1 jannewaris 1895 wie
it syn bar fan ôfgean; datselde jiers is er stoarn. Hidde
Halbertsma wie de twadde soan fan Binnert Hiddes en moast
dus omke sizze tsjin dokter Eeltsje. Dizze Hidde wie mei
syn soan Piter Goslik de grounhizzer fan it houtfabryk to
Grou, dat letter sa'n greate flecht nimme soe.
Jan Johannes Gorter (1844-1908) hie fan 1892 6f al
kommittearre fan it Nije Gild west; yn 1894 waard r Vn it
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bistjûr fan it forienige Gild oanwiisd ta 2de foarsitter.
Yn 1895 wa.erd er neffens de list fan ôfgean bistjQrsiid
ôf. Hy stoar yn 1908.
Piter Goslik Halbertsma (1860-1925) wie foar 189+ al
kominittearre fan it Alde Gild. Yn 1895 waerd er 2de foarsitter en waerd op groun fan de list fan ôfgean yn 1896
bistjûrslid 6f. Yn 1910 is er op 'e nu keazen yn it
bistjûr en hat in great oanpart hawn yn de reorganisaesje
fan it Gild oan de ein fan dat jier. Men mei ek oannimme
dat hy it wie, dy't yn 1910 sein hat - earste klas keapman
as er wie - 'sa kin it net langer mei it Gild, dit moat
oars!'. Piter Goslik wie de twadde soan fan Hidde Binnerts
hjirfoar neaznd. Hy hat it ek foaral west, dy't it
houtfabryk, yn 1891 stifte, ta greate bloei bracht hat.
Binnert Hidde Gorter (1862-1935) wie al foar 189
bistjûrslid fan it Nije Gild; hy hie yn dy jierren al sjen
litten dat er in earste-klas siktaris wie en it wie dan
ek gjin wOnder, dat, doe't der yn 1893 om lotte wurde soe
hwa't fan de bistjûrsleden fan it Alde en it Nije Gild yn
it bistjûr fan it forienige Gild komrne soe, foarit al
ôfpraet wie dat Binnert Gorter net meilotsje soe, hwant elk
wie it der oer iens, dy moast yn alle gefallen skriuwer
wurde fan it nije bistjQr. Tekenjend is ek it foigjende:
bistjûrsleden fan it forienige Gild wienen by it nije
reglemint, as it har bar fan ôfgean wie, net fuort wer
herkiesber; yn 1898 wie it Binnert Gorter syn tiid om Of
to gean, mar doe is gau it karbrief foroare, sá dat de
skriuwer fan it bistjûr fuort herkiesber wêze soe! Sadwaende koe Gorter 5 kear op Te nij keazen wurde en is er
oan 1916 ta skriuwer fan it Gild bleaun, doe l t er It Grou
wei nei Bergen (N.H.) tagong to wenjen. Dr is er yn 1935
stoarn. It is in lust it greate tal gearkomsteforsiaggen
fan dizze biskieden man troch to lêzen; saeklik en dddlik
docht er op net to forbetterjen manier forslach fan hwat
der op 'e Gildegearkomsten forhannele is. Sûnder mis hat
er ien fan de greate mannen fan dy Grouster foriening
west. Binnert Hidde Gorter wie to Grou hikke en tein.
Salt syn foarnammen al forriede, wie er bisibbe oan de
Halbertsm&s: syn mem Geartsje [Gjetsje] Halbertsma wie in
suster fan de hjir earder neamde Hidde Binnerts Halbertsma
en rnoast dus ek omke sizze tsjin dokter Eeltsje. Binnert
Gorter wie dus in folie neef fan de boppe neamde Piter
Gosiik Halbertsma. Hy wie in soan fan de Menniste doomny
Aam G. Gorter, dy't yn 1857 by de Grouster gemeente
biroppen wie, en yn 1863 al kaern to forstjerren; Binnert
wie doe noch mar in jier ald. Yn it maetskiplike libben
wie Binnert Hidde Gorter [Gotter] gemeente-siktaris fan
Idaerderadiel.
Cornelis Wielsma (185-1922), foar 1894 al konunittearre
yn it Alde Gild, lotte by de foriening fan beide Gilden
yn 189 14 net yn it bistjOr, mar it oare jiers, yn 1895,
waerd er dochs wer yn it bistjûr keazen. Hy bleau
bistjûrslid aan 1899 ta en hat letter net wer yn it
bitjQr sitten.In foaroansteand plak hat Wielema net yn it
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Einnert Hidde Gorter, tekene yn
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Gild hawn. Wielsma wie op 'e Jouwer berne en kaem as jong
skoalmaster nei Grou en is dêr fierder syn hiele libben
hingjen bleaun. 1-ly wie in bikend folksskriuwer, bikend
foaral om syn satiryske puntdichten. Hy stoar yn 1922, by
syn skoansoan Jan Slofstra to Brummen.
Alle Fokkes Kerkhof (18141-1909) kaem yn 1896 yn it
bistjûr en waerd datselde jier 2de foarsitter; fan 1898 ôf
wie er foarsitter. Yn 1900 is er bistjûrslid ôf wurden. Yn
it deistige libben hie er in winkel yn de Lytsebuorren,
mei in ffoerhannel.
Bartele Jentsjes Bouma (18147-1920) kaem yn 1897 yn it
bistjûr, waerd yn 1898 oanwiisd ta 2de foarsitter en yn
1900 ta foarsitter, dat er bleau oant en mei 1901. Op it
soasiale mêd wie er in warber man. Hy wie bakker fan syn
affearen en bigoun yn 1869 de noch bisteande Bouma's
bakkerij, dêr't nou syn oerpakesizzer Reinder Barteles
Bouma it biwâld hat.
Augustus van Gulik (1838-1917) hie de lêste twa jier
foar de foriening fan Ald- en Nij Gild in great oanpart
hawn by de tariedingen fan dat by-elkoar-stappen. Yn 1898
waerd er bistjûrslid fan it Gild, twa jier letter 2de
foarsitter en 1901 foarsitter, dat er in jier lang west
hat. Hjir wurdt noch efkes it oantinken ophelle oan de
opmerklike taspraek, dy't er dat jiers op 'e algemiene
gearkomste houd en dy't 1s sjen lit hoe tige at er it Gild
tagedien wie. Augustus van Gulik hat 37 jier lang Menniste
doomny west to Grou, fan 1866 ôf oan 1903 ta. Hy is
doe forfearn nei Wageningen, dêr't er yn 1917 stoarn is.
Lykle Gosliks Lykles (1858-1926) waerd yn it jier 19u1
bistjûrslid fan it Gild, yn 1902 2de foarsitter en yn 1903
foarsitter; yn 1905 waerd er bistjûrslid ôf. Lykles wie in
man mei in greate soasiale bilangstelling en hat lange
jierren gemeenteriedslid West fan Idaerderadiel. Hy pielde
in soad mei musyk. Yn it deistich libben wie er graenkeapman en bigoun to Grou in graenbidriuw.
Gerrit Harmens Okkema (1849-1923), yn 1902 bistjü.rslid
wurden, wie fan 1905 oant 1906 2de foarsitter. Fan birop
wie er skuonmakker.
Easge Hyltsjes Boonstra (berne 18141) waerd yn 1903
bistjOrslid, yn 19014 2de foarsitter en wie fan 1905 oant
1907 foarsitter. Yn it deistige libben wie er bakker.
Hidde Wibius van der Ploeg (berne 1871) krige yn 19014
de bistjûrssit fan syn heit Jelle oer, dy't dat jiers
stoar. Neffens de list fan ôfgean waerd er oan de ein fan
19014 bistjûrslid ôf. Yn 1906 wurdt er wer yn it bistjûr
helle, is fan 1907-1908 2de foarsitter en wurdt yn 1910
bistjûrslid ôf, om't it dan syn bar fan ôfgean is.Datselde
jiers hat er noch in great oanpart hawn yn de tarieding
fan de reorganisaesje fan it Gild. Hidde van der Ploeg
wie yn it maetskiplike in tige warber man, dy't, lykas syn
heit, yn great oansjen stie yn it doarp. Mei syn heit hat
er harren fabryk ta bloei brocht, dat, spitich foar Grou,
yn 1917 oerpleatst is nei Apeldoorn. Datselde jier forfear
Hidde Wibius dr ek hinne.
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Teake Binnerts Haites (1861-19143) waerd yn it jier 1905
bistjQrslid, yn 1906 2de foarsitter en fan 1907-1909
foarsitter. Op maetskiplik en tsjerklik mêd in warber man;
hy wie b.g. langer as 25 jier boekhâlder fan de Grouster
Menniste gemeente. Yn't deistich libben earst skuonmakker,
letter reizger yn bakkerswaren en kantoarman.
Hindrik Martens Hoeneveld (1877-19145), yn 1907 keazen
ta bistjûrslid fan it Gild, wie fan 1910-1911 foarsitter.
Hy hat ek in bilangryk part hawn yn de reorganisaesje fan
1910. Hindrik Hoeneveld wie in sterk soasiael fielend
minske, dy't sOnder mis mei in trien yn it each de
aldmannetkearing by de reorganisaesje mei oan kant die.
Forskate jierren hat er yn'e gemeenterie fan Idaerderadiel
foar de S.D.A.P. in sit hawn as riedslid en as wethâlder.
5k yn it forieningslibben wie er warber; sa hat er b.g.
lang bistjûrslid west fan it Griene Kras.
Hinne Jelmers van der Veen (18 147-1930) waerd yn 1908
keazen tabistjûrslid, dat er oan 1912 ta bleau. Yn it
deistich libben wie er timmerman en hie syn bidriuw
destijds oan de - nou al tichtmakke - Ald Haven, efter
Bouma's bakkerij yn it hüs, dêr't nou Dykstra syn himmelbidriuw hat, Molepaed 14.

10.

De boekhâlders 1894-1910

By de foriening fan it Alde
en it Nijs Gild yn 18914,
waerd sawol Klaes J. de Visser, boekhlder fan it Alde
Gild, as Gerben Sjoerds Haites, boekh1der fan it Nije
Gild, as boekhlder hanthavene. Gerben Sjoerds Haites
waerd de forantwurdlike of haedboekhlder, en Klaes J. de
Visser de adjunct-boekhlder. Togearre krigen se jiers in
bileanning fan f. 140.-.
Gerben Sjoerds Haites (1828-1902) wie by it Nije Gild
boekhâlder wurden yn desimber 18714; yn 18914 waerd er
haedboekhlder fan it forienige Gild; hy bleau dat oan 1
jannewaris 1898 ta. Hy gong doe 1t Grou wei mei Nimwegen
ta to wenjen. Op 'e bistjOrsgearkomste fan 22 desimber
1897 waerd er mei tige hertlike wurden tasprutsen troch de
foarsitter, dy't him priizge om syn iver en krektens,
dêr't er syn wurk 23 jier lang, foar in lytse forgoeding,
mei dien hie.
Klaes Jelles de Visser (1852-1918) wie boekhâlder by it
Alde Gild sont 1891. Hy wie smid-koperslagger, earst yn de
Lytse Buorren yn it lettere pakhs fan Jac.J. de Jong (nou
Steegstra), doe yn de Neare Steech (dêr't letter Gerben
Zuiderhof wenne) mei de smitte yn 't lytse hske dêrfoaroer
en it lêst yn de Spande Kont, dêr't syn soan Bouwe K. de
Visser hun opfolge. Yn 18914 waerd er adjunkt-boekhlder en
(nei Gerben Haites syn earfol ûntslach as haedboekhlder)
op 1 jann. 1898 boekhlder, dat er bleau oant er yn 1918
keem wei to reitsjen oan de Spaenske gryp.
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11. De boaden 1894-1910

Hidde Jacobs Boeijsma (1843-1899) wie foar 1894 boade fan
it Nije Gild en bleau by de foriening fan it Alde- en Nije
Gild yn 1894, mei Sjoerd Ulbes de Vries boade fan it
foriene Gild. Oan syn dea ta, yn de hjerst fan 1899, hat
er dy funksje houden.
Sjoerd Ulbes de Vries (1851-1940) wie foar 1894 boade
fan it Alde Gild. By de foriening yn 1894 houd er dat
baentsje, mei Hidde Boeijsma. Doe l t dy yn 1899 kaein to
forstjerren, wie er fuortoan de iennichste boade en hat
fierder it wurk allinne dien, oan 31 desimber 1904 ta,
doe l t er foar de funksje bitanke. Dat Sjoerd Ulbes by it
Gild tige yn achting stie, die wol bliken op 'e bistjûrsgerkomste fan 8 july 1905, dêr't er tige yn 't sintsje
set waerd. Troch bistjûrsleden en âld-bistjûrsleden, de
boekhâlder en de bysitters wie in bidrach oan jild by
elkoar brecht foar in stof lik blyk fan wurdearring foar it
wurk, dat er altyd mei sa'n krektens en tagedienens foar
it Gild dien hie. Foarsitter Easge Boonstra houd in tige
wurdearjende taspraek en oerhandige him in 'zeer fraaie
barometer'. Boppedat krige syn oarehelte noch in 'solied
petroleum-kooktoestel als practische toevoeging'. Dat dat
lêste presintsje der ek tige ynfoel, die jierren letter
noch bliken, doe l t by it •50-jierrich houliksfeest, de bern
har in nijerwetske elektryske kôkkachel jaen soenen: Ng
hear, ik ha sa'n pûrbêst petroaljestel, sa'n nijmoadrich
ding hoege jim my net to jaen'. Sjoerd Ulbes de Vries
wie de stifter fan de Fa. S. U. de Vries en Zoon, de
seilmakkerij dy't nou oer de hiele wrâld syn klanten hat.
Johannes Teakes Boorsma (1872-1918) waerd yn 't lêst
fan 1904 bineamd ta bcade dt fjouwer gadingmakkers. Ek nei
de reorganisaesje fan 1910 bleau er yn dy funksje. Yn 1918
stoar er, noch max' 45 jier âld. Foarsitter Sjoerd Sjoerdsma
hat him mei tref like wurden bitocht; hy tekene him as
in iverich en sekuer man,. altyd tsjinstich foar de leden
fan it Gild. (Sjoch fierder oer him ek noch it foigjende
tiidrek).
12. De bysitters 1894-1910

Iaite Gerbens Seldenrust (1863-1940), houtstekfeint, wie
yn jannewaris 1893 (mei G.D. Zuiderhof) by it Nije Gild
oansteld as bysitter. Dat wie doe in krekt yn it libben
roppen funksje; de beide bysitters moasten bar om bar
in snein de boekhâlder bystean by it ynbarren fan de
kontribsjes. It "salaris" is yn't earstoan in ryksdaelder
jiers, yn 1897 wurdt dat trije ryksdaelders, mei it
bitingst dat er de boekh&lder ek noch foar care karweikes
bystean moat. Haite Seldenrust wie in warber man (die sa
to sizzen syn namme earé oan): yn 1895 krige er in
gratifikaesje fan it bistjûr, mei't er sa yn de skrep west
hie om nije leden foar it nild on to br'inn
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Gerben Douwes Zuiderhof (1863-1931), skuonmakker, wie yn
1893 ek ta bysitter bineamd fan it Nije Gild; yn 1894,
by de foriening fan it Alde- en it Nije Gild, houd hy dy
funksje. Syn fortsjinst wie ek f. 2.50 jiers; yn 1897
waerd dat f. 3.50.
13. In inkele losse aantekening

Ta bislt fan it bisprek fan dit tiidrek 189-1910
fortsjinnet noch efkes omtinken in brief, dy't de beide
Grouster dokters, Schepers en Prins, yn 1904 oan it bistjûr
fan it Gild stjûrden. Hja freegje it bistjûr it foigjende
yn birie to nirnrnen. It kin foarkornme, dat it foar in
pasjint, as dy yn 't betterjen is, oan to rieden is,
stadichoan mei hwat licht wurk to bigjinnen. Oan dizz'
tiid ta wie it sa, dat in lid fan it Gild dat siik west
hie, hielendal gjin itkearing mear krige, sa gau't er wer
in bytsje wurk bigoun to dwaen. De beide dokters binne fan
miening, dat dy regeling yn inkele gefallen in flotte
betterskip yn 'e wei stiet. Sy steile 1t, dat de dokters
yn sa'n gefal in forklearring ôfjowe, mei in opjefte fan
hokfoar en hoefolle wurk at de pasj int dwaen mei en dat
dan de iltkearing gewoan trochgean sil.
Nei bisprek fan it dtstel stiet it bistjür der net
ôfwizend tsjinoer en it bislilt dan ek om dêr yn 't
earstoan in jier lang in proef mei to nimmen en dan ns to
sjen, hokker konsekwinsjes at dat foar de finnsjes fan it
Gild hat.
In jier letter hat it bliken dien, dat de gefallen,
dêr't de dokters op doelden, yn 'e praktyk net sa faek
foarkomine. De proeftiid wurdt earst noch in jier forlinge.
Letter lêst men der net mear oer yn de oantekeningen, dat
men mei wol oannirnnie, dat dy regeling foarearst wol
bliuwend wurden wze sil. Yn de tweintiger, tritiger jierren is dat foroare, om't
de Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst der doe by
syn leden (de dokters dus) op bigoun oan to stean om yn
prinsipe gjin forklearringen mear oer eigen pasjinten ôf
to jaen, om't dy yn de praktyk nochal ns oanlieding
joegen ta konflikten en de fortrouwensforhâlding tusken
pasjint en dokter faek gjin goed dienen; in stânpunt, dat
tsjintwurdich likernôch elkenien ûnderskriuwt, en net
allinne de dokters.
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B.

Pan de reorganisaesie of oant
Syktewe t
ynfiering
fan de
de
(1 9 2 1 - 1 9 3 0)

Op 1 jannewaris 1911 sette it reorganisearre Gild itein.
Alderdomsforsekering en in 1tkearing by forstjerren (it
"kistejild") wiene forfallen. It Gild wie fuortoan in
foriening allinne foar sykteforsekering.
It bistjQr bistie jt P. G. Halbertsma, foarsitter; H.M.
Hoeneveld, 2de foarsitter;
S. H. Gorter, skriuwer; H. J.
van der Veen en T. B. Haites. Dat bistjûr bineamde K. J.
de Visser ta boekhâlder en Joh. T. Boorsma ta boade; beide
hienen foar 1911 deselde funksje.
1. It reglernint fan 1911
Hoe't it reglernint, dat op 23 desimber 1910 fêststeld
waerd en op 1 jannewaris 1911 yn wurking kaam, krekt ta
stn kommen is, kin men net mear neigean, om't de notulen
oer 1909 en 1910 ûntbrekke. It karbrief sels, 12 siden
great en printe troch 'Stoomdruk - Firma Van der Spoel &
Co. - Grouw.' is yn it archyf fan it Gild oanwêzich en hat
as titel; Reg2ement van het Ziekenfond ,,'t Gild" te
Grouw. Opgericht 1 Januari '1911. Fan de kêsten folget hjir
it wichtichste; de yndieling yn haedstikken is weilitten.
Art. 1. Het doel van ,,'t Gild" is onderling geldelijken
bijstand te verleenen in geval van ziekte.
Art. 2. Er zijn leden en halfieden. De laatsten genieten
zooveel het financiële betreft de halve rechten en volstaan met de halve verplichtingen.
Art. 3. Lid kunnen worden in of onder het dorp Grouw of in
de buurten Pean en Goëngahuizen wonende mannen of jongelingen.
Voor hunne opneming wordt vereischt, dat zij een goede
gezondheid genieten, een goed levensgedrag leiden, niet
jonger zijn dan zestien en niet ouder dan vijftig jaren en
minstens evenveel verdienen, als het hun toe te kennen
ziekengeld (Art. 12) bedraagt.
1.../
Art. 4. Ieder lid betaalt wekelijks vijftien cent, ter
plaatse waar de boekhouder voor dit doel zitting houdt.
Op te late betaling is eene boete gesteld van vijf
cent, bij iedere verschuldigde vijftien cent.
1.../
Art. 5. Het lidmaatschap gaat verloren door:
a. bedanken;
b. wanbetaling; (artikel 4).
c. vertrek;
d. het bereiken van den zestigjarigen leeftijd;
e. toepassing van de laatste alinea van art. 14.
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Art. 6. Het bestuur van het Gild bestaat uit vijf gecommitteerden, die,bij volstrekte meerderheid van stemmen,
door en uit de leden worden gekozen.
Volgens een door gecommitteerden opgemaakten rooster,
treedt in Januari van elk jaar een hunner af.
Alleen de secretaris is terstond herkiesbaar.
Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een
secretaris.
1. ../
Art. 8. Het bestuur is onder hoofdelijke aansprakelijkheid
van elk zijner leden, belast met het beheer der geldmiddelen 1..
Art. 9. Onder toezicht van het bestuur zijn aan den
boekhouder opgedragen het innen der contributiën en het
doen der uitkeeringen.
Ter plaatse waar hij wekelijks zitting houdt, wordt hij
bijgestaan door de bode.
De belooning van den boekhouder wordt door gecommitteerden vastgesteld.
Art. 10. Het bestuur wijst het lokaal voor de zittingen
van den boekhouder aan en regelt de zittingstijden.
Art. 11. Het bestuur beslist alle voorkomende geschillen,
behoudens het recht der leden van beroep op de vergadering.
Art. 22. Wanneer een lid wegens ziekte of lichamelijk
letsel gedurende vijf achtereenvolgende dagen in eene week
niet kon verdienen, heeft hij recht op eene uitkeering.
De leden worden hierbij verdeeld in vier klassen:
De eerste klasse omvat de leden die jonger zijn dan 55
jaren.
De tweede klasse hen, die 55 jaren zijn of ouder, doch
jonger dan 60 jaren.
De derde klasse hen, die 60 jaren zijn of ouder, doch
jonger dan 65 jaren.
De vierde klasse hen, die 65 jaren zijn of ouder, doch
jonger dan 70 jaren.
Het ziekengeld bedraagt voor de eerste klasse f. 6.-,
voor de tweede klasse f. 5.-, voor de derde f. 4.50, en
voor de vierde f.
1.../
De uitkeering geschiedt na vertoon van eene verklaring,
geteekend door drie leden, of door een bevoegd geneeskundige.
Art. 13. Geene aanspraak op ziekengeld hebben zij:
10. die tijdelijk buiten Nederland verblijven;
20. die gedurende hunne ziekte zonder toestemming van
gecommitteerden buiten het dorp verblijf gaan houden;
30 van wie bewezen wordt, dat zij het bestuur ten
opzichte van hunne ziekte trachten te misleiden;
40
wier ziekte aan eigen schuld moet geweten worden;
50 die lid zijn van eene andere vereeniging tot ondersteuning bij ziekte.
Art. 14. De uitkeering wegens ziekte duurt in geen geval
langer dan twintig achtereenvolgende weken.
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Heeft hij in een tijdsverloop van twee jaren gedurende
dertig weken ziekengeld genoten, dan zal het bestuur hem
verdere ondersteuning onthouden.
Art. 15. Niemand heeft gedurende de eerste zes weken van
zijn lidmaatschap recht op de uitkeering in dit hoofdstuk
[bidoeld is art. 12] genoemd.
Art. 16. De geldmiddelen zijn:
a. de contributin der leden en de daarvan gekweekte
renten;
b. het reservefonds en zijn renten.
Art. 17. Indien in eenig jaar de gewone kasgelden niet
toereikend zijn, zal het bestuur door eene tijdelijke
leening of door andere maatregelen in de behoefte trachten
te voorzien.
Art. 18. Het reservefonds wordt gevormd en in stand gehouden als volgt:
De saldo's worden naar evenredigheid ten name der leden
geboekt, naar beneden in tientallen van centen afgerond.
Is het te goed van eenig lid tot tien gulden gestegen,
dan wordt het meerdere hem aan het einde van elk dienstjaar, na goedkeuring der administratie, uitbetaald.
De renten van het reservefonds komen de algemeene kas
ten goede.
Art. 19. Wanneer iemands lidmaatschap verloren gaat op een
der wijzen als genoemd in art. 5, wordt het deel van het
reservefonds, dat bij de afsluiting van het laatste dienstjaar op zijn hoofd stond geboekt, aan hem uitbetaald, na
aftrek van mogelijk verschuldigde contributiën en boeten.
Bij het overlijden van een lid geschiedt deze afrekening met de(n) rechtverkrijgende.
/.../
Art. 21.

Binnen vier weken na afloop van het dienstjaar
belegt het bestuur eene gewone vergadering.

/.../
Art. 27.

Gecommitteerden stellen een bode aan tegen eene
door hen te bepalen belooning.
Art. 28. Bij de begrafenis van een lid zal de bode voor de
lijkbaar gaan met het gildewapen op de borst.
Ten teeken van rouw zal het wapen met krip zijn
omfloerst en dit zes weken lang blijven.
Art. 32.

Na tien jaren wordt dit reglement herzien.
Eene in de laatst voorgaande jaarvergadering benoemde
commissie, draagt de wijzigingen, door haar wenschelijk
geacht, voor aan de vergadering, die hierover bij gewone
meerderheid van stemmen beslist.
Tusschentijds kunnen er geene veranderingen in worden
aangebracht dan met eene meerderheid van drie vijfde der
uitgebrachte stemmen.
Art. 33. In afwijking van de eischen voor het lidmaatschap
genoemd in art. 3, wordt de gelegenheid om lid te worden
van dit fonds opengesteld voor mannen van vijftig tot
zeventig jaren, totdat 99n maand na de vaststelling van
dit rgtemnt

--'g vr1oopen.
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Art. 34. De oprichtingskosten zullen in de administratie
der eerste vijf dienstjaren worden geleden.
Art. 35. Dit reglement treedt in werking op den eersten
Januari 1911.
Mei de wichtichste foroaringen hjirboppe al effen neamd,
it forfallen fan de alderdomstkearing en it kistejild,
hongen twa oare bilangrike wizigingen gear:
a. in kontrib1sjeforleging fan f. 0.20 ta f. 0.15 wyks;
b. in forheging fan it syktejild; binammen dy kostwinners,
dy't noch in hsMlding QnderMlde moatte (d.i. de
earste klasse, leden dy't jonger binne as 55 jier),
krije frijhwat mear syktejild: dat wurdt brecht fan
f. 4.00 op f. 6.00 wyks. Ek de âldere klassen 2 en 3
krije mear, allinne klasse 4 mei leden fan 65-70 jier
bliuwt stean op itselde syktejild: f. 4.00 wyks.
len en oar wie mooglik, trochdat de hege i1tkearingn
oan de &ldmannen forfallen wie. Noch in oare mooglikheit
fan bilang nei de reorganisaesje wie it stiftsjen fan in
reservefûns, dêr't for 1911 fanwegen de hege dtkearingen
doe neat fan komme koe. Fuortoan waerd it batige saldo
oan de ein fan it jier yn evenredigens Onder de leden
forpart; dat jild krigen se lykwols net op 'e hn, it
waerd op har namme byskreaun yn it reservefûns. Hie in lid
hei forrin fan tiid 10 goune op syn namme stean, dan waerd
hwat dêr noch oerhinnekaem, oan de ein fan it jier oan him
dtbitelle. Waerd er om ien of oare reden lid ôf, dan waerd
him it jild dat yn it reser'vefûns op syn namme stie,
hielendal dtkeard.
Men moat wol oannimme dat it bistjûr fan it Gild yn
bisondere gefallen biskikke koe oer it fOns en net
allinne oer de rinte dy't dat fOns opsmiet. Oer dy
rjochten fan it Gildebistjûr is yn it reglemint lykwols
neat to finen. Wol docht it dt de kasadministraesje en de
reserveadministraesje bliken, dat der altomets wol ns
jild opnommen waerd dt it fOns as dat nedich wie; men moat
oannimme dat it bistjûr dat dwaen koe sûnder earst de
goedkarring fan de algemiene gearkomste nedich to hawwen.
Ut it reglemint docht ek bliken, dat it lidmaetskip
ophoud as men 70 jier waerd. Dat wol dus ek sizze, dat de
manlju boppe de 70 jier by sykte gun dtkearing kriger.
Opmerklik, yn is eagen hurd oankominend, wie de regeling
oar leden, dy't tige lang siik wienen: as men yn de rin
fan 2 jier meielkoar tritich wiken siik west hie, dan
waerd men dea-ienfâldich as lid dtskreauni Rjocht op
sikejild koe men dan fanselsfierder ek net jilde litte.
2. Karbriefforoaringen
Yn de earste jierren nei 1910 is der oan it karbrief net
felle foroare. In pear punten moat efkes op wiisd wurde.
Yn 1912 bisleat it bistjûr, elts, dy't tonei lid wurde
woe, inoast in doktersforkledrring fan syn sounw€zen oer-
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lizze (dat wie dus in ynterne bistjûrsregeling en net in
nij artikel yn it reglemint; yn it karbrief fan 1921 wurdt
it dan ek net neamd). Oan dy tiid ta hie it sa west, dat
it bistjûr sels oardiele oer de sounens fan in kandidaet;
as der twivel wie, waerd soms wol de eask steld, dat er
him earst troch in dokter Ondersykje litte moast. Men kin
fan tinken wol ha, dat der wol ns spul kaem, as der by de
iene net en de oare wol in doktersforklearring frege waerd.
Bigjin 1917 kaem Teake Haites, de foarsitter, mei it
itstel om de iltkearing by sykte to forheegjen. De lêste
seis jier hie altyd minder as de helt fan de ynbrochte
kontribsjes foldwaende west foar de sikejildtkearingen.
Mei yngong fan 1 april 1917 waerd it sikejild mei ien
goune wyks forhege. Mei algemiene stin'.men waerd dat bisidt
nommen op 'e ledegearkomste.
Salang't minsken heugde hie it wenst west, dat de boekhâlder sneintomiddeis sitting houd foar it ynbarren fan de
kontribsjes. Dat der oan dy tradysje, dy't generaesjes en
generaesjes lang yn stn hâlden wie, net maklik hwat to
foroarjen wie, die blikeri yn 1918, doelt der in iltstel
kaem om de sitting fan de boekhâlder to forskouwen nei de
sneon. Dat gong wl oer
Datselde jiers waerd der nei in wink fan it lid Sipke
Zwat wol in care lytse foroaring yn in âld gebrük ynfierd:
de boade soe tonei net allinne by de bigraffenis fan in
lid it gildewapen op it boarst drage, mar alle kearen dat
er yn syn funksje fan boade op 'en paed wie. Allinne by
bigraffenissen moat der in swart lint oerhinne.

3. De Nutssparbank to Grou oprjochte (1914)
Dat de earste oanset, yn 1913, ta it oprjochtsjen fan in
sparbank to Grou, fan it Gild iltgien is, moat hjir ek
bitocht wurde. Op 'e bistjürsgearkomste fan it Gild yn
jannewaris 1913 kaem Piter Goslik Halbertsma fear it earst
op 'e lappen mei it tinkbyld om yn Grou in sparbank op to
rjochtsjen. Dat tinkbyld foel der by de care bistjûrsleden
goed yn en der waerd bisletten om dêr op 'e kommende
algemiene gearkomste ek ns mei de leden oer to praten
en dy to hifkjen. Dat barde op 'e 30ste jannewaris. Der
waerd wiisd op it greate nut dat in sparbank hawwe soe;
dêr koe it jild fan it reservefûns bilein wurde, dêr koe
ék bilein wurde it jild dat oan in part fan de leden oan
de ein fan it jier iltbitelle waerd (to sizzen, oan
dyjingen hwaens oandiel at yn it reservefûns boppe de
f. 10.- kommen wie). Op in tal plakken wienen Nutssparbanken oprjochte en men koe sjen fan hoe'n great maetskiplik bilang at dy wienen. Wol wie it algemiene bitinken
dat sa'n sparbank, as dy der kaem, net fêstkeppele wurde
mocht oan it Gild; net allinne de leden fan it Gild, mar
alle ynwenners fan Grou moasten dêr har sparre jild hinnebringe kinne. Der waerd ek noch oanhelle de regeling fan
foarhinne, dat elk jier op 'e dei nei Sint Steffen de pot
fcrtard waevd, en de minder goede ûnderfinin dy't der
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west hie mei in partikuliere sparbank (it is yn de boeken
fan it Gild net nei to gean, hwat dy ûnderfining krekt
ynhoud).
By sitten en stean-gean waerd fêststeld, dat de greate
mearderheit fan de oanwêzigen after it itstel fan it
bistjûr stie; der waerd oan dat bistjûr opdroegen om
prikken yn it wurk to stellen om in sparbank op to
rjochtsjen, dy't sadr't alles yn kalk en semint wie,
hielendal los stean moast fan it Gild en bistjûrd wurde
as in Onôfhinklike, seisstannige foriening.
Op in foigjende bistjûrsgearkomste waard, nei oanlieding fan de opdracht, bisletten om it bistjûr fan it
Nutsdepartemint to Grou to freegjen om dy saek mei elkoar
to bipraten.
Op 13 maert 1914 hie der in mienskiplik bisprek pleats
fan it bistjûr fan it Gild (H. M. Hoeneveld, foarsitter;
B. H. Gorter, skriuwer; D. Looijenga, D. Tj. Hiemstra, S.
Siebesma) mei boekhâlder K. J. de Visser en boade Joh.
Boorsma oan de iene kant en mei oan de oare kant it
bistjûr fan it Departemint Grou fan it "Nut" (Ds. P. Ens,
foarsitter; D. Schuitemaker, siktaris; J.N. Mulder en L.G.
Lykles). Op dy gearkomste waerd yn prinsipe bisletten ta it
oprjochtsjen fan in Nutssparbank to Grou; it departemintsbistjûr soe dêrta it haedbistjûr fan de Mij. tot Nut
van 't Algemeen forsykje om stipe en meiwurking by de
tfiering fan de plannen.
De feitlike oprjochting fan de Nutssparbank is yn de
Gildeoeken fierder neat oer to finen; dochs docht it dt
de oantekeningen wol bliken, dat yn datselde jier 1914 de
oprjochting fan in Nutssparbank to Grou in feit wurden is:
op 'e bistjûrsgearkomste fan it Gild op 22 jannewaris 1915
wurdt troch de foarsitter meidield, dat foar dy leden
dy't dat wolle, de mooglikheit iepene is om har part yn it
foardielich oerskot op in Nutssparbankboekje oerskriuwe
to litten, Alle leden dy't wolle dat har part bilein
wurde sil, wurdt in sparbankboekje thds bisoarge.
Dat wie dus it bigjin fan hwat nou it kantoar fan de
"Friesland-Bank" to Grou is.
4. Bond van Ziekenkassen en -Fondsen
SQnt it bigjin fan de 20ste jeu wienen yn Den Haech troch
de regearing al Onderskate prikken yn it wurk steld om to
kommen ta it ynfieren fan in wetlike forsekering by syk -te
foar arbeiders (1904 Ontwerp-syktewet fan Abr. Kuyper;
1905 ûntwerp-syktewet fan minister Veegens; 1913 syktewet
fan minister Talma; 1925 Ontwerp-syktewet Aalberse). Earst
yn 1929 waerd de Ziektewet Slotemaker de Bruine oannommen,
dy't yn 1930 ynfierd en yn 1934 wizige waerd en as
sadanich yn 1935 yn wurking kaem.
Dat de definitive syktewet sa lang op him wachtsje
litten hat, hat foar in great part it gefoich wast fan
aksjes fan foartiid bisteande sikefûnsen, dy't binaud
wienen,
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dat har eelsstannichheit by de

ynfier-ing fan in

syktewet yn gefaer kaem. Yn 1920 waerd yn Den Haech
it 'Nederlandsch Verbond van Ziekenkassen en -Fondsen'
oprjochte, dat datseide jiers in rounskriuwen oan alle doe
bisteande sikefûnsen stjûrde. Dêr stie û.. dit yn:
'Willen wij den strijd om onze zelfstandigheid te houden,
met volledig succes voeren, dan moet er eenheid komen'
En fierders: 'Wij moeten in elk opzicht toonen, dat het
ons heilige ernst is onze zaken zelf te beheeren'.
Der waerd ek forwachte dat troch de dtfieringsorganen
mei har omslachtige administraesje en djQre ambtenarij
alles folie mear sinten kostje moast as dat mei de âlde
sikefûnsen mooglik wie.
As gefoich fan de aksje yn den Haech waerd yn Qnderskate provinsjes in boun oprjochte, dêr't pleatslike
sikefûnsen har by oanslute koene. Sa waerd, mei goedkarring
fan de ledegearkomste fan 30 jannewaris 1920, it Grouster
Gild ek lid fan de 'Provinciale Bond van Ziekenkassen en
-Fondsen in Friesland'. Der moast jierliks 5 sinten per
lid oan de 'Bond' ôfdroegen wurde.
ten en oar bitsjutte foar ünderskate sikefûnsen bisondere swierrichheden, ek fear it Grouster Gild. Neffens
kêst 32 moast it karbrief fan 1911 oer tsien jier op 'e
nij bisjoen-en, as It nedich wie, foroare wurde. Troch de
'Bond van Ziekenkassen' waerd der op oanstien, dat der
ienheit yn de statuten fan de oansletten sikefûnsen brocht
waerd, en dêrta wie in "ienheitsreglemint" makke. Meidat
yn 1920 it karbrief fan it Gild op 'e nij neisjoen
wurde moast, en dérta neffens art. 32 in kominisje (P. G.
Halbertsma, T. B. Haites, Jm. Nieuwenhuis en Tj. Feenstra)
bineamd wie, hat binammen P. G. Halbertsma dwaende west om
it Grouster karbrief hwat yn 't lyk to breidzjen mei it
'Bondsreglement'. It die dêrby lykwois bliken dat yn it
reglemint fan 'de Bond' safoile artikels foarkamen dy't
net yn oerienstinuning to bringen wienen mei de pleatslike
omstannichheden en mei de histoarysk groeide en biwoartele
gebrûken, dat dêr fan ôfsjoen wurde moast. Der waerd
bisletten om it yn 't earstoan by inkele foroaringen yn it
bisteande reglemint to litten.
It hat ek letter net rjocht bût?rje wollen tusken it
Grouster Gild en de 'Bond van Ziekenkassen'. Yn 1922
klaget skriuwer-pongh.ider Sjoerd Sjoerdsma der op in
bistjûrsgearkomste oer, dat de kontribisje foar de Bondyn
in pear jier tijd oproun is fan 5 sinten ta 12 sinten per
lid jiers. Durk Looijenga wol der dêrom fuort mar inin
oan meitsje en bitankje as lid fan de Bond. Dat .giet ek
oan, mar feitlik hie de algemiene ledegearkomste dat
bislt earst bikr€ftigje moatten. Teake Haites nimt dan op
him om de hannelwize fan it bistjûr op 'e algemiene
gearkomste to fordigenjen. Dat bart op 24 jannewaris 1923.
Sa't to forwachtsjen wie, kaem der op dy gearkomste yndied
reaksje op it hanneljen fan it bistjûr. Hindrik Hoeneveld
binainmen hie krityk op it bisit sels, mar karde de manier
fan dwaen fan it bistjûr ek ôf. Him tocht, by mooglike
ynfiering fan de syktewet, dyt it bistean fan it Gild
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mooglik bidriigje koe, soe dat yn oparbeidzjen mei oare
sikefûnsen dêr sterker tsjinoer stean. Hoeneveld krige syn
sin net.
In jier letter kaem der in skriuwen fan de Bond: der
moast wol goed bitocht wurde, dat by ynfieren fan de
syktewet in op-him-sels en allinnichsteand sikefûns net
bistean bliuwe koe; de Bond bilei dêrom in gearkomste foar
ôffurdigen fan sokke allinnichsteande sikefûnsen, om ien
en oar noch ns goed 1t to lizzen. Teake Haites en Sjoerd
Sjoerdsma hawwe nei dy gearkomste ta west. By eintsjebis1it wie de konkltlzje: it reglemint fan it Grouster Gild
is better as dat fan de Bond. Dêrmei t! It Gild waerd net
wer lid fan de Bond!

5. It reglemint fan 1921

Neffens art. 32 fan it karbnief fan 1911, moast dat nei
tsien jier op 'e nij bisjoen wurde en, as soks nedich wie,
foroare; dêrta moast in koinmisje bineamd wurde, dy't fan
datoangeande mei iitstellen komme moast. De yn 1920 bineamde
kommisje bistie '.lt: P.G. Halbertsma, T. B. Haites, Jogchum
Nieuwenhuis en Tj. Feenstra. It risseltaet hat west it
reglemint, dat op 23 desimber 1920 fêststeld waerd en op
1 jannewaris 1921 yn wurking kaem. It waerd wer pninte by
de 'Elzctr. drukkerij ,Friso" Grouw' (= Fa. van der Spoel
en Co.), krekt as dat fan 1911. De titel wie Reglement van
het Ziekenfonds ,,'t Gild" te Grouw. Opgericht 1 Januari
1911.

Midat de measte artikels fan it karbnief fan 1921
gelyk bleaun binne oan dy fan 1911, wurde hjir allinne de
foroaringen oanjown. Yn it lêste reglemint binne inkele
artikels forfallen, sadwaende is de nûmering yn beide
regleminten net gelyk; hjirnei binne de foroare artikels
oanjown mei de nümening fan 1911.
Art. 2 is forfallen; "heale" leden binne der dus tonei
net mear; sokken wienen der de lêste jierren ek net mear
as in stik-twa, dus mar 1 % likernôch.
Art. 3. 'Mannen en jongelingen' kinne nou lid wurde, as
senet jonger as 16 en net âlder as 65 jier binne (dat
lêste wie earder 50 jier).
Art. 4. Dekontnibdsje is in greate foroaring yn kommèn: is men forsekere yn taryf A (sjoch fierderop), dan
bitellet men f. 0.15, yn taryf B f. 0.30 en taryf C.
f. 0.45.
Art. 6. Dêr wurdt net mear skreaun fan "komznittearren",
lykas dat hast 150 jier brûkme west hie; se wurde nou net
oars mear neamd as "bistjûrsleden". Nij
is ek dat it
bistjûr dt syn midden bineamt in skniuwer-skathâlder
(dy docht foartoan de eigentlike boekh&lding, wylst de
boekh&lder allinne hoecht to soargjen foan it ynbarren fan
de kontnibisjes en it dwaen fan tkeaningen; dy tastn wie
de lêste jierren linkendewei sa groeid).
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Art. 8. De 'hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden
van het bestuur' is forfallen; yn it nije karbrief is
fêststeld: 'het bestuur is aansprakelijk voor zorgvuldige
behartiging van de belangen der vereeniging' ensfh.
Art. 12. Foar 'vijf achtereenvolgende dagen in eene
week' is yn it plak kommen: 'vijf achtereenvolgende werkdagen (5 maal 24 uur) in eene week of zeven achtereenvolgende dagen (7 maal 24 uur)'. Dêrmei wie in ein makke
oan in stik Onbillikens, om't dy 7 dagen efter elkoar net
yn ien wike hoegden to fallen. Hwat de itkearingen sels
oangiet, dy waerden nou splist yn dizze trije kategoryen:
7.-;
tarief A uitkeering per week
f
- 1L 9
,,
,, - 2 1 . 0
,,
,,
,,
De leden worden hierbij verdeeld in drie klassen.
De eerste klasse omvat de leden die jonger zijn dan 60
jaren.
De tweede klasse: hen die 60 jaar zijn of ouder, doch
jonger dan 65 jaren.
De derde klasse: hen die 65 jaren zijn of ouder, doch
jonger dan 70 jaren.
Het ziekengeld bedraagt:
voor de eerste klasse f 7.--, f 14.- of f 21.--;
- 18 . -tweede
,,
- 6 . -- , - 12.,,
- 16.50;
derde
,,
- 5.50, - 11.,,
11

,,

Art. 13 punt 5 forfoel en de earste alinea fan art. 14 is
sa foroare: 'De uitkeering wegens ziekte duurt in verband
met het bepaalde in Art.. 11 eerste lid
[= art. 12 yn it
karbrief fan 1911] in geen geval langer dan zes en twintig
achtereenvolgende ziektetijdperken' . En de lêste alinea
wurdt s: 'Heeft hij [d.w.s. de bilanghawwende] in een
tijdsverloop van twee jaren negen en dertig tijdperken
ziekengeld genoten, dan zal het bestuur hem verdere ondersteuning onthouden.'
Art. 18. De tredde alinea waerd foroare yn: 'Is het
tegoed van een lid verzekerd volgens art. 11
Tarief A tot f 10.9
- 20.- 30.C
gestegen, dan wordt het meerdere hun aan het einde van het
boekjaar na goedkeuring der administratie uitbetaald.
Art. 27 is forfallen; art. 28 waerd it nije art. 27.
Art. 35 (nij art. 32): 'Dit reglement treedt in werking
op den eersten Januari 1921.'
It nije karbrief waerd fêststeld op 16 desimber 1920,
en Qndertekene troch it bistjûr: H. Hoeneveld, foarsitter,
D. Looijenga, B. K. de Visser, Jm. van der Wal en Sj.
Sjoerdsma, skriuwer.
Dit nije reglemint foel der goed yn. Op 'e algemiene
gearkomste yn jannewaris 1922 liet foarsitter 1 -loeneveld
him yn dy sin ut; it hie bliken dien dat it goed wurke, en
dat der, nettsjinsteande dat der in boel siken west hienen
fl

yn 1921, noch in batich saldo oerbicou.
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It printsjen fan dit nije karbrief hat nochal hwat
fuotten yn 't gat hawn. Yn 't earst waerden de kosten to
heech bifoun om it printsje to litten en der waerden
allinnich mar in mennich eksemplaren op 'e skriuwmasjine
makke. Op 'e ledegearkomste fan 1922 lykwols waerd der al
op oanstien om it dochs printsje to litten, mar it bistjûr
woe der net oan: it moast to folie sinten kostje en boppedat soe it miskien weismiten jild wêze rneidat yn koarteri
allicht de syktewet ynfierd waerd en it karbrief dan
mooglik wer op 'e helling moast. Op 'e jiergearkomste fan
1923 waerd der noch ris wer opoanstien en dat hie dan op
't lêst ta gefoich, dat der op 'e bistjûrsgearkomste fan
april 1923 bisletten waerd om 300 eksempiaren printsje to
litten by Fa. van der Spoel to Grou (kosten: de earste 200
eks. f. 140.-, elke 50 eks. mear f. 2.50).

6. It 150-jierrich bistean bitocht (1926)
Yn de jierren 1920 oant 19214 siet it Gild in bytsje yn de
lytse loege: it ledetal sakke by it jier en party minsken
seagen de takomst fan it Gild mar tsjuster yn. Yn 19214
waerden der in pear regelingen makke, dy't der mooglik ta
bydroegen ha, dat sûnt dy tiid de boel wer. yn 'e blâns
komt. Op 'e algemiene g.earkomste hienen dat jiers ek
tagong bilangstellende net-leden en fierders waerd der dat
iers bisletten, dat kandidaet-leden net ;arst troch in
dokter ûndersocht hoegden to wurden, hwat oan dy tiid ta
wol easke waerd. Nou't dat net mear nedich wie, gong it
ledetal wer flink foardt en naem yn in jier of fjouwer mei
hast 50 ta.
Dat sadwaende kaem yn 1925 de fleur der wer yn en der
waerd ornearre, it oare jiers, as it Gild 150 jier bistien
hie, moast der feest konune. De iêste pear jier hie der net
sa slim folie sykte Qnder de leden west en der siet rykiik
twa-tûzen goune yn de reservepot. Op 'e jiergearkomste. fan
25 jannewaris 1926 is der lang en breed oer praet. Der
waerd ek de opmerking makke, it Gild hie gjin 150 jier
bistien, it Gild fan nou soe pas yn 1910 oprjochte wêze.
Mei rjocht en reden brocht foarsitter Hoeneveld nei foaren
at der yn 1910 feitlik neat oars west hie as in reorganisaesje fan it aide Gild: alle leden wienen lid bleaun, it
âlde bistjûr wie gewoan oanbleaun, der wie allinnich in
bilangrike wiziging kommen yn it reglemint. Yn wêzen wie
it noch altyd it álde Gild, al mocht der dan destiids ek
op it regiemint printe wêze: opgericht 1911. De leden
wienen wol to finen foar de plannen fan it bistjGr. Der
wienen guon, dy woenen it feest hlde op S maeije, de
opr.jochtingsdatum fan it Gild yn 1776. Inkele oaren woenen
mar wachtsje, oant de riije seal fan Tsjibbe Dokter kiear
wie, dy't doe krekt boud waerd. By eintsjebisldt waerd it
bistjûr de frije hn jown om nei eigen ynsjen ien en oar
to regeljen.
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Op 'e earstfolgjende bistjûrsgearkomste waerd bisletten
om der gjin gers oer groeije to litten: op 13 en 14
febrewaris soenen de feestjounen houden wurde. It moast
wol op twa jounen, hwant der wie doe to Grou noch net in
seal, dy't yn ien kear alle leden mei har froulju bergje
koe. Ek de â.ld-leden fan boppe de 70 jier soenen bean
wurde, it gemeentebistjûr, in fortsjinwurdiger fan it
Griene Kris en ien fan de Ver, voor Ziekenhuisverpleging.
Beide jounen wie de (âlde) boppeseal fan Tsjibbe Dokter
fol. De earste jouns wienen der 171 minsken, de twadde
jouns 187. Foarsitter Hindrik Hoeneveld spriek in koart
wolkomstwurd, binamrnen ek ta de &ld-leden fan boppe de 70.
De measten fan har hienen de bitinking fan it hûndertjierrich bistean yn 1876 ek noch meimakke.
Master L. J. Bos spriek dt narnme fan it Griene Kris,
brocht de lokwinsken oer en bea in blomstik oan. Ut namme
fan 'Ziekenhuisverpleging waerd it Gild lokwinske troch
Gerard Oosterhout, ek mei blommen.
Boargemaster Nammen Nammensma spriek in hertlik wurd dt
namme fan de gemeente Idaerderadiel.
Dan lêst de skriuwer Sjoerd Sjoerdsma in brief foar,
ynkommen fan Binnert Gorter to Bergen (N.H.), dy't earder,
oan 1916 ta, sa'n 26 jier lang siktaris fan it Gild west
hie. De brief is to moai, to nijsgjirrich en sprekt ek fan
safolle leafde en tagedienens foar it Gild, om dy hjir net
yn syn hiele hear en fear fêst to lizzen.

Aan het bestuur van 't Gild te Grouw.
Voor de uitnoodiging tot het bijwonen van de feestelijke
bijeenkomsten op 13 en 14 dezer, mij gezonden bij een
vriendelijk schrijven van uwen voorzitter, dank ik u zeer.
Wat al herinneringen en wat een plannen kwamen bij mij
op en werden ontworpen,bij de lezing er van.Het verlangen,
om die avonden in uw midden te zijn en zoovelen weer
te zien met wie ik zoovele jaren meeleefde, dreef steeds
boven. In gedachte zag ik mijne vrouw en mij in de gevulde
zaal, met zoovele bekenden om ons heen. Ik wilde een van
de velen zijn, die na de feestrede de vrienden toe zou
spreken om nog eens met elkaar te bedenken, wat in onze
jaren 't Gild voor ons geliefd Grouw is geweest. Ik zou
eenige namen hebben genoemd, van mannen die in de jaren
waarin 't Gild een verjongingskuur onderging en de lang
begeerde vereeniging van oud en nieuw tot stand kwam, zich
zoo buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor ons
Gild. Ik zou den naam hebben genoemd van Ds van Gulik,
aan wien wij zoovele wel overwogen en nauwkeurig gestelde
artikelen van het reglement danken, van den heer Jelle van
der Ploeg den onvermoeiden voorvechter van onze vereeniging, van den boekhouder Klaas J. de Visser zonder wien ik
't Gild niet denken kan, van de trouwe bode Hidde Boeisma
en Johannes Boorsma, van mijn vriend Pieter Halbertsma den
krachtigen, practischen werker, die door den voorzitter in
de laatste jaarvergadering zoo juist werd getekend

en
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terecht werd gehuldigd, en van zoo velen meer, die allen
reeds van ons Zijn heen gegaan.
Van de aanwezige leden zou ik zeker ook enkele hebben
opgenoemd, omdat we zoo lang samenwerkten, zeker de vroegere
bode Sjoerd U. de Vries en van mijn medebestuurders
ook. Over mij zelf had ik dit willen zeggen, dat mijn
allereerste werk voor 't Gild is geweest, dat ik als
stemopnemer fungeerde, voor de honderden stemmen die
zouden worden uitgebracht bij de keuze van een voorlopige
dubbele commissie voor de reorganisatie. Na de gildebroeders Douwe J. van der Schaaf met zijn vriendelijke
breede lach en den geestigen Bauke Tjalkes gaf ik mij als
derde aan; dat zal nu ongeveer 36 jaar geleden zijn. En
nog dit zou ik over mij zelf gezegd hebben, dat ik steeds
dankbaar was en nog ben voor het mij geschonken vertrouwen.
Daardoor alleen voel ik mij geheel beloond voor wat ik
voor 't Gild heb mogen doen. Dat zou ik gezegd hebben,
als ik voor de feestavonden tot u was over gekomen. Ik
vrees, dat velen zullen denken, waarom noemde hij nog niet
anderen, die minstens evenveel recht hadden op zijn
herinneringswoord. Daarop zou ik antwoorden, ik waagde het
enkele grepen te doen, 'k mocht niet te lang spreken,
gelukkig werd 't Gild gediend door allen zonder onderscheid
naar vermogen.
Ik hoop dat het bestuur van mij zal gelooven, dat ik
gaarne met mijn vrouw gekomen was, maar de be-zwaren die er
rezen waren te groot. Bovendien 't is nog winter en 't
sneeuwt iets terwijl ik dit schrijf.
Weest vriendelijk gegroet, feestelijk zullen hopen wij
de avonden zijn, groet de saamgekomen Gildebroeders en
Gildezusters vriendelijk van ons. 't Gild blijve krachtig
voortbestaan, ook als het zich moest aansluiten aan de
komende Rijkswetten.
Met oprechte gevoelens van vriendschap
B. H. Gorter,
Oud Secr.-Boekh. van't Gild.
Bergen, (N.H.), 10 Febr. 1926.
Nei it foarlêzen fan dy brief sprekt foarsitter Hoeneveld
de bitinkingsrede it, dy't in histoarysk oersjoch bifetre
fan it Gild sont 1776, it jier fan de oprjochting. Jogchum
Nieuwenhuis jowt dêrnei 'om de gezelligheid te verhogen'
(sa stiet yn de oantekeningen), in bydrage oer dichtkunst
fan minsken dy't miene dat se dichtsje kinne en der gjin
byt forstln fan ha. Sipke Bruinsma en Piter Jansma hlde
beide in foardracht. De greate attraksje fan de joun wie
it foardragen fan it doetiids yn Fryslân forneamde duo
Krips en Molenaar. Op 'e twadde joun waerden boppedat noch
lieten songen troch de Grouster juffer Go Lykles, dy't dr
blommen foar aanbean krige. Beide jounen waerden opfleure
troch musyk fan it harmonykorps Apollo.
Mei de traktaesjes dy't de leden dy jounen oanbean
krigen.gong it hwat at de brede fjirtjin. En op 'e ein fan
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elke feestjoun krigen de oanwêzigen in smaaklik jounsmiel
optsjinne ('een smakelijk souper', stiet der yn de aantekeningen). De jounen foelen tige yn 'e srnaek by de leden
mei har froulju en mannichien kaem nei ôfrin by de
bistjûrstafel om to fortellen, dat se komselden sa'n
moaije joun bilibbe hienen.
SOnder mis ha dy jounen foar it Gild har bitsjutting
hawn. Net allinne, dat in great tal minsken in feest
bilibben, dêr't se oer optein wienen, dy jounen ha ek
bydroegen ta de ienriedigens ûnder de leden; ek de
tagedienens ta it Gild ûnder de Grousters wie bûten kijf
tanommen - al wienen sokke omstannichheden net krekt yn
sifers dt to drukken. En dochs kaem der dalje op...

7. Krityk op it feest
Efternej wienen guon leden fan bitinken dat it Onfoech fan
it bistjûr west hie om safolle jild aan it feest to spansearjen. It hie mear as 800 goune koste en dat wie in hiel
great part fan it reservefûns, fan it jild dus, dat foar
in hiel oar doel byinoarbrocht wie en mooglik cansprutsen
wurde moast as der ns in jier mei in soad sykte kaem.
Sa'n jier liet, better sein sokke jierren lieten, net
lang op har wachtsje. Itselde jien 1926 al wie der gans
siik folk; dat jier moast der in lytse tûzen goune maar
aan sikejild iitkeard wurde as de jierren dêrfoar. Mar it
jiers dêrnei, 1927, wie foar de gildepong hielendal fataal.
Dat jiers moast der aan sikejild trije
fjouwer kear sa
folle bitelle wurde as trochstnings. In slimme grypepidemy
teistere de Grouster bifolking (en net allinnich de
Grouster). Dy bigoun to Grou yn it bigjin fan jannewanis
en duorre oant fier yn de maitiid op. Yn 't lêst fan
jannewaris wie der al likefolle sikejild itbitelle, as
oars yn in hiel jier. Op sneintoiniddei 30 jannewanis kaem
it bistjûr haljetrawalje byinoar en naem it bislit, de
kontnibisje soe fan 1 febrewaris óf. oant salang at soks
nedich wie, fordübele wurde!
Doe kaem de knityk dat it feest it foarige jier safolle
sinten koste hie Lykwols, de ineaste leden skikten har en
bitellen har dûbele kontnibdsje. Tnije leden wienen der
dy't wegeren to biteljen. Dy waarden forfallen forklearre
fan har lidmaetskip. len dêrfan wie Klaas Sietema en dy
stelde it, hy soe him fordigenje op in bistjQrsgearkomste.
Dat barde op 7 maert 1927 aan hüs by Sjoerd Sjoerdsma, de
skriuwer-skathâlder. Sietema brocht yn it midden, dat er
wegere hie om de forheging fan de kontnibsje to biteljen,
om't neffens him it jild dat ornearre west hie foar sykteiitkeaning, in forkearde bistimming krigen hie. De partijen
waerden it net lens en Sietema waerd net wei' lid. Hie er
hielendal ûngelyk? In tryste kant aan dizze kwestje wie
boppedat, dat Klaas Sietema itselde jiers ûnder fuotten
rekke mei in slimme kwael, dêr't er yn 1928 aan wei kaem
to reitsjen. Hy hie in birop dwaen wollen op 'e algemiene
ledegearkomste, mar, dr is i-e ng. -L iiiar nan takaminn
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8. Finansieel oersjoch 1911-1930
jier lede- kontribusjes
tal
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

184
180
190
197
200
203
204
206
208
203
197
191
188
182
192
213
229
224
230
227

1571.10
1557.98
1558.35
1531.-1550.75
1599.40
1617.-1589.45
1612.95
1562.55
1975.40
1975.20
1956.-2049.15
2214.90
2508.60
3520.80
2546.25
2534.95
2210.55

sikejild
511.50
651.-774.-600.-595.--574.-942.50
1573.-804.-824.-1602.74
1823.58
1664.50
1131.50
1420.50
2172.20
3911.29
2089.45
2029.60
1289.50

sykte- sykte-%
wiken
91
112
143
112
110
102
157
245
120
126
162
215
195
120
167
243
366
203
231
193

0.95
1.19
1.44
1.09
1.05
0.96
1.48
2.28
1.11
1.19
1.58
2.16
1.89
1.20
1.67
2.18
3.07
1.74
1.92
1.63

reserve
op 1 jann.
968.80
1695.40
2028.60

1877.25

1567.25
1643.25

Trochsneed syktepersentaezje 1911-1930 1.59

Hjirboppe kin men yn de earste pleats it forrin sjen
fan it tal leden oer dizze jierren. By it bigjin fan de
reorganisaesje yn 1911 wie it ledetal 184; de earste fiif
jier drnei roun dat tal op ta 200, gong ek neitiid noch
in bytsje omJeech, mar mear as 208 leden kamen der yn dy
snuorje net. Mei 1919 gong it ledetal stadichoan wer
efterit, birikte yn 1924 it leechste punt en kaem doe op
182. Troch it bistjQr waerd der doe foar soarge dat it
ledetal wer tanaem en yn 1929 in hichte birikte fan 230.
Doe't yn 1927 it ledetal 229 wie, stelde de boekhlder
triomfantlik fêst, it Gild hie noch nea safolle leden
teld. Mar dêr wie de boekhlder in bytsje mis mei: yn de
tachtiger jierren fan de foarige jeu siet it ledetal in
kear tsjin de fjouwer hûndert oan!
De leden bitellen yn it tiidrek 1911-1920 wyks trije
stQren kontribsje, de s.n. T 1 heal&' leden heal sa folle.
Dat yrt dy jierren it totale jierlikse kontribsje-bidrach
likernôch op ien hichte bleau, wylst dochs it ledetal oer
dy tsien jier mei sa'n 10 % tanaem, is ilt de boeken net
didiik to forklearjen. It tal "heale" leden naem net ta;
dat wie yn 1920 mar ien mear. Der kinne twa omstannichheden west ha, dy't ta gefoich hiene, dat It jierlikse
kontribisje-bidrach gelyk bleau by in groeiend ledetal:
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a. dat jierliks it tal stjergefallen tanaem, sadat in
oantal leden, dat wol as lid meiteld hie, max' in part fan
it jier kontribsje bitelle:
b. in tanirnmend tal mutaesjes yn de ledelist, sadat ek war
in tanimmend tal leden mar in part fan it jier kontribsje
bitelle, max' wol yn de ledelist as fol lid meitelde.
9.

Kontribisje

Nei de reglemintswiziging 1921 wurdt der jiers frijhwat
mear oan kontribisjes ynbard. Der waerden doe, sa l t earder
al bisprutsen is, ûnderskate taryfklassen ynsteld: it
leechste taryf wie 15 sinten kontribilsje wyks, it heechste
5 sinten. De dtkearingen wienen navenant Dat de jierlikse
kontribsje yn de jierren 1921 oant 1930 linkendewei heger
waerd, lei him foar in part oan it oanwinnen fan it
ledetal, foar in part ek hjiroan, dat der ûnderskate leden
wienen, dytt yn de rin fan dy jierren oergongen nei in
hegere taryfkiasse.
Yn 1927 wie it totale kontribisje-bidrach frijhwat
heger as oare jierren; dat jiers waard der sa'n tûzen
goune maar oan kontribisjes bitelle. It wie it slimme
grypjier, dat it bistjûr needsake om de kontribisje tydlik
to forheegjen: fan 1 febrewaris oant 1 july waard der
dûbel kontribdsje bitelle.
10.

Sikjild

De totael-itkearingen jiers by sykte Qntrounen elkoar ek
yn dizze jierren nochal frijhwat. Yn de kolom sikejild
docht dat ek dddlik bliken. Trije topjierren rnoat efkes by
stilstien wurde: 1918, 1922, 1927. Dat wienen foar it Gild
(eh foar de laden!) net sokke beste jierren.
It earste fan dy trije jierren wie dat fan de Spaenske
gryp. Dat jier waerd der 2 á 3 kear sa folle oan sikejild
iitbitelle as foargeande jierren faek it gefal wie. Hoefolle stjergefallen at der doe ander de leden west ha, is
ilt de boeken net nei to gean, meidat de talage, dy't yn
eardere jierren jown waerd by forstjerren ("kistejild")
sant de reorganisaesje net mear iltkeard waerd.
It twadde topjier, 1922, wie ek in grypjier. Dochs hat
it Gild dat finansjeel minne jier goed opheine kinnen: it
reservefûns koe doe biwize fan hoe'n great bilang at it
wie en hoe'n greate forbettering at it wie forgelike by
eardere tiden,^ doelt it elk jier potfortarren wie fan
alles hwat der oerbleaun wie. Boppedat wie de kontribsjeregeling, sa l t dy by de reglemintswiziging it jiers to
foaren ynsteld wie, ek better opwoeksen tsjin in min jier.
Minder goed gang it mei it tredde topjier fan dit
tiidrek: it grypjier 1927.It jiers to foaren wie der fiks
feestfierd en drtroch in flink gat yn de reserve kommen.
Hommels en omraek feechde de gryp to Grou der yn it bigjin
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fan jannewaris yn. Binnen inkele dagen leinen in great
tal hishldingen op bêd. Yn 't lêst fan jannewaris wie it
al sa fier, dat it bistjûr, sa't wy sjoen ha, yngripe
moast. Fan 1 febrewaris oan 1 july ta waerd der dûbel
kontribi1sje bitelle en kaem der sa'n tûzen goune mear op
it kleed as oare jierren. It wie lykwols op gjin stikken
nei genôch om oan de forplichtings to foldwaen. Mids
febrewaris al gong der in forsyk nei de Nutssparbank om
jild to lienen. Dy woe f. 600.- biskikber steile tsjin in
rinte fan 3 %, mits ander solide boarchstelling. In goede
boarch wie lykwols net to finen, dat it lienen gong oer.
Bigjin maert waerd der in algemiene ledegearkomste bilein
om to bisjen 'wat er gedaan moest worden, om in de berooide
geldmiddelen eenige verbetering te brengen', (lykas yn
de oantekeningen fan dy gearkomste to lêzen stiet). It
bistjûr die op dy gearkomste it jtstel om de leden to
freegjen om rinteleaze foarskotten fan 5 goune oan it Gild
ôf to stean. Dat itstei krige byfal en it waerd in sukses.
Der wienen 114 leden op 'e gearkomste; op fiif nei joegen
dy allegearre de tasizzing om ien of mear foarskotten
biskikber to stellen. It bistjûr krige dy jouns 860 goune
rinteleas ta har foldwaen! In rnoai stealtsje fan meiinoaroparbeidzj en.

11. It reservefans
Yn de lêste kolom fan it finansjeel oersjoch 1911-1930
stiet ien en oar oer it reservefûns. Ut de notuleboeken en
de administraesje (foarsafier't dy biwarre bleaun is)
kin
men net in folslein byld fan dat fûns krije. Sa't hjir
earder al biskreaun is, waerd yn dy jierren oan de ein fan
it boekjier it batich saldo ander de leden forpart. Dat
jild krige in lid lykwols net op 'e hân, mar it waerd op
syn namine byskreaun: it kaem yn it reservefûns, mar bleau
feitlik bisit fan it lid; by iitskriuwen fan de ledelist,
by forhzjen nei in oar plak, by forstjerren, waerd him
syn part fan it reservefûns dtbitelle. Dat part wie nea
greater as 10 goune; kaem it by it jierlikse omparten
boppe de 10 goune, dan waerd dat meardere op fingerseinen
itbitelle.
Nou binne der by it Gild oer de jierren 1912 oant
194 "reserveboeken" biwarre bleaun, dêr't yn oanjown is
hoefolle jild at elk lid op syn namrne yn it reservefûns
stean bie. Troch al de mutaesjes ander de leden en de
omstannichheit ek dat de administraesje fan ien en oar
net sa ienfâldich wie, waerd it risseltaet in boekhâlding,
dy't foar in bûtensteander net oersichtlik, faek ûndidlik
en soms folslein Onbigryplik is, sadanich dat der slim
fêststeande feiten en konklizjes dt óf to lieden binne.
Yn it oersjoch binne dan ek mar by inkele jierren reservebidraggen oanjown, dy't as wol fststeand biskôge wurde
kinne. In folslein byld fan it reservefûns is net to jaen.
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12. Syktepersentaezje

It trochsneed-syktepersentaezje oer it tiidrek 1911-1930
leit net heech: 1.59 %. Dochs is der in great forskil
tusken de ûnderskate jierren. Twa jierren binne der by,
dat it persentaezje ûnder de 1 % leit; it oare uterste
sjocht men yn 1927, it biroft e grypjier, mei mear as 3
persint. De care jierren leit it persentaezje meastal
tusken de 1 en 2; trije jierren binne der dat it tusken de
2 en 3 leit.
13. De Kearner fan Keappenskip

Yn 1921 kaem de 'Wet op de Kamers van Koophandel' yn
wurking. Dat wie fan dy gefolgen, dat ek it Gild ynskreaun
wurde moast yn it hanneisregister. Dat hie sa't liket
nochal hwat fuotten yn 't gat, hwant pas op 5 oktober 1926
kaem der in skriuwen fan de K.f.K. to Ljouwert, dat de
ynskriuwing pleats hawn hie. Dy ynskriuwing koste f. 5.en boppedat moast der in ryksdaelder jiers as bydrage
biteile wurde, ek oer de fiif forroune jierren. Dat waerd
mei elkoar f. 17.50 en der-waerd 'beleefd doch dringend'
forsocht om dat bidrach binnen 5 dagen ôf to dragen op it
kantoar to Ljouwert. Dat gong it bistjûr fan it Gild
stûfernôch en der waerd ornearre, der moast earst mar ns
flntheffing frege wurde fan de bydrage oer de earste
fjouwer jier. Dat liket op neat dtdraeid to wêzen, hwant
neffens it kasboek is op 31 oktober it folie bidrach
dtbitelle.
It bistjûr hat dat dochs mar bigreatlik jiid foun,
hwant twa jier letter komt Sjoerd Sjoerdsma mei in kranteknipsel op 'e lappen, dêr't ilt blykt dat it bistjûr fan
in sikefûns to Burgum troch de rjochter frijsprutsen is,
neidat it wegere hie om dat sikefûns yn it hannelsregister
ynskriuwe to litten. Dêr moatte wy mear fan witte tocht
it Grouster bistjûr en der gong in brief nei Burgum om
neijere ynljochtings. Dêrwei kaem ek in brief werom, mar
dat skriuwen koe nirnmen hwat wiis 1t wurde.
Grou hat him der fierder mar by dellein: it it kasboek
docht it biiken dat tonei trou de jierlikse bydrage fan in
ryksdaelderyn jannewaris of febrewaris bitelle waerd.
14. De Syktewet op kommende wei

By party leden is ûngerêstens üntstien: se binne bang, it
Gild sil oan kant reage wurde as de syktewet der ienkear
is. Dy sil op 1 rnaert 1930 fan krêft wurde. Mar foarsitter
Ulbe Durk de Vries stelt harren gerêst op 'e gearkomste
fan jannewaris 1930. 't Gild sil der mooglik, seit er,
gefolgen fan Qnderfine, mar fan opdoekjen hoecht gjin
sprake to wêzen. De syktewet sii by sykte 80 % fan it lean
dtbitelje, mar it stiet de patroan frij om de oerbliuwende
20 % by to biteijen. Hwerom soe in sikefflns, lykas it
Gild, dat net dwaen rneije?
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It Gild is ek net opdoeke. It wie de jierren troch ek
sa biwoartele yn de herten fan de Grousters! Men moat net
ûnderskatte, hwat in geastlike klap at it doe foar manich
Grouster west hie, as it Gild sa mar hookstrooks fan it
toaniel fage wie.
Wol hawwe der in mannich leden west yn de heechste
tkearingsklassen dy't har nei in legere klasse oerskriuwe
lieten, omtt de hegere dtkearingen soms gun sin en faek
ek wetlik net iens mooglik wienen.
Ek hat de kommende syktewet mei ta gefoich hawn dat it
karbrief fan it Gild op 'e nij neisjoen wurde moast.
Dêroer yn VI C mear.
15. Bi8tjursleden 1911-1930

Earst in koart oersjoch; dêrnei wurdt der by de ûnderskate
bistjûrsleden efkes langer stilstien.
bineamd:
H.M.Hoeneveld, B.H.Gorter,
H.J.v.d.Veen, T.B.Haites,
P. G. Halbertsma
D. Looijenga
B. H. Gorter
Siebe Siebesma
D. Tj. Hiemstra
T. B. Haites
Sj.. Sjoerdsma
A. Gorter
H. M. Hoeneveld
H. G. Seldenrust
D. Looijenga
B. K. de Visser
Jogchum van der Wal
T. B. Haites
Sj. Sjoerdsma
B. Berkepas
P. F. 'lan den Berg
H. M. Hoeneveld
U. D. de Vries
Sj. Sjoerdsma
Jelle van der Schaaf
J. Stellingwerff
R. de Vries
L. van der Stelt

ôfgien:

1911
1912
1913
191 14
1915
1916
1917
1919
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

H. J. van der Veen
P. G. Halbertsma
T. B. Haites
H. M. Hoeneveld
Siebe Siebesma
B. H. Gorter
D. Looijenga
A. Gorter
H. G. Seldenrus -t
D. Tj. Hiemstra
T. B. Haites
B. K. de Visser
H. M. Hoeneveld
D. Looijenga
T. B. Haites
Jogchum van der Wal
B.
P.
H.
U.

Berkepas
F. van den Berg
M. Hoeneveld
D. de Vries

Hindrik Martens Hoeneveld (1877-1945) wie al sûnt 1907
bistjûrslid en hie fan 1910-1911 de foarsittershammer
hantearre. Yn 1911 droech er dy lêste funksje oer oan
P. G. Halbertsma, mar hy bleau bistjûrslid. Yn 1914, doe't
Halbertsma it it bistjûr stapte, waerd Hoeneveld wer
foarsitter. Ein 1914 wie it syn bar fan ôfgean as
bistjûrslid, hy wie fuort net herkiesber, mar bigjin 1917
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siet er al wer yn it bistjûr, waerd doe fuort oanwiisd as
2de foarsitter en yn 1920 as foarsitter; dat bleau er oan
1922 ta, doe l t it wer syn bar fan ôfgean wie. Yn 1924
waerd er al wer ta bistjûrslid keazen en waerd doe fuort
ek wer foarsitter; dat bleau er fiif jier lang, oan 1929
ta. In respektabele steat fan tsjinst, dy't op himsels al
oanjowt hoe't Hoeneveld by de leden achtenearre waerd, en
fan hoe'n greate bitsjutting at er foar it Gild west hat.
Binnert Hidde Gorter (sj. ek VI A 9) wie al sûnt 18
april 1892 bistjürslid en bleau dat oant yn 1916, doelt er
dt Grou weiteach en forfear nei Bergen (N.H.); dêr wenne
syri soan Goslik en dêr is er stoarn yn 1935.
Hinne Jelmers van der Veen (187-1930) wie fan 1908
oant 1912 bistjûrslid (zj. ek VI A 9).
Piter Goslik Halbertsma (1860-1925) (sj. ek VI A 9) wie
mei in lytse ûnderbrekking sont 1894 bistjûrslid en foarsitter fan 1911 oant 1914, doelt er hommels it bistjûr de
rêch takearde. Spul mei de oare bistjûrsleden of leden? De
notulen sizze der neat oer, wol dat er fierders in warber
en meilibjend lid bleau, lykas dy fan de jiergearkomste op
25 jannewaris 1926, dêr't foarsitter Hoeneveld wurden ta
syn neitins spriek dy't tekenjend wiene foar Halbertsma èn
Hoeneveld beide, en teffens pleiten foar de lêste, om't
er yn de polityk in fûleindich tsjinstanner wie fan
Halbertsma:
'Vervolgens rust op mij de plicht nog even te herinneren
aan de slag die het Gild in 1925 heeft getroffen door het
overlijden van de heer P. G. Halbertsma. Wij kennen allen
nog het oogenblik aat de droeve mare zich door het dorp
verspreidde en kunnen gerust zeggen dat heel het dorp
Grouw in het teeken van rouw stond. En hier was reden
voor. Hij toch was een man van groote bijzondere gaven en
energie, iemand van groote beteekenis en die, daar zijn
wij van overtuigd, moeilijk gemist kon worden, en wiens
heengaan een zware slag voor onze plaats betekende, vooral
ook voor ,,'t Gild" omdat hij daarvan was een van de
sterke figuren en als oudbestuurder een-echte veteraan,
die met de meeste sympathie zijn krachten aan onze
vereeniging gaf.
Dit bleek vooral in 1910, toen verandering in 't Gild
noodzakelijk bleek en het mes er diep in gezet moest
worden en hij op zoo krachtige wijze zijn steun verleende
Iij het hervormingswerk vooral ten opzichte van het samenstellen van het reglement.
Ook de tegenwoordige inrichting der boekhouding is aan
hem te danken, waardoor het Gild op een gezonde en sterke
basis rust.
Spr. meent dat er alle reden bestaat te constateeren
dat 't Gild door 't overlijden van zoo'n lid een zware
slag getroffen heeft en hij verzoekt de aanwezigen als
teeken van eerbiedige hulde aan dat lid van hunne zitplaatsen op te staan.
Teake Binnerts Haites (1861-1943) (sj. ek VI A 9). Al
fan 1905 6f hie er bistjûrslid west. Yn 1914 gong er 8f en
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wie fuort net wer forkiesber. Yn 1915 lykwols waerd er al
wer yn It bistjûr keazen en waerd doe daelk foarsitter.
Twa jier letter naem Sjoerd Sjoerdsma dy funksje fan him
oer en waerd Haites tydlik skriuwer-skath&lder (meidat
Adam Gorter hommels dy funksje dellein hie). Yn 1920 wie
it syn bar wer fan ôfgean. It jiers d€rnei siet er lykwols
al wer yn it bistjür, krige fuort de funksje fan 2de
foarsitter, yn 1922 dy fan foarsitter; as sadanich gong er
8f yn 1924. Dat wie ek de definitive ein fan syn bistjûrswurk foar it Gild. Teake Haites wie in kras en kloek man.
In net ûnaerdich biwlis dat er boas op 'e sinten fan it
Gild wie, docht bliken yn 1917, as op in bistjürsgearkomste
Hindrik Hoeneveld it dtstel docht om foar skriuwerskathâlder Teake Haltes in flinke aktetas oan to tugen;
dat liket him better ta as it stikje tafelswilk dat Haites
om syn boeken slein hat, as er op 'e gearkomsten komt. Mar
dy, oertsjüge fan de goede bidoelingen fan Hoeneveld,
achtet It sOnde fan de sinten, it kin likegoed sûnder sa'ri
djûre tas. En dy komt der dan ek net! As er yn 1920
(tydlik) ôfgiet as bistjQrslid, bringt de foarsitter
Sjoerdsma him hulde: 'Zijn boeken waren uitstekend in orde
en als voorzitter kon hij er zijn'. As yn 1924 de tijd
kommen is foar it definitive ôfskie as bistjûrslid, waerd
der op wilsd troch Sjoerd Sjoerdsma, dat er it Gild altyd
mei leafde tsjinne hie. Haites hie doe foar en nei 11 jier
bistjürslid west.
Durk J. Looijenga (berne 1868), lapkekeapman ensfh.,
waerd yn 1912 ta bistjûrslid keazen, yn it plak fan Hinne
van der Veen, dy syn bar fan ôfgean at it doe wie. Yn 1917
waerd Looijenga bistjOrslid ôf, max'krige it oare jiers al
wer in sit yn it bistjûr. Yn 1925 wie syn tijd fan ôfgean
wer kommen, neidat er trije jier 2de foarsitter west hie.
Siebe S.Siebesma (berne 1864) waerd yn 1914 bistjûrslid
ynit plak fan P. G. Halbertsma, dy't op eigen manneboed
(mei in lilke kop??) it It bistjûr stapt wie. Sadwaende
wie it yn 1916 Siebesma syn bar fan ôfgean al, nei't er dy
twa jier 2de foarsitter west hie.
Durk Tsjibbes Hiemstra (18591940), timmerman, waerd yn
1914 ta bistjûrslid keazen foar Teake Haites, dy't doe
ôfgong. Fiif jier hat Durk Tsjibbes yn it bistjûr sitten,
nei 1919 is er net wer keazen.
Sjoerd Sjoerdsma (1879-1956) kaem yn 1916 yn 't bistjûr.
Hy kaem doe yn It plak fan Siebe Siebesma. It oare
jlers al waerd er oanwlisd ta foarsitter, in funksje
dy't er yn 1920 forwiksele mei dy fan skriuwer-skathâlder.
Dat baentsje hat er lange jierren houden; we kornme der
letter op werom (sj. VI C. 10). Sjoerdsma wie ien fan dy
figueren, oan hwa't it Gild ûnwiten hwat to tankjen hat.
Adam Binnerts Gorter, soan fan de fortsjinstlike eardere
skriuwer Binnert Hidde, waard yn 1916 keazen yn it plak
fan syn heit, dy't Grou farwol sein hie, en krige fan him
ek de funksje fan skriuwer-skathlder oer. Yn tsjinstelling
mei syn heit, hat It wurk him grif net rjocht lein: it
oare jiers al hie er der sa't liket genôch fan. Hy gong
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amper in
dt Grou wei en hie, sa't letter bliken die
pear koarte oantekeningen fan de lêste bistjûrsgearkomste
makke. Fan in ôfskie lêst men yn de notulen neat en ek
neitiid komt men syn namme net ien kear mear tsjin yn de
boeken. Teake 1-Jaites foel tydlik foar him yn.
Haite Gerbens Seldenrust (1863-193) waerd yn 1917 yn
Adam Gorter syn plak as bistjûrslid keazen. Dizze Haite
Seldenrust binne we al earder tsjinkommen: yn 1893 wie er
bineamd ta "bysitter" om de boekMider sneins by to stean
by it ynbarren fan de kontribdsjes. Meidat Adam Gorter syn
tijd as ynfaller foar syn heit yn 1918 1tsitten hawwe soe,
moast Haite Seldenrust syn plak ek yn dat jier romje (sj.
ek VI A 12).
Bouwe Klazes de Visser (1881-1952), smid, iennichst soan
fan Klaes Jelles de Visser (de warbere boekhâider, dy't yn
1918 stoarn wie). Bouwe de Visser waerd in jier nei de dea
fan syn heit, yn 1919 dus, keazen ta bistjûrslid en waerd
tagelyk skriuwer-skatMlder yn it plak fan Teake Haites,
dy't dy funksje nei it ófreizgjen fan Adam Gorter tydlik
waernoxnmen hie. Bouwe de Visser hat syn wurk max' oardel
jier houden; dochs hat it Gild him yn dy koarte tiid
kennen leard as in hiel bisûnder man. Syn gearkomsteforslaggen wienen it toppunt fan hwat der fan sa'n
forslachjower forwachte wurde kin. It is in lust om syn
forslaggen to lêzen: saeklik en klear, net to koart max' ek
wer net al to wiidweidich, skreaun mei in ddlike hân fan
skriuwen, sûnder hinderlike tael- en stylfiaters. Dat er
him net hastich fan syn wurk ôfmakke max' dat mei de greatste krekter.s die, biwiist ek wol dit, dat er yn dy ryklik
oardeljier 44 bldsiden ynit notuleboek folskreau. Ek syn
wurk as skathâlder tsjûgét fan deselde krektens en iver.
Dat allegearre wie foar it Gild wol tige moai, max' der wie
ien skaedkant. De Visser joech him sa foislein oan dat
wurk (it skath2.lderskip kaem ek in soad rinnerij by), dat
syn eigen affearen, de smidte en koperslaggerij, koed er
amperoan byháldez Rjim, syn oarehelte, sei op 't lêst:
'Bêste jonge, dit kin sa net mear, dit moat ophâlde!'. Sy
hie gelyk; Bouwe hat nei har harke, en op 'e bistjûrsgearkomste fan 28 oktober 1920 docht er to witten, dat er
oan de ein fan dat jier mei syn funksje ophâlde sil, ek as
bistjûrslid. Dat is ek oangien. Teake Haites folget him
op as bistjûrslid, Sjoerd Sjoerdsma nimt syn skriuwerskatMlderskip oer.
Jogchum van der Wal (1878-1947) waerd yn 1920 yn it
bistjûr keazen om it plak yn to niminen fan Teake Haites,
dy't doe ôfgean moast en daelk net wer forkiesber wie. Yn
1923 waerd er oanwiisd ta 2de foarsitter en bleau as
sadanich oan 1925 ta yn it bistjûr. Jogchum van der Wal
hat destiids jierren syn wurk hawn yn de skilerij by
'Halbertsma'.
Beint Jelles Berkepas (1879-1958) kaem yn 1922 yn it
bistjûr. Hindrik Hoeneveld gong doe (tydlik) ôf. Fiif jier
hat Berkepas bistjûrslid West; yn 1927 moast er syn plak
romje. Yn it deistige libben wie Beint Berkepas snider;
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(boppe) Teake B. Haites () en Hindrik M. HoeneveZd (r)
(27nder) Sjoerd J. Sjoerdema (1) en Sieds R. Jonker (r)
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yn dy jierren wenne er yn "Diitslân", fuort by Boerewâl,
letter yn de Haedstrjitte (nou nû. 24).
Pibe Fokkes van den Berg (berne 1891) waerd yn 1923
bistjûrslid, yn it plak fan Durk Looijenga. Oan 1928 ta
houd er dy funksje; it wie doe syn tiid fan ôfgean en hy
waerd opfolge troch Jan Stellingwerff. Syn krektens en
eptigens sil him sûnder mis ek by syn wurk foar it Gild to
pas kommen wêze. Hy waerd letter dan ek al gau wer yn it
bistjûr keazen (si. foigjende tiidrek).
Ulbe Durk de Vries (1883-1958) kaem yn 1925, doe l t
Jogchum van der Wal ôfgong, yn it bistjûr. Yn 1928 waerd
er oanwiisd ta 2de foarsitter, yn 1929 ta foarsitter. Dat
hat er ien jier west, yn 1930 wie it syn bar fan ôfgean.
Jelle van der Schaaf (1882-1977) waerd yn 1927 ta
bistjûrslid keazen, doe l t Seint Berkepas ôfgean moast. In
jier letter waerd Van der Schaaf oanwiisd ta 2de skriuwerskathâlder. Yn 1932 wie syn tiid om; Abe van der Zee waerd
syn opfolger.
Jan Stellingwerff (1879-1961) kaem, doelt Pibe van den
Berg ôfgong, yn 1928 yn it bistjûr. Fiif jier letter gong
it krekt oarsom: Jan Stellingwerff gong der doe ilt en Pibe
van den Berg kaem der ver yn.
Reinder Gerbens de Vries (berne 1892) waerd yn 1929 ta
bistjûrslid keazen en fuort ek ta 2de foarsit -ter. Syn
deugden brochten mei, dat er gau promoasje makke: yn 1930
hantearre er de foarsittershammer al (si. it foigjende
tiidrek).
Leendert van der Stelt (1895-1960) kaem yn 1930 yn it
bistjOr yn it plak fan UIbe Durk de Vries. Van der Stelt
bleau bistjQrslid oan 1935 ta en hat letter, fan 1937
oant 1942, noch wer in sit yn it bistjûr hawn.
16. De boekhalders 1911-1930

Klaes Jelles de Visser (1852-1918). Earder is al it ien en
oar oer dizze wichtige gildeman skreaun (si. VI A 10).
Syn funksje as boekhlder hat er, eptich, krekt en warber
as er wie, oan syn dea yn 1918 ta folhouden. Men kriget
noch mear respekt foar syn wurk, as men wit hoe great - of
leaver hoe lyts - at de bileanning foar al syn wurk wie.
Yn 1911 waerd dy fêststeld op f. 25.- jiers (foartiid wie
it wierskynlik noch minder, hoefolle krekt is net nei to
gean). Yn 1912 waerd it brocht op f. 35.-; mear hat De
Visser der nea foar krige. De wurden dy't foarsitter Sjoerd
Sjoerdsma ta syn neitins op 'e algemiene gearkomste fan
27 jannewaris 1919 spriek, binne wurdich om hjir fst to
lizzen (alteast sa l t se yn it notuleboek optekene binne):
'Het einde des jaars vroeg ook de dood van onzen zeer
gewaardeerde ouden boekhouder K.J. de Visser. Wij kunnen
ons moeilijk een algemeene vergadering denken waar hij
ontbreekt. De Visser had een staat van dienst van 27
jaren. Zeven en twintig jaren was hij steeds op de bres
waar het de belangen van 't Gild betrof. Hij kende de
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gildezaken op en tè op. Als waren het zijn eigen zaken
geweest, hij zou niet met meer nauwgezetheid die zaken
hebben kunnen behandelen. Het Gild heeft hem moeten
missen, maar zal zijn nagedachtenis blijven eeren'.
Sieds R. Jonker (1872-1954). Nei de dea fan K. J. de
Visser waerd der in advertinsje yn it Grouster wykblêd
Fri8ia pleatst, dêr't sollisitanten yn frege waerden om to
foarsjen yn de üntstiene fakatuere. Der wienen 6 gadingmakkers; ien dêrfan wie Sieds R. Jonker, dy't troch it
bistjûr 1tkeazen waerd, mei om't er in lichaemlik skeel
hie, dat him foar it measte oare wurk ûngeskikt makke.Op 1
jannewaris 1919 gong syn funksje yn, foar in bileanning fan
f. 45•- jiers. Vn 1921 waerd dat brocht op f. 50.-. Alle
sneintomiddeis houd er in healûre lang sitting by him oan
hûs, Efter it Tsjerkhof, foar it barren fan de wyklikse
kontribsje. Foar it biskikber stellen fan syn lokaliteit
krige er in forgoeding fan f. 5.- jiers. Sieds Jonker,
boekhâider, mar gjin bistjûrslid, wenne wol alle bistjQrsgearkomsten by; op dy gearkomsten en fansels ek op 'e
algemiene gearkomste brocht er forslach fan syn wurksumheden ult. Hy houd de funksje oan 192 ta (sj. fierder it
foigjende tiidrek).
17. De boaden 1911-1930

Johannes Teakes Boorsma (1872-1918), sant 1904 boade, houd
dy funksje ek nei de reorganisaesje yn 1910 (sj. VI A 11).
Vn 't bigjin krige er in bileanning fan f. 15.-, yn 1912
waerd dat brocht op f. 25.-. Yn 't last fan 1917 rekke er
bedlegerich, nei't er al in skoft net goed by 't spul west
hie. Yn jannewaris 1918 rekke er nei it sanatoarium to
Hellendoorn. De forfiersmooglikheden yn dat lêste oarlochsjier wienen tige biheind, de reis dêrhinne bihyplik
en dreech: der lei snie, de pasjint inoast eerst mei in
slide nei It stasjon brocht wurde, dêrnei folge in
fortrietlik lange spoarreis mei in pear kear oerstappen en
wachtsjen yn wachtkeamers dy't like kâld wienen as de
treinen sels; wy, mei as modern sikeforfier yn ambulânses
kinne it as amper mear foarstelle. Johannes Boorsma hat
mar seis wiken to Hellendoorn west, doe is er wer nei Grou
ta brocht. Hy woe yn syn âld, biwend berteplak stjerre.
Nei syn thdskomst hat er mar in peer wike mear libbe.
Sjoerd Sjoerdsma hat him op 'e earstfolgjende gearkomste
op weardige wize bitocht.
Haite Gerbens Seldenrust, dy't doe yn It bistjQrsiet,
hat ander de sykte fan Joh. Boorsma in skoft de funksje
fan boade waernommen.
Eelke van der Made (1882-1960). Op 12 april 1918 waerd
dy troch it bistjûr mei algemiene stirnmen bineamd ta
boade op in bileanning fan f. 5.- jiers; letter waerd dat
op f. 50.- brocht. Van der Made hat dy funksje hast 2
jier hawn. Op 1 jannewaris 192 bea er syn Ontslach oan
(sj. fierder VI C
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C.

jierren,
roerige
1931 - 1945:
ek foar it Gild

De ilindigetiid fan de greate depresje yri de tritiger
jierren en dêrnei de twadde wr.ldkriich binne ek oan it
Gild net ûngemurken foarbygien. It ha jierren west dat der
hiel hwat oan warberens, goed ynsjoch en taktyk fan de
gildebistjûrders ferge waerd. Dêr kaem by dat it Gild
troch de ynfiering fan de syktewet yn 1930 foar bütengewoane problemen kaem to stean. Alderearst moast it
karbrief sa goed mooglik by de nije tastân oanpast wurde.
Dêrom wurdt hjir bigoun mei in oersjoch fan de foroaringen
sa't dy yn it reglemint fan 1931 fêstlein binne.
1. It rglemint fan 1931

Oan art. 2 is tafoege, dat doktersûndersyk easke wurdt,
ear't men as lid oanriomd wurde kin.
Art. 3: omdat it Gild nei de ynfiering fan de Syktewet
foar de measte leden as wichtichste funksje hat it skaffen
fan in oanfoljend bidrach by de sykteitkearing, dy't
neffens de syktewet mar 80 % fan It lea.n bidraecht, hawwe
tkearingen fan it Gild neffens it (heechste) taryf C
meastal gjin sin mear, om't der dochs net safolle itkeard
wurde mei, dat men boppe it normale lean iitkomt; klasse C
wurdt dêrom ôfskaft. Da kontribilsje foar taryf A bliuwt
15 sinten en foar taryf B 30 sinten wyks.
Art. 5 liet foarhinne foarsitter en skriuwer-skathâlder
beide troch en tt it bistjilm bineame. Tonei sil de
foarsitter troch it bistjûr oanwiisd wurde, max' moat de
skriuwer-skathâlder troch de ledegearkomste bineamd wurde.
It nije art. 11, dat hannelt oer de itkearingen by
sykte, wurdt hjir yn syn gehiel oex'nommen:
'Wanneer een lid wegens ziekte of lichamelijk letsel,
gedurende vijf achtereenvolgende dagen (5 maal 24 uur) in
een week of zeven achtereenvolgende werkdagen (7 maal 2
uur) niet kon verdienen heeft hij recht op eene uitkeering
van ten hoogste het bedrag waarvoor hij zich verzekerd
heeft. Deze uitkeering zal, gevoegd bij die welke de
betrokkene uit anderen hoofde wegens ziekte of lichamelijk
letsel geniet, in geen geval hooger zijn dan zijn normale
loon. Met dien verstande dat als grondslag genomen wordt
het loon zooals dit door de ziektewet is bepaald.
De uitkeeringen zijn gesplitst in de volgende cathegorieën:
tarief A uitkeering per week á f 7.--;
B
,,
,, ,, - 14 . - ,,
Wanneer de verzekerde niet boven zijn normaal loon
komt, zal in de beide klassen A en B en voor de verschillende leeftijden, in de eerste ziekteweek, respectievelijk
f 1.-- en f 2.-- per klasse mr worden uitgekeerd.
De leden worden hierbij verdeeld in drie klassen.
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De eerste klasse omvat de leden die jonger zijn dan 60
jaren.
De tweede 1lasse: hen die 60 jaar zijn of ouder, doch
jonger dan 65 jaren.
De derde klasse: hen die 65 jaar zijn of ouder, doch
jonger dan 70 jaren.
Het ziekengeld bedraagt:
[tarief Al [tarief B]
voor de eerste klasse [16e59 j.]
f 7.-- of f
- 12.--;
tweede
[60-64 j .]
- 6.-- 11.--;
- 5.50
,, derde
[65-69 j.]
,,
Oan art. 12 waerd dizze nije alinea tafoege: sûnder
doktersbihanneling hat nirnmen rjocht op in 1tkearing.
Immen dy't dit 1st, en dy't wit dat it 'Ziekenfondsbesluit' pas yn 191 ynfierd waerd (hwerby't de wurknirnmers fors ekere waerden foar dokters- en sikenhilskosten), sil licht de opmerking meitsje, dat it Gild mei
dat artikel 12 yn sommige gefallen syn leden forplichte
om mear kosten to meitsjen as miskien nedich wie. Yn
Grou lei dat lykwols oars as op in boel oare plakken; dêr
wie al sûnt lange jierren (fan dokter Eeltsje syn tiid
8f?) in "doktersbus" (ynsteld troch de hdsdokter sels),
dy't yn Grou stfêst it "doktersgild" neamd waerd; foar in
wyklik?e bydrage wiene hdsdokter •en medisinen frij. Ek
foar dat doktersgild houd ien kear yn de wike (ek op
snein) in boade sitting om de wyklikse preemje yn to
barren). It 'Ziekenfondsbesluit' makke dat doktersgild
oerstallich en dat bistiet dan sont 191 ek net mear.
Art. 14 bleau sa, dat in titkearing nea langer duorje
koe as 26 wike. En by art. 15 wie fêstlein, dat in lid op
syn minst 6 wike kontrib1sje bitelje moatten hie, foardat
er rjocht op in 1tkearing hie.
Yn art. 18 stie û.o.: 'Is het tegoed van een lid [t.w.
yn it reservefûns] verzekerd volgens art. 11 [bij] Tarief
A tot f 10.-- en [bij] Tarief B tot f 20.-- gestegen, dan
wordt het meerdere hem aan het einde van het boekjaar na
goedkeuring der administratie uitbetaald.'
Dit karbrief fan 12 si-den sit yn in read omslach, dat

as titel hat; Reg2ement van het ziekenfonds ,,'t Gild" te
Grauw. Opgericht 1776. Gereorganiseerd 1 Januari 1911.
Electr. Drukkerij ,,Friso". Grauw;
it wie fêststeld yn de
gearkomste fan 16 desimber 1930 en gong op 1 jann. 1931
yn. Undertekene wie it troch it bistjûr: Reinder de Vries,
foarsitter; Jelle v.d. Schaaf, Jan Stellingwerff, Leendert
van der Stelt, Sjoerd Sjoerdsma, skriuwer(-skathâ.lder);
en troch boekhlder Sieds Jonker en boade Eelke v.d. Made.

2. Karbriefforoaringen
Yn de jierren dy't folgen waerden inkele foroaringen yn it
karbrief oanbrocht. Op 20 jannewaris 19 144 waerden dy yn in
nu mei de hn skreaun reglemint fstlein, dat om de iene
of de oare reden net printe is. Dat der
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jonge minsken opjoegen waerd hjiroan taskreaun dat de
jonge manlju it mier ha soene oan de foarôfgeande dokterskeuring. Dêrom weerd yn 19141 art. 2 sá foroare: 'Bovendien
is keuring van een geneeskundige verplichtend gesteld,
uitgezonderd jonge mannen van 16 tot en met 18 jaar'.
Ek art. 18 waerd foroare. Yn it karbrief fan 1931 stie
dat, yngefal't it oandiel fan in lid yn it reservefûns
boppe de f. 10.- resp. boppe de f. 20.- komt, it meardere
oan dat lid itbite11e wurdt. Dat kêst forfoel. It meardere
soe tonei net mear itbitelle wurde, max' byskreaun by it
oandiel fan it oanbilangjende lid; allinne, hwannear't de
reserve nei it oardiel fan it bistjûr to heech waerd, soe
oergien wurde ta it titbiteijen fan in part dêrfan.
Yn 19143 wurdt art. 2 noch ns wer foroare: it doktersOndersyk dat nedich wie foardat men as lid oannomd wurde
koe, is tonei, ek foar manlju boppe de 18 jier, net mear
forplichte, man koe yn in biskaet gefal easke wurde.
3. It reservefns

Oan 19143 ta hie elk lid syn eigen oandiel yn it reservefOns, mar dat jiers waerd dat fOns folslein it bisit fan
it Gild, dat al mar eftertbuorke en wol twongen wie ta
sa'n yngreep (sj. it finansiële oersjoch 1931-19145).
Dat bisl,jt waerd nommen op 'e gearkomste fan 6 desimber
1943, tagelyk mei dat oer it doktersûndersiik fan de
kandidaet-leden. As bisûnderheit moat hjir by oantekene
wurde dat it bistjûr de leden tasei, dat beide karbriefforoaringen buorkundich makke wurde soenen yn de muorrekrante fan Frisia: it wie 1943, midden yn de oarloch, en
de muorrekrante wie ien fan de tekens dat alles tige krap
waerd, sels it papier foar de kranten.

4. Finansieet oersjoch 1931-1945

Foardat neijer yngien wurdt op it fierderop ôfpninte
oersjoch, earst in tnijetal losse oantekeningen, dy't
ddlik oanjowe, dat yn dy jierren net rûch mei de sinten
omsprongen waerd. De leden hienen noed mei it Gild, nou't
de Syktewet in feit wurden wie; it wie allegear hwat Onwis
hoe't it nou fierder mei it Gild gean soe. Yn it earste
plak wie der de soarch foar de jildpong. In lyts foarbyld:
yn 1932 brocht de skniuwer-skathâlder Sjoerdsma de kontribsje, dy't elk jier oan de iKeamer fan Keappenskip bitelle
wurde moast, wer ns op it aljemint. Dy ryksdaelder alle
jierren wer, wie, tocht him, mar hwat bigreatlik jild. En
der gong in skriuwen nei Ejouwert mei it forsyk om it Gild
ôf to skriuwen 2t it hannelsregister. Mar neffens de
hearen to Ljouwert koe dêr neat fan komrne. Ek neityd fynt
men dan ek Onder de dtjeften stfôst ien kear jiers in
lytse post foar kontribsje oan de iKeamer fan Keappenskip.
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Yn 't earstoan wie dat f 2.50 jiers, yn de rin fan de
jierren waerd it geandewei forhege: yn 1975 wie l t f 12.96!
In oar foarbyld fan sunich bihear sjocht men yn 1936,
as it Gild 160 jier bistien hat. Der wurdt gjin feest
houden; it iennichste is, dat de foarsitter by de iepening
fan de jiergearkomste yn jannewaris 1937 it feit efkes yn
omtinken bringt en dêrby fortelt, dat der it jiers to
foaren, as in soarte fan bitinken fan it 160-jierrich
bistean, in stikmannich artikels oer it Grouster Gild yn
de "Nepkema" (Nieuwsblad van Friesland) stien ha.
In kostlik stealtsje fan sunich bihear seach men ek
doelt yn it bistjQr it iltstel dien waerd om in brânkastje
oan to tugen foar de boeken en it kasjild fan de skathlder. W. Feenstra tochte dat wie weismiten jild: 'Wy ha
krekt wer hwat skrep krige en de fuotten in bytsje ûnder
It gat, en nou sechstich goune foar sa'n ding? Ik bin der
tsjin; it kin likegoed yn in âlde moikbus'. Dochs wie de
mearderheit fan de gearkomste foar it bistjQrststel en op
24 jannewaris 1931 fynt men yn it kasboek in post fan f 55
ûnder de itjeften, foar in brânkast levere troch Klaes van
der Meer to Grou. Dêr mei hjir efkes by oantekene wurde,
dat Van der Meer foarhinne arbeide hie op it brnkastefabryk fan Van der Ploeg to Grou. Doe l t dat yn 1917 nei
Apeldoorn gong en it measte personiel mei forfear, bleau
Van der Meer, doe al net sa jong mear, op it &lde biwende
stg to Grou en bigoun op eigen manneboed yn in lytse
smidte yn de Westerbuert brânkastjes to meitsjen. To Grou
binne hjoeddedei noch forskate kasten fan him yn gebrok.

Financieel oersjoch 1931-1945
jier

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1944
1942
1943
1944
1945
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ledetal

kontrib1sjes

sikejild

211
196
194
195
189
186
189
192
191
190
189
192
171
170?
170?

1886.70
1830.75
1823.65
1738.20
1760.30
1692.90
1776.15
1758.20
1769.30
1739.45
1776.75
2113.29
2006.47
3704.50
4684.15

195.81
862.18
1 1 97.05
1329.39
1581.60
1345.80
1753.61
1466.88
1233.17
1532.74
2126.69
2442.95
2375.00
3558.70
5052.14

syktewiken

sykte-

268
132
227
214
233
173
273
241
151
229
310
423
391
512
767

2».4
1.29
2.25
2.11
2.37
1.79
2.77
2»41
1.52
2.32
3.15
4.23
4.38
± 5.79
± 8.67

%

reservefûns op
1 jann.
?
?
?
?

1847.65
1710.65
1790.80
2154.47
2180.62
1579.88
1092.70
1059.06

Neffens it bislt fan de algemiene gearkomste fan 6 des.
19143 wurdt it reservebidrach f 1059.06 stoart yn de algemiene kas en binne de reserves per haed dêrmei forfallen.
De trochsneed-persentaezjes binne: 19311940 2.12
19411945 5.2 14 % en 1931 19 145 3.16 %.

5. It Zedetal 1931-1945
Op bygeand oersjoch kin men sjen dat it ledetal yn dizze
jierren meastal skommelt tusken 180 en 200; yn 19143 komt
der ynienen in fal; sünder mis sil dat ek yn forbân stien
ha mei de oarlochsomstannichheden; ûnderskate leden sille
ünderdûkt wêze, mar dêr waerd fansels neat oer yn de
boeken optekene; it sakjen fan it ledetal hat foar it
bistjûr wol mei oanlieding west om de foreaske dokterskeuring fan kandidaet-leden 8f to skaffen.
Dat it ledetal yn de jierren 1944 en 19145 net dt de
boeken op to meitsjen is, stiet ek mei de oarloch yn
forb1n. It soe foar in part leden to nuodlik west ha, as
der in sekuere lede-administraesje oanhouden wie.

6. Dokterarekkene
Foar 1943 komt men yn de kasboeken fan it Gild geregeldwei
doktersrekkens tsjin, dy't slane op keuringen fan de
kandidaetleden. Fan 1911 8f oant 1926 wienen dat rekkens
fan dokter M. Oosterhaven fan Jirnsum; nei dy syn dea yn
1926 waerd dokter A. Spaans fan Roardahuzum de keuringsdokter foar it Gild, oan syn dea yn 1934 ta. Dêrnei wie it
dokter Th. Smeding fan Jirnsum. Nei 1943 fynt men ek noch
wol doktersrekkens yn de boeken, mar dat wienen hege
iitsûnderingen en dy sloegen allinne op keuringen dy't it
bistjür yn inkele biskate gefalleri frege. Sa fynt men dan
fan dokter Smeding fan 19144 oant 1949 mar trije kear in
lyts rekkentsje; dêrnei, oant 1961. is it dokter J. S.
Hermanides fan Jirnsum, dê r tt men nochris rekkens fan
tsjinkomt. Yn al dy jierren wie it al net mear wenst, dat
in dokter syn eigen pasjinten keurde. Rekkens fan de eigen
Grouster dokters binne dêrom ek net yn de gildeboeken to
finen, alteast net yn dy fan de 20ste jeu.

7. Sikejild en kontribZsje
Faker as ieri kear wurdt der nei 1931 op 'e bistjûrs.gearkomsten klage, dat der hast gjin jonge manlju maar
binne, dy't har opjowe as lid fan it Gild. Dat soe him
lizze oan de ynfiering fan de Syktewet, dy't by sykte doch
al 80% fan it laan dtbitellet.
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Mei it doel om sa mooglik mear leden en foaral ek jonge
leden oan to lûken en it lidmaetskip hwat oanlokliker to
meitsjen, waerd yn 1933 bisletten om de dtkearingen yn de
earste syktewike to forheegjen mei f. 1.- (by taryf a) of
f. 2.- (by taryf B). Ynfloed op it ledetal hat dat, salt
dt it oersjoch wol bliken docht, net hawn.
Dat oersjoch 1931-1945 lit ek sjen, dat yn de oarlochsjierren, dus nei 1939, de dtkearing oan sikejild slim
omheechrint, wylst dochs it ledetal likernôch itselde
bliuwt. Yn septimber 1942 wie dat foar it bistjür oanlieding om de leden foar to stellen de kontribdsje tydlik
to fordObeljen. Troch it ynfoljen fan in by de leden rounstjürd stimbiljet koe elk lid sines sizze fan dat dtstel.
De dtslach wie nochal nijsgjirrich: 153 ledeil stimden
fear, 24 wienen tsjin, der wienen 4 blanko bryfkes en 3
leden bitanken as sadanich. Dy dûbele kontribsje hat
duorre oant april 1943 ta. Yn desimber datselde jiers stie
it der mei de kas lykwols al wer sa min fear, dat it
bistjûr itstelde om de kontribdsje bliuwend en tagelyk
flink to forheegjen: taryf A moast komme fan f 0.15 op
f 0.25 en taryf B fan f 0.30 op f 0.50 wyks. Op 'e algemiene gearkomste fan 6 desimber 1943 waerd dat dtstel mei
algemiene stimmen oannommen. Mar ek dêrnei bleau it noch
in pear jier sukkeljen troch it hege syktepersintaezje.
Oan de ein fan 1945 moat noch bisletten wurde om in moanne
lang gun syktedtkearingen to dwaen, mar dan, yn 1946,
komt it Gild einlings yn rêstiger farwetter en is it mei
de finansiële swierrichheden dien.

8. It syktepersentaezje

It hege syktepersentaezje, dêr't hjirfoar sprake fan wie,
moat noch efkes by stilstien wurde, omt dêr opmerklike
dingen fan to fortellen binne. Salt men op 'e list fan it
finansiële oersjoch sjocht, lei it syktepersentaezje yn de
jierren tusken 1930 en 1940 meastal tusken 2 en 3, in pear
jier sels gans Onder de 2 %; yn de oarlochsjierren roun it
lykwols hurd omheech en yn 1945 kaem it boppe de 8 %!
Nou wie it opmerklike, dat dat hege syktesifer foroarsake waerd troch gildeleden dy't by de N.V. Halbertsma
arbeiden. Yn 1942 b.g. wie it sa, dat fan de 192 leden fan
it Gild 102 by Halbertsma arbeiden, en 90 earne oars. Oan
dy 102 leden by Halbertsma waerden yn 1942 366 syktewiken
dtbitelle, en oan dy oare 90 mar 57 syktewiken. Dat gong
de hiele oarloch sa troch. Yn 1945 wie it b.g. sa:
613
syktewiken waerden dtbitelle oan leden dy't by Halbertsma
arbeiden en 154 wiken oan leden dy't earne oars har wurk
hiene. 1-Iwer wie dat opmerklike forskil oan ta to skriuwen?
It is bikend dat der yn de rin fan de oarloch in heap
oanhingjende (bismetlike) hûdsykten foarkamen (in greate
krapte oan sjippe, krapte oan branje, dy't makke dat de
minsken yn lytse wenromten ticht op elkoar wennen, en mear
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care oarsaken). Einaimnen ek houtbiwurkingsfabriken hienen
faek to krijen mei bismetlik hûdsear (impetigo en oare
pyodermy-foarmen) troch de yn sa'n fabryk faek foarkommende blessearringen mei houtsplinters oan de fingers
en hannen. De iene stiek de oare oan en faek moast it wurk
tydlik dellein wurde.
Immen dy't biwust de oarlochsjierren meimakke hat, sil
bigripe, dat it hege syktesifer ek yn T e h.n wurke wêze
sil troch it stille forset tsjin de bisettende macht.
ttFl a lbertsmat ûntkaem der ek net oan om alteast foar in
lyts part oer to skeakeljen op oarlochsyndustry (munysjekisten b.g.). Alle reden faek, sawol foar pasjint as foar
de bihanneljende dokter, om de sykte mar sa lang mooglik
to rekken en de boel sa goed mooglik to sabotearjen.

9. Bisettingsjierren
De bisetting troch de Diitskers yn de jierren 1940-1945 hat
ek it Gild in hopen lêst en swierrichheit jown, binammen
de lêste twa jier.It bigoun foaral to knipen yn febrewaris
1943.
Doe waerd Sjoerd Sjoerdsma, de skriuwer-skathâlder
fan it Gild, op in kear op it kantoar fan Halbertsma
roppen, dêr't er hearde dat it nasjonael-soasialistyske
"Nederlandse Arbeidsfrortt" easke hie dat it personiel
fan Halbertsma foar sykte forsekere wurde moast sadanich,
dat it by sykte 100 % fan syn lean dtbitelle krige.
It hiele personiel soe der Onder falle moatte, ek jonges,
fan 14 jier ôf. Halbertsma socht in wei om dat saekje
troch in regeling mei it Gild ta in goed ein to bringen.
Yn wêzen hat by dy bisprekkingen tusken Halbertsma en
it Gild it wichtichste doel west en wurkje de nasjonaelsoasjalistyske aksjes en de Ditske fijn safolle mooglik
tsjin. Yn de notulen fan it Gild stiet dat fansels net
mei safolle wurden mar alhwa't de bisettingsjierren fan
neiby meimakke hat, wit hoe't soks yn dy tijd om-en-tagong. Hoe't dy tsjinwurking krekt organisearre waerd,
hoecht men yn de boeken net om to sykjen: mei it each op
hdssikings, dy't gjin seldsumheit wienen, wie it fiersto
nuodlik om soks op papier to setten.
Om in objektyf forslach fan de sabotaezje fan it Gild
tsjin de bisetter mei syn hantlangers to jaen is dêrom net
goed rnooglik. Dochs kin men dit wol sizze, dat de minsken
fan it Gild it spul knap spile ha en dat it har slagge is
om de saek slepende to h&lden oan de ein fan'e oarloch ta.
Fakentiids ha de bistjûrders fan it Gild har fordigenje
kinnen tsjin de aksjes fan it Arbeidsfront troch it to
hâlden, dat it foar it Gild foislein Qnmooglik wie om oan
de easken to foldwaen, mei't der dan sa'n greate karbriefforoaring nedich wêze 50e, dat dêr oare leden troch yn t e
knipe komme soenen.
De bisettingsjierren mei syn aeklike omstannichheden
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bitsjutten foar it Gild in slimme oanslach. Yn 1939 waerd
der noch oan sikejild itbitelle goed 1200 goune; yn 195
wie it mear as fjouwer kear sa folie. It reservefûns wie
in hiel ein bilune, ek al hie de N.V. Halbertsma tasein om
wyks in dûbeltsje ekstra-kontribisje to biteljen foar eik
gildelid dat op it fabryk arbeide, en boppedat ek noch
tasein om 500 goune yn de kas to stoarten, as de kniper op
'e skine kaem. De léste pear jier hat Halbertsma wol flink
ta de kas fan it Gild bydroegen, mar dat koe mei elkoar de
greate bidraggen dy't oan sikejild iltjown waerden, net
goedmeitsje. Hoe't de ûnderhannelingen yn 1944 en 1945 mei
Halbertsma west ha, is it de gildeboeken net nei to gean.
Dan de ein fan 1945 docht dt de boeken lykwols bliken, dat
Halbertsma syn hiele personiel earne oars foar sykte
forsekere hat, ek dat Halbertsma syn personiel tasein hat,
dat se by sykte 100 % fan har lean dtbitelle krije. It hie
dus foar gildeleden dy T t by Halbertsma arbeiden, fan doe
ôf oan gun sin mear om lid fan it Gild to bliuwen. Dat
bitsjutte dat 2/3 part fan de gildeleden lid ôfwaerd.
It ledetal sakke d€rtroch yn ien klap mei 130 man. It jier
1946 gong yn mei 65 leden.

10. Bistjz2rsleden 1931-1945

Yn kronologysk2 foichoarder wienen bistjQrsld:
bineamd:
Abe van der Zee
Pibe van den Berg
Gerrit Okkema
Reinder de Vries
Sjoerd Sjoerdsma
Leendert van der Stelt
Jelle van der Schaaf
Jacob A. de Jong
Albert Wester
Sjoerd Sjoerdsma
Reinder de Vries
Gauke Bakker
Wieger Sjoerdsma

ôfgien:
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

Jelle van der Schaaf
Jan Stellingwerff
Reinder de Vries
Leendert van der Stelt
Abe van der Zee
Pibe van den Berg
Gerrit Okkema
Reinder de Vries
Leendert van der Stelt
Jelle van der Schaaf
Jacob A. de Jong

Hjirby is it foigjende oan to tekenjen. Pibe van den Berg,
Leendert van der Stelt, beide wurksum by Haibertsma, en
timmerman Jelle van der Schaaf waerden yn it tiidrek 19311945 foar de twadde kear yn i -t bistjûr keazen. Van den
Berg wie bistjûrslid fan 1923-1928 en fan 1933-1938, Van
der Stelt fan 1930-1935 en fan 1937-1942, Van der Schaaf
fan 1927-1932 en fan 1938-1943. It wie in biwiis dat alle
trije in boel foar It Gild fielden en dat se har plak yn
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Rinder Gerbns de Vries

EelkS van der Made
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Johannes Johs. Bootsma

Wiger
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..TV2S

Sjoerdsma

it bistjQr goed skjinmakke ha. 1-Iwat net sizze wol, dat de
oare bistjilrders dat net dien hawwe soenen. Krekt oars-om,
hwa't dy mannen persoanlik kend hat, wit dat it stik foar
stik sekuere en warbere mannen wienen.
Twa álde bistjûrsleden dt dit tiidrek moat apart efkes
by stilstien wurde: Reinder de Vries en Sjoerd Sjoerdsma.
Reinder Oerbens de Vries (berne 1892) wie ferver fan
syn fak. Trijeris hat dit warbere Gildelid in sit yn it
bistjQr hawn, en hast al dy tiid as foarsitter. It
wie fan 1929-193.fan 1935-1940 en fan 1942-1947. Binammen
dy lêste fiif jier ha foar de foarsitter fan it Gild net
maklik west. Reinder de Vries mei syn helder ynsjoch, syn
kalm en evenredich aerd, wie krekt de man dy't it Gild
sûnder al to folie kleanskuorren troch dy jierren hinne
heipe koe. Nou op jierren, biwenner fan Friesmahiem,
geastiik noch goed by en fierder ek geef fan ynhouten, hat
er noch altyd greate bilangsteiling foar it Gild, en
libbet er yn it hâlden en dragen dêrfan tige mei.
Sjoerd Jacobs Sjoerdsma (1879-1956) (sj. VI 3 15) hat
lange jierren syn krêften oan it Gild jown. Tritich jier
oanien hat er bistjûrslid west, fan 1916 ôf oan 196 ta.
Nei't er yn 1917 oanwiisd wie as foarsitter, hat er dy
funksje in jier houden, om dy yn 1918 to forwikseljen mei
it baentsje fan skriuwer-skathâlder. Dat is er bleaun oan
syn ôfgean yn 196 ta. Om't der doe op dat stuit net ien
to finen wie om syn funksje as skathlder oer to nimmen,
hat Sjoerdsma dat wurk yn 't earstoan ek noch op him
norninen. Op 23 febrewaris koe er dat iurk on syn opfolger
(Joh. Bootsma) oerdrage. Al dy jierren krige er foar syn
skreppen foar it Gild 25 goune jiers as gratifikaesje.
Hy wie in tige warber man mei in great soasiael fielen.
En al mocht er bytiden yn syn oantekeningen soms hwat
rüch en net altyd like sekuer wêze, men kin net oars as
great respekt ha foar it ûnbidige soad wurk, dat er foar
it Gild dien hat. Ek bQten it Gild hat er op soasiael md
foar Grou fan bitsjutting west. Hy wie b.g. yn 1905 ien
fan de oprjochters fan de bouforiening 'Oosterveld',
dy't in great tal arbeiders oan in knappe wente holp.
Langer as 50 jier wie er dêr bistjûrslid fan. It wie dan
ek mei rjocht en reden dat syn fortsjinstiikens foar de
Grouster doarpsmienskip yn 196 honorearre waerd mei in
keninklike Onderskieding yn de foarm fan in oan de Orde
van Oranje Nassau forboune earemedalje yn sulver, dy't yn
1955 by bifoardering forfongen waerd troch in earemedalje
yn goud.
Yn it deistige libben wie Sjoerdsina super op it fabryk
fan Halbertsma. As bisûnderheit mei hjir
ek noch efkes
fêstlein wurde, dat yn de rin fan al dy jierren, dat er
bistjQrslid fan it Gild wie, likernôch alle bistjürsgearkomsten by hun oan hûs houden binne; dat wienen faek
trije of fjouwer gearkomsten jiers. It totale oantai fan
dy byienkomsten by Sjoerdsma oan hûs sil net fier fan de
hûndert ôfbliuwe. Syn frou soarge der stfêst foar dat de
mannen goed ûntfongen waerden.
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11. De laste boekMider
De boekhâlder hie yn dit tiidrek net mear de taek om de
finansiële administraesje by to hâlden;oan him wie allinne
opdroegen: a. de lede-administraesje, b. it ynbarren fan
de kontribsjes, c. it dtbiteljen fan it sikejild. Hy
waerd yn dat wurk bystien troch de boade. De feitlike
boekhâlding waerd dien troch de skriuwer-skâthâlder, dy't
lid fan it bistjûr wie. Boekh&lder en boade waerden troch
it bistjQr oansteld, wennen stgfêst de bistjûrsgearkomsten
by, mar hienen gjin stimrjocht yn it bistjûr. Boekhâlder
en boade krigen yn dit tiidrek beide f. 50.- jiers as
forgoeding. Yn 1936 kaem der in bistjûrsbislit dat ynhoud,
dat boekhouder en boade jiers rjocht hienen op twa frije
sneinen; de kosten foar de forfangers wienen foar it Gild.
Yn 1942 waerden beide funksjes kombinearre yn ien persoan.
De boekhâlder-boade krige f. 75.- jiers. Dy funksje hat
net lang bistien, hwant foaral troch in ienfldiger wize
fan kontrib1sjebarren waerd dat wurk yn 196 kombinearre
mei it wurk fan de skathâlder.
Sieds Jonker (1872-1954) (sj. VI B 16), sont 1 jann.
1919 boekhâlder, die syn wurk mei in trou, krektens en
plichtsbisef dy't net better koenen en waerd troch it
bistjûr dan ek tige wurdearre. As blyk fan dat lêste krige
er, oe't er syn funksje 20 jier hawn hie, in kistje mei
50 segaren oanbean fan bistjûrswegen. Jonker genearde him
en syn hshlding mei syn swakke lea mei los wurk en in
hannel yn Japkeguod. Yn 192 waerd er 70 jier, moast dus
lid ôfwurde en ek syn wurk as boekh&lder dellizze.
12. De laste boade
Eelke van der Made (1882-1960) (sj. VI B 17), dy't syn
deistich wurk by Halbertsma hie, wie fan 1918-192 boade
fan it Gild en stie lykas Sieds Jonker by bistjûr en leden
yn heech oansjen. Ek hy waerd yn jannewaris 190 troch it
bistjûr yn 't sintsje set en krige ek in kistje segaren.
Ein 191 naem er, tagelyk mei it ôfgean fan Sieds Jonker,
syn Qntslach.
13. De earste en leste boekh&ider-boade
By it ôfgean fan de lêste boekhâlder en de lêste boade
naem it bistjûr de gelegenheit to baet om beide funksjes
yn ien persoan to forienigjen. Wytse Riemersma (* 1888)3
al wer in "Halbertsma-man", waerd dêrta cansteld op in
traktemint fan f 75.- jiers. Op 'e jiergearkomste fan
jannewaris 196 waerd er mei in wurd fan tank fan de foarsitter fierders frijskat fan syn baentsje, mei't syn wurk
tonei oernommen waerd troch de skriuwer-skathlder.
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1. It lsdtal slim sakke

Op 'e ledegearkomste fan 196 koe foarsitter Reinder de
Vries yn syn iepeningswurd alhiel neffens wierheit opmerke
dat yn it lange bistean fan it Gild noch nea bard wie hwat
nou al barde, ntl. dat yn ien klap 2/3 part fan de leden
bitanke foar it lidmaetskip. De N.V. Haibertsma hie foar
syn personiel in sadanige forsekering witten to krijen,
dat it by sykte 100 % fan it lean iltbitelie krige. Foar de
gildeleden dy't by Halbertsma arbeiden, bistie der dus
hielendal gjin reden mear om lid fan it Gild to bliuwen,
hwant neffens de wet mochten se dochs gjin heger dtkearing
krije as har folie lean bidroech. Der bleauwen sadwaende
mar 65 leden oer. En dochs wienen se der by it Gild net sa
rouwich om: it tige hege syktesifer ander it Haibertsmapersoniel hie de lêste jierren foar it Gild sa'n swiere
biiêsting west, dat yn har hert fielden se it as in
forromming, dat dy oplossing foun wie. Oan de ein fan dat
boekjier kin de skriuwer dan ek meidiele yn syn (foar de
earste kear sant 1776 yn it frysk skreaune) forslach 'dat
it Gild oer 196 goed buorke hat, net yn 't minst trochdat
de djûre houtsjeleden (sic!) der net mear dt bitelle hoege
to wurden'.
2. Finansieel oersjoch 1946-1976

Salt men dt it oersjoch dat hjir bygiet sjen kin, hat it
ledetal de lêste tritich jier meastentiids skommele tusken
de 50 en 70 leden. Wol binne der inkele kearen prikken yn
it wurk steld om it ledetal omheech to krijen. Yn 1957
waerd de goe-gemeente nochris dildlik foarhâlden, hoe
goedkeap at in forsekering by it Gild eigentlik wol wie;
gjin inkele forsekering koe dêr tsjin konkurrearje. Yn
1963 waerd ornearre, it soe binammen de dokterskeuring
wêze, dy't de minsken der fan tobekhoud om lid to wurden.
In jier lang soe it ns bisocht wurde sûnder keuring. Dat
jiers gong yndied it ledetal mei 12 foarilt, dat der waerd
yn 1964 bisletten om sa noch mar in jier troch to gean.Mar
yn 1965 is it ledetal ynpleats wer sakke mei 5, dat der
waerd dochs mar wer fan dy regeling ôfstapt. Yn 1966 wurdt
f. 25.- dtkeard foar in ledewinaksje, sa docht dt it
kasboek bliken, mar hwer't dy aksje krekt yn bistien hat,
is der net byskreaun; de aksje hat net folle opsmiten,
hwant yn 1967 is it ledetal net groeid, mar krekt oars-om
mei 12 sakke. Yn 1970 komt der in stik yn Frisia om de
rninsken oan to trinjen om lid fan it Gild to wurden. It
hat aliegearre net folle jern bispoun. Twa kear hat it tal
boppe de 70 west, faek siet it ander de 60. Sa l t men it it
oersjoch opmeitsje kin, lit it jubeljier 1976 it ek hwat
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sitte: foar it earst is it ledetal sakke Onder de 50. Lit
ils hoopje, dat nei it bitinken fan it 200-jierrich bistean
it Gild by de Grousters wer yn de bilangstelling komt,
dat elk him rekkenskip jowt fan syn forantwurdlikens
tsjinoer de áldste foriening yn Grou en dat der kloften
opsetten komme om har oan to jaen as lid.

Finczn8ieel orsjoch 1946-1976
jier

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

ledetal
65
60
56
52
54
60
59
60
55
55
54
54
55
57
61
59
63
60
72
67
73
61
7
59

kontribtsjes
1571.50
1127.75
1017.50
1064.25
1084.25
1147.75
1132.65
1136.00
1081.25
1041.25
1010.75
1143.75
1069.50
1076.25
1085.75
1127.75
1171.25
1232.50
1209.00
1211.75
1249.00
1179.50
1212.25
1183.00

sikejild
1104.35
451.40
1026.80
523.40
835.70
107830
677.20
860.25
1121.45
935.35
896.20
784.30
607.83
692.29
858.62
495.40
899.70
1243.27
974.20
1074.80
820.80
1133.50
1254.40
387.20

sykte- sykte- saldo op
1 jann.
%
wiken

51
86
86
84
114
70
75
87
89
103
72
61
87
80
66
94
111
84
123
94
110
110
35

1.63
2.95
3.18
2.99
3.66
2.28
2.40
3.03
3.11
3.66
2.56
2.13
2.93
2.52
2.15
2.86
3.55
2.24
2.74
2.47
3.46
1.14

110.38
522.83
1056.88
881.45
1300.56
1396.45
1328.83
1650.83
1720.86
1557.96
1534.88
1519.06
1736.16
2065.35
2349.60
2486.15
3032.24
3212.62
3083.55
3207.80
3237.01
3269.89
3153.10
2915.24

s ykt e dagen
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

61
?

53
58
514
50
47

1178.50
1127.75
1153.75
1134.25
1085.0
1033.50
1186.25

730.00
1108.80
752.10
1406.60
601.20
1074.40
1378.40

319
447
317
517
284
506
570

1.43
1.63
2.44
1.144
2.77
3.12

3687.17
3961.41
3880.41
4197.64
3805.00
3930.81
3798.77

Trochsneed-syktepersentaezje 1946-1976 2.58%.
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3. De kontribasje 1946-1976

De hichte fan de kontribdsje is dit hiele tiidrek gelyk
bleaun (dat kin men net fan in soad forsekeringstariven
sizze). Yn 1942 waerd de kontribdsje fêststeld op f 0.25
wyks by taryf A en op f 0.50 by taryf B. Dat is hjoeddedei
(1976) noch sa, allinne mei dit forskil dat de kontribiisje
net mear by de wike bitelle wurdt, max' ien kear yn it
fearnsjier (t.w. f 3.25 by taryf A en f 6.50 by taryf 3).
4. De i2tkearingen

By it bigjin fan 1946 stie it der mei de finânsjes fan it
Gild net sa botte bêst foar, binammen, sa l t we sjoen
ha, troch it ultsünderlik hege syktepersentaezje yn de
oarlochsjierren. It bistjür hie it yn it lêst fan 1945
nedich achte om in moanne lang gun dtkearingen to jaen:it
iennichste middel om it Gild der wer boppe-op to krijen,
wie it bitinken. Max' bigjin 1946 moast dy yngripende
regeling nochris oerdien wurde; dat gong op 23 febrewaris
yn en hat duorre oan 11 maeije ta. Sûnt,dy tiid hat it
der mei de finânsjes fan it Gild sa soun foarstien as it
mar koe. Yn it finansieel oersjoch kin de kolom 'saldo'
dat itwize.
Is it al in bisûnderheit, dat yn dizze tritich jier
de kontrib1sjes net omheechgien binne; noch opmerkliker
wurdt dat, as men wit dat de jtkearingen yn dy tiid wol
hwat forhege binne. Foartiid wie de sykte-iltkearing f., 7.wyks yn taryf A en f. 14.- yn taryf B. Yn 1948 wae#den dy
dtkearingen forhege ta resp. f. 8..- en f. 16.- wyks. Nou,
yn 1976, binne dy iitkearingen noch sa.

5. Syktepersentaezje

Salt men yn it oersjoch 1946-1976 sjen kin en salt dat ek
to forwachtsjen is, rinne de persentaezjes ek oer dizze
jierren nochal hwat itinoar. It leechste persentaezje hie
1969 mei 1.14% 3 it heechste hiene 1951 en 1956 beide mei
3.66 %. Utsûnderlik hege persentaezjes as yn de oarlochsjierren korame yn dit tiidrek net mear foar.
6. Karbriefforoaringen

Yn 1948 waerd in nij reglemint printe; dêrfoar binne in
stikmannich wizigingen oanbrocht, dy't hjir efkes it
omtinken kx'ije. Dat reglemint is oannominen op 25 febrewaris
1948 en kaem deselde deis yn wurking. It is Qndertekene
troch de fiif bistjQrsleden: W. Sjoerdsma, foarsitter,
J. van der Pal, P. Tj. Feenstra, C. Bos, Johs. Bootsma,
skriuwer-skathâlder.
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a. Der wurdt tonei yn it reglemint net mear praet
fan boekhlder, mar fan 'secretaris-penningmeester'; sa l t
earder al meidield is, kamen yn 1946 de funksjes fan
boekhâlder, boade en skriuwerskathlder allegearre yn ien
hân.
b. By ôfgean fan de bistjûrsleden binne dy tonei fuart
op 'e nij yn it bistjûr to kiezen.
c. De itkearingen sille tonei fan de earste dei fan
sykte of Ongelok ôf jown wurde. De hichte fan de dtkearing
sil elk jier fêststeld wurde.
d. As it Gild ûntboun wurdt, sille oerskotten, as dy
der binne, ôfdroegen wurde oan it Griene Kris (der sil
wol bidoeld wêze it Grouster Griene Kris, mar dat stiet
der net by).
Yn 1973 wurdt noch in reglemintswiziging oannommen: as
men 65 jier wurdt, is men lid ôf. Fan 1776 ôf hie dat
altyd 70 jier west. Yn forbân mei de ynfiering fan de
Algemene Ouderdoms Wet (A.O.W.) lei it wol yn de reden om
de álderdomsgrins nou to forleegjen nei 65 jier.
Meidat it "Jier fan de Frou" op kommende wei wie, en
twahûndert jier lang de frou by it Gild diskriminearre
wie, waerd yn 197 1+ bisletten, dat froulju ek lid fan it
Gild wurde koenen!
7. It reglernint fan 1974

Sûnt 191+8 wie der nt in reglemint fan it Gild printe; wol
wie it op in pear punten foroare, dat it waerd tiid dat
der op 'e nij in karbrif printe waerd. De stinselynrjochting "Grova" waerd der mei bilêstige. It boekje is
8 siden great en op it blauwe omslach stiet as titel:
Reglement van het ziekenfonds "'t Gild" te Grouw Opgericht
1776 Gereorganiseerd 1 januari 1911. We nimme de ynhâld

hjir wurdlik oer:
Hoofdstuk 1 Van het doel
Het doel van "t Gild" is onderling geldelijke
bijstand te verlenen in geval van ziekte en ongeval.

Artikel 1

Hoofdstuk II V a n d e 1 e d e n
Lid kunnen worden mannen en vrouwen, wonende
in Grouw en omgeving, of ter plaatse werkzaam zijnde. Voor
hun opneming en voor het overgaan van verzekering volgens
A naar 3 (Artikel 11) wordt vereist, dat zij een goede
gezondheid genieten, een goed levensgedrag leiden, niet
jonger zijn dan 16 en niet ouder dan 65 jaar.
Over het al of niet toelaten tot de vereniging en het
overgaan van tarief A naar B beslist het bestuur.
Bovendien is keuring door een geneeskundige, als het
bestuur dit noodzakelijk acht, verplichtend gesteld, maar
deze geneeskundige mag geen familielid van de betrokkene
Artikel 2

zijn.
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Artikel 3 De kontributies worden door de sekretarispenningmeester geind. Verder zal de kontributie ieder jaar
opnieuw worden vastgesteld.
Wie zes weken in gebreke blijft aan zijn verplichtingen
te voldoen, zal hierop door de sekretaris-penningmeester
worden gewezen, en als lid zijn geschorst, totdat al het
achterstallige betaald is, waarna hij, mits gezond zijnde,
al zijn rechten terug krijgt, echter met deze beperking,
dat zo iemand geen recht op uitkering zal hebben, voordat
hij opnieuw over zes weken heeft gekontribueerd. Zolang de
schorsing duurt, wordt hij niet als lid aangemerkt. Indien
een half jaar na de aanvang der schorsing de schuld nog
niet is afgedaan, is hij van het lidmaatschap vervallen.
Artikel 4 Het lidmaatschap gaat verloren door:
a. bedanken;
b. wanbetaling (Artikel 3);
c. het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
Tijdelijk verblijf elders, zonder verandering van werkelijke woonplaats (behalve wanneer dit het gevolg is
van oproeping onder de wapenen) wordt niet als vertrek
aangemerkt, mits de betrokken persoon vooraf het bestuur
van zijn heengaan kennis geve.
Hoofdstuklll Van het bestuur
Artikel 5 Het bestuur van "'t Gild" bestaat uit vijf
leden, die bij volstrekte meerderheid van stemmen door en
uit de leden worden gekozen. De funkties worden onderling
verdeeld. Volgens een door het bestuur opgemaakte rooster,
treedt in januari van elk jaar 99n hunner af en is
terstond herkiesbaar.
Artikel 6 In een tussentijds opengevallen plaats zal in
de eerstvolgende jaarvergadering worden voorzien. Wanneer
er meerdere plaatsen open vallen, zal zo spoedig mogelijk
een ledenvergadering moeten plaats hebben.
Artikel 7 Het bestuur is aansprakelijk voor zorgvuldige
behartiging van de belangen der vereniging en draagt
zorg voor een soli-ede belegging van het kasgeld.
Artikel 8 Onder toezicht van het bestuur is aan de
sekretaris-penningmeester opgedragen het innen der kontributies en het doen der uitkeringen. De beloning van de
sekretaris-penningmeester wordt door het bestuur vastgesteld.
Artikel 9 Het bestuur beslist in alle voorkomende gevallen en geschillen behoudens het recht van beroep der
leden op de algemene vergadering.
Hoofdstuk IV
Van de

uitkeringen

bij

ziekte

Artikel 20 Wanneer een lid bij ziekte of lichamelijk
letsel ongeschikt tot werken is, heeft hij recht op een
uitkering van ten hoogste het bedrag waarvoor hij zich
verzekerd heeft. Deze uitkering zal, gevoegd bij die welke
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de betrokkene uit anderen hoofde wegens ziekte of lichamelijk letsel geniet, in geen geval hoger zijn dan zijn
normale inkomen. Uitbetaling van het ziekengeld geschiedt
vrijdags van 18.30-19.00 uur bij de sekretaris-penningm.
De uitkeringen in tarief A en B worden eveneens ieder jaar
vastgesteld i.v.m. artikel 3.
Artikel 11 Het ziekengeld wordt uitgekeerd naar de klasse,
waartoe een lid bij het begin van zijn ziekte behoorde.
De week, waarin iemand overlijdt, wordt in ieder geval
voor vol gerekend, ongeacht of het lid ziek is geweest of
niet. Ziekte of ongeval dient binnen een week bij de
sekretaris-penningmeester te worden gemeld. Zij, die zich
niet onder geneeskundige behandeling stellen, hebben geen
recht op uitkering. Leden, die de 65-jarige leeftijd
bereiken, worden in het lopende kwartaal geacht te hebben
bedankt, waardoor tevens het recht op uitkering na voornoemd kwartaal komt te vervallen.
Artikel 12 Geen aanspraak op ziekengeld hebben zij:
1. die tijdelijk buiten Nederland verblijven;
2. van wie bewezen wordt, dat zij het bestuur ten opzichte
van hun ziekte trachten te misleiden.
Artikel 13 De uitkering wegens ziekte duurt in verband
met het bepaalde in artikel 11 eerste lid, in geen geval
langer dan zes en twintig ziekteweken in een jaar. Na
verloop van die weken zal zij niet weder aanvangen, dan
nadat minstens een half jaar sedert de laatst gedane
uitkering is verstrekeii, en de belanghebbende bovendien
met kontribuëren is voortgegaan. Heeft iemand, na een
ziekte van minder dan zes en twintig weken, opgehouden te
trekken en meldt hij zich binnen dat jaar daarvoor aan,
dan zal de uitkering tot ten hoogste die zes en twintig
weken in dat jaar worden verstrekt.
Artikel 14 Bij toetreding tot "'t Gild" heeft niemand
recht op een uitkering dan nadat hij daarvoor zes weken,
onmiddellijk voorafgaande aan ziekte of ongeval, gekontribueerd heeft.
HoofdstukV

Van

de

geldmiddelen

Artikel 15 De geldmiddelen zijn: de kontributies der leden
en de daarvan gekweekte renten.
Artikel 16 Indien in enig jaar de gewone kasgelden niet
toereikend zijn, zal het bestuur door een tijdelijke
lening of door andere maatregelen in de behoefte trachten
te voorzien.
HoofdstukVl

Van

de

vergaderingen

Artikel 17 Waar in dit reglement gesproken wordt van
vergaderingen, worden bedoeld wettig samengeroepen bijeenkomsten der leden.
Artikel 18 Binnen vier weken na afloop van het dienstjaar
belegt het bestuur een gewone vergadering.
In deze vergadering wordt:
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1. door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd
van het gehouden beheer over het afgelopen jaar, onder
overlegging van een rapport der sub 3 van dit artikel
bedoelde kommissie;
2. verslag uitgebracht van de toestand van Tt?t Gild",
alsmede van de veranderingen, die daarin plaats grepen;
3. een kommissie benoemd, die belast is met het nazien der
rekening van het lopende jaar;
Li.. gelegenheid gegeven de belangen van "'t Gild" te
bespreken en voor zo ver het reglement dit toelaat, te
behandelen.
Artikel 19 Buitengewone vergaderingen kunnen door het bestuur zo dikwijls het dit nodig oordeelt samengeroepen
worden. Het zal hiertoe gehouden zijn, indien minstens een
zesde deel der leden hun verlangen om een vergadering te
beleggen, met opgaaf van hetgeen zij wensen te doen
behandelen, schriftelijk aan het bestuur bekend maken.
Uiterlijk zes weken na ontvangst van deze kennisgeving,
moet de vergadering gehouden worden.
Artikel 20 Tijd en plaats van de gewone vergadering wordt
door het bezorgen van een konvokatie bekend gemaakt.
Artikel 21 Evenals het bestuur is ieder lid gerechtigd
voorstellen te doen in het belang van "'t Gild". De
voorstellen der leden evenwel moeten, om in behandeling te
kunnen komen, door tien medeleden worden ondersteund, en
een week tevoren bij het bestuur worden ingediend.
Artikel 22 Bij alle voorstellen, voor zo ver in dit
reglement niet anders is bepaald, beslist de meerderheid
der uitgebrachte stemmen. Een voorstel, waarover de
stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.
Artikel 23 Alle benoemingen geschieden met gesloten ongetekende briefjes. Wanneer bij de eerste stemming geen
volstrekte meerderheid verkregen is, heeft een herstemming
plaats over het dubbeltal der te verkiezen personen,
bestaande uit hen, die de meeste stemmen op zich hebben
verenigd. Hebben twee of meer personen een gelijk aantal
stemmen verkregen, dan beslist tussen deze het lot.
Artikel 24 De leden der kommissie, bedoeld in Artikel
18-3, worden door het bestuur aangewezen.
Hoofdstuk VII
Artikel 25 De vereniging zal niet ontbonden kunnen worden,
dan wanneer daartoe in een vergadering met minstens
drie vierde der uitgebrachte stemmen besloten en nadat
dit besluit vervolgens in een nieuwe vergadering eveneens
met drie/vierde der stemmen bekrachtigd is. Tussen deze
eerste en tweede vergadering zullen minstens veertien
dagen en hoogstens drie maanden verlopen. Indien in de
tweede vergadering de vereiste meerderheid niet verkregen
is, zal het eerstgenoemde besluit zijn kracht verloren
hebben.
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Artikel 26 Bij ontbinding is de regeling en vereffening
der zaken opgedragen aan het bestuur. Na afdoen van de
financiële lasten, moet het eventueel overschot van de
gelden en bezittingen afgedragen worden aan "t Groene
Kruis". Wanneer er een schuld blijkt te zijn, moet dat
tekort door de leden worden aangezuiverd.
Artikel 27 In alle gevallen, waarin dit reglement niet
voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 28 Na tien jaren kan dit reglement worden herzien.
Een in de laatst voorafgaande jaarvergadering benoemde
kommissie draagt de wijzigingen, door haar wenselijk
geacht, voor aan de vergadering, die hierover bij gewone
meerderheid van stemmen beslist. Tussentijds kunnen er
geen veranderingen in worden aangebracht dan met een
meerderheid van drie/vijfde der uitgebrachte stemmen.
Artikel 29 Deze reglementsherziening treedt in werking op
16 april 1974—
Aldus vastgesteld ter
vergadering van het
bestuur op 16 april 1974.
Het bestuur:
S.
K.
S.
R.
J.

8.

Krist, voorzitter
Westra, sekr./penn.
Wester, notulist
de Vries Gzn.
Hoogterp

De bistjursleden fan 1946-1976

Yn 1946 waerden yn it bistjûr keazen:
Arjen Bruinsma
(yn it plak fan Sjoerd Sjoerdsma)
Johannes Bootsma (yn it plak fan Albert Wester)
Paulus Feenstra (yn it plak fan Gauke Bakker)
It nije bistjûr waerd sadwaende yn 1946 foarme troch:
Reinder de Vries,
Wieger Sjoerdsma,
Johannes Bootsma,
Paulus Feenstra,
Arjen Bruinsma,

foarsitter
2de foarsitter
skriuwer-skathâlder
2de skath.lder
2de skriuwer.

Sjoerd Sjoerdsma hâldt earst de boekhâlding noch efkes
by, mat' yn febrewaris 1946 nimt Johannes Bootsma dy fan
him oer.
De ûnderskate mutaesjes foigje hjir yn kronologyske
folchoarder:
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ôfgien:

bineamd (of werbineamd):
Jelke van der Pal
Cornelis Bos
Paulus Feenstra
Wieger Sjoerdsma
Cornelis Bos
Foppe Bloemsma
Paulus Feenstra
Sytse Krist
Wieger Sjoerdsma
Johannes Bootsma
Cornelis Bos
Sytse Krist
Paulus Feenstra
Wieger Sjoerdsma
Johannes Bootsma
Cornelis Bos
Sytse Krist
Paulus Feenstra
Auke Bink
Wieger Sjoerdsma
Auke Bink
Cornelis Bos
Sytse Krist
Paulus Feenstra
Wieger Sjoerdsma
Auke Bink
Jacob Hoogterp
Ruurd G. de Vries
Sytse Krist
Klaes Westra
Sybren Wester
Marten Douma

197
1948
1949
1951
1952
1953

Reinder de Vries
Arjen Bruinsma (bitanket)

Jelke van der Pal
Foppe Bloemsrna (bitanket)

195
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Johannes Bootsma
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Paulus Feenstra
Cornelis Bos
Wieger Sjoerdsma
Auke Bink
Ruurd G. de Vries

Op 1 jannewaris 1976 bistie it bistjûr dus
Sytse Krist, foarsitter;
Klaes Westra, skriuwer-skathlder,
Jacob Moogterp;
Sybren Wester, notulist;
Marten Douma.

t:

boekhâlder;

Marten Douma, de lêst yn it bistjûr bineamde, wie noch
mar krekt syn nije furiksje mei ambysje bigoun, doe't er
op 6 maert 1976 hommels kaem to forstjerren, sûnder mis
in slach foar it bistjûr en de leden, ek: in skaed oer de
fiering fan it 200-jierrich bistean dat jiers.
Oan inkelde fan de boppeneamde bistjûrsleden moat hjir in
koart wurd wijd wurde.
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It Gildebi8tjr op 5 maeije 1976 mei f..n.rj. Klaes
Westra, Sytse Krist Sybren Wester en Jac. Hoogterp

Johannes Bootsma kaem yn 1946 yn it bistjQr, neidat er
earst tante wie, oft er de funksje fan skriuwer-skathâlder
op him nimme woe, nou't Sjoerd Sjoerdsma der mei ophîlde
woe. Dat dat in goede kar west hat, biwiist wol de lange
steat fan tsjinst. Yn 1963 gong er ôf as bistjûrslid, mar
die neityd noch wol de boekhlding. Yn 1965 woe er foargoed fan it wurk ôf, mar by brek oan in opfolger gong er
troch: oan 1969 ta Twa en tweintich jier lang hie Bootsma
him foar it Gild ynset, doe't er by syn ôfskie op 29 april
1969, mei syn frou - dy't meibean wie - nest him, troch
foarsitter Wieger Sjoerdsma mei hertlike wurden tasprutsen
en goed yn 't sintsje set waerd. As blyk fan wurdearring
foar al Syn wurk waerd him in skilderij fan Grou oanbean.
Bootsma syn hantwurk wie dat fan skroar; syn winkel hie er
njonken Oostergoo, dat letter syn hQs der bykrige.
Klaes Westra, winkelman (earst yn de Spande Kont,
letter yn de Haedstrjitte), krige Bootsma syn baentsje oer
yn 1969, lykwols sûnder yn 't earstoan in sit yn it
bistjûr to krijen. Yn 1974, doe't Wieger Sjoerdsma ôfgong
as bistjQrslid en Westra sjen litten hie dat him it wurk
fan boekhlder-skathâlder goed tabitroud wie, waerd er yn
it bistjûr keazen.
Wieger Sjoerdsma hie in sit yn it bistjûr sûnt 1944.
Doe't Reinder de Vries yn 1947 ôfgong en it plak fan foarsitter frijkaem, naem Sjoerdsrna syn stoel en harnmer oer;
27 jier lang, oan 1974 ta, hat er dat offysje waernommen.
Dat er hyltyd-wer-oan, om de fiif jier, mei (op ien
nei) algemiene stinimen op 'e nu yn it bistjûr keazen
waerd, biwiist wol dat er de goede man op it goede plak
wie. By syn ôfskie as bistjûrslid op 5 febrewaris 1974
waerd him as tank dan ek in moai oantinken oanbean.
Sjoerdsma hat syn wurk hawn by Halbertsma, max' waerd
letter molkman oan de Waechshaven. Hy sette it bidriuw fan
syn skoanheit Simke Blaauw fuort;yn dy syn tijd hat it hûs
in skûlplak west foar Joadske Qnderdûkers. Alear wenne dr
master Wielsma, nou sit de femylje Van der Velde der yn
mei har kunstsaek In ' e stope.
Auke Bink (skuonmakker yri de Riedhsstrjitte dêr't nou
syn skoansoan Boersma de saek hat) wie 11 jier bistjûrslid
en fungearre de lêste trije jier dêrfan as notulist; yn dy
lêste funksje hat er knap en sekuer de gearkomsten
forslein. Ek fan him waerd op 5 febrewaris 1974 ôfskje
nommen mei de oanbieding fan in presintsje dat der wze
mocht.
Sytse Krist, dy't troch 'en dei syn wurk hat op 'e
helling fan Wester, kaem yn 1953 yn it bistjûr. De manier
dr't er al dizze j.ierren syn wurk as bistjûrslid op dien
hat, wie reden om him yn 1974 de foarsittershaxnmer ta
to bitrouwen, doe't Wieger Sjoerdsma dy it hannen joech.
Paulus Feenstra, ferver yn de Westerbuert, waerd yn
1946 bistjûrslid en is dat krekt 25 jier bleaun. Fan 19581971 forsoarge er tige ddlik en sekuer de gearkomsteforslaggen. By syn ôfgean yn 1971 waerd kapper Jacob
Hoogterp yn syn plak keazen. Feenstra forstoar yn 1976.
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9.

Inkle kanttekeningen ta bisZ?it

1947. It forslach fan de jiergearkomste wurdt diz'kear yn
it frysk skreaun (troch Arjen Bruinsma). It is, âfsjoen
fan in great tal "frisismen" yn de oare forslaggen, it
iennichste frysk dat men yn it hiele archyf fan it Gild
tsjinkomt. Feitlik is dat dochs wol opmerklik, om't men
gerêst oannimme mei, dat yn de hiele twahûndert jier fan
syn bistean it frysk de fiertael west hat op'e gearkomsten
fan it Gild.
1951. It 175-jierrich bistean fan it Gild wurdt op sobere
manier bitocht. Dat it sober moast, leit wol yn de reden,
as men bitinkt dat it der yn dy jierren mei de sinten
fan it Gild net sa tige fleurich foarstie; dat jier hie it
heechste syktepersentaezje oer dit hiele tiidrek (3.66%).
Foarsitter Wieger Sjoerdsma houd op 'e jiergearkomste in
knappe taspraek en wiisde derop dat it Gild yn syn lang
bistean ûnderskate hichten en lichten meimakke hie, max'
dat it, al dy jierren troch, syn segenryk wurk foar in
soad Grousters dwaen kinnen hie. En al wie it sa, dat foar
in great tal minsken yn de rin fan de jierren de soasiale
posysje safolle forbettere wie, dat dêr de help fan it
Gild net mear nedich wie, dochs hie it foar in boel oaren,
binammen ek seisstannigeri en middenstanners, noch in net
ûnbilangrike taek it to fieren. Alhoewol't, sa sei de
foarsitter, in 175-jierrich bistean alle oanlieding joech
om in feest op tou to setten, de finânsjes lieten soks net
al to goed ta. Gjin daverjende feestfiering dus; max'
hielendal Qngemurken woe it bistjûr it net foarbygean
litte: de oanwêzigen hienen dy jouns in frije fortarring
en krigen elk in sneinze segaer!
1953. Op 11 febrewaris waerd de jiergearkomste houden; dy
jouns waerd, yn forbân mei de stoarmramp fan 1 febrewaris,
bisletten om f. 100.- yn it rampefûns to stoarten.
It Gild jowt oan de Grouster Aldheitkeamer yn
1957.
brûklien: de Ilde koperen boetebus, it sulveren Gildewapen
fan it Oud fan 1776 en it sulveren Gildewapen fan it Nije
Gild fan 1796.
1959. It wie yn dat jier goed sjoen fan it bistjûr fan it
Gild om Piter Goslik Halbertsma Jr. it to noegjen om lid
fan it Oud to wurden. Dy stimde dêr fuortendalik mei yn
en fortsjinwurdige dêrmei de sechste generaesje yn rjochte
line fan it Grouster laech yn it Gild Dy seis generaesjes
folgje hjir:
1. Hidde Joastes Halbe(r)tsma. 1756-1809.
2. Binnert Hiddes Halbertsma 1795-187.
3. Hidde Binnerts Halbertsma 1830-1895.
4 Piter Goslik Halbertsma Hidde-sn. Sr. 1860-1925.
5. Hidde Binnert Halbertsma Piter-sn. 1888-1971.
6. Piter Goslik Halbertsma Hidde-sn. Jr. berne 1917.
Binammen Piter Goslik Halbertsma Sr., en ek syn heit Hidde
Binnerts Halbertsma ha in hiele bilangrike rol yn it
bistean fan it Gild spile.
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1962. Reinder Gerbens de Vries, doe 70 jier âld, earder
lange jierren foarsitter fan it Gild, hâldt in lêzing mei
in histoarysk oersjoch oer it Gild. Syn leafde foar de
âlde foriening die ek doe wer bliken. Mar ek nei dy tijd
bleau syn greate bilangstelling fear it Gild: nei 1962,
doe l t er neffens it reglemint lid ôfwaerd, kaem er, as
ld-lid en gast noch stfêst op t e jiergearkomsten. It hie
yndertiid in goed idg fan it bistjûr west om ek de âldleden op te jiergearkomste it to noadzjen; stimrjocht
hienen se uteraerd net mear; in pear âlde leden makken der
geregeld gebrûk fan. Reinder de Vries wie (en is noch!)
der ien fan.
1975. Der wurdt bisletten om it 200-jierrich bistean fan
it Gild op sobere wize to bitinken op 5 maeije 1976. Der
sil bisocht wurde om ien to finen, dy't dy jouns in praetsje
hâlde wol oer de skiednis fan it Gild, fan 1776 ôf oan
1976 ta. It leit yn de bidoeling om der in ienfâldige,
gesellige joun fan to meitsjen, mei in hwat álderwetsk
oansjoch: kofje dt kraentsjekannen, mei in swart klontsje!
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De foto's, ineastepart reproduksjes, binne forsoarge troch
de CFD-RU Grins 3 de hear J. van Nieuwenhoven to Grou, de
Leeuwarder Courant to Ljouwert en Teczke Hoekenia to Sddhorn
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BOARNELIST
Algemien
A. hânskriften;
1. Quotisatiecohier 1748 (Ryksargyf yn Frysl&n).
2. T.B. Hoekema, Biroppen to Grou yn 1811 (by de skriuwer).
B. printe wurken:
1. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De ziekenfondsen
in Nederland. Rapport uitgebracht door 1 ... ! W.Stoeder.
C.J. Snijders. G.P. van Tienhoven en D.A. Ribbe [1895].
2. E.M.A. Timmer, lKnechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden (1913).
3. Statuten Nederlandsch Verbond van Ziekenkassen en fondsen [1920]
4 • Provinciale bond van ziekenkassen en -fondsen in Friesland. Statuten en huishoudelijk reglement. Goedgekeurd
bij Kon. Besluit van 8 April, 1920 No. 824.
5. H.M.Hoeneveld,'t Gild 1776-1926.Yn:Frisia 26.2...9.4.1926.
6. F. H. Pasma, Grouw in den Patriottentijd. Yn: Frisia
24-2-1928.
7. D. Miedema, 1-let Gild te Grouw - 160 jaren van nuttigen
arbeid. Yn: Nieuwsblad van Friesland 10.4 - 8.5.1936.
8. C. Jiskerke, De afschaffing der Gilden in Nederland
(1938).
Bydrage ta de kennis fan it libben, de
9. G. Dykstra
persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797-1858
(Drachten 1946; diss. Grins).
10.P. Geyl, De patriottenbeweging 1780-1787 (1947).
Yn: Oostergoo
11.D. L. Bouma, Sikenfouns ,,' Gild" [rym]
3-3-1951.
12.H.Algra, De ptriottentijd. Yn:Gesch.v. Friesland (1968).
13.Grouster almenak dtjown fan Teake Hoekema (Grins 1974 2 )
14.G. Elzinga, Fries Munt- en Penningkabinet, Lijst van
aanwinsten 1973-'75 en enkele andere gegevens. Yn: De
Vrije Fries LVI (1976) s. 179-192.
Gilde - archivalia
I. It Alde Gild

A. hnskriften:
1. Sûnder omsiach en mooglik net folslein in boek mei
a. list fan 50-jierrige leden oer 1777-1824; b. list
fan forstoarne leden fan 5.7.1778 - 1824; c. nûmerlist
fan de leden oer 1776-1823; d. kasboek 1776-1779;
e. list fan forstoarne leden oer 1822-1826:
f. kasboek
1780-1828. - It boek bifettet bigjinnend fan de oare
kant g. De Leeden Van Het Gild [oer 1776-1828]
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2. In los bied mei de bidraggen dy't der oer 1776-1791 op
27-12 yn 'e bus sieten. Op 'e oare kant: oantekens oer
50-jierrigen (1825).
3. Karbrief fan 1807 mei de lettere foroaringen.
4. In los bied mei hantekens, bij trije in jiertal: 1807,
1815, 1818.
5. Bistek-karbrief fan 1838 mei de lettere foroaringen.
6. Kasboek 1873-1893. Op it foarpiat: 't Oude Gild opgericht in 1776.
B. Printe boarnen:
1. Reglement voor het Oude Gild, opgerigt te Grouw den Sen
Mei 1876, onder de zinspreuk: Eendragt maakt magt.
Leeuwarden, ter snelpersdrukkerij van H. de Groot.1876.
2. Feestliederen te zingen in de gezellige bijeenkomst op
het eeuwfeest van Het Gild. Grouw, 7 Mei 1876. [Ter
Provinciale drukkerij van H. de Groot, Leeuwarden.]
Sjoch ander IV.

II. It Nije Gild
A. hnskriften:
1. Yn perkaminten omslach in boek mei a. Regelement van
Een nieuw of tweede gild opgerigt 1.. ./ 1 Jannuw
1796
1.. .1 (1796); b. Naam List; c. Namen der Leden bij het
begin van den lare 1812; d. in kasboek oer 1796-1852. It boek bifettet bigjinnend fan de oare kant e. in
kasboek oer 1796-1821; f.
Namen Der Ouden Boven de
seeventig Jaar Na GeMaakt van 184.3 in 184.9; g. Namen
der Leeden in t begin van 184.9.
2. Oantekenboek 31-12-1864. o.m. 15-1-1894..
B. printe boarnen:
1. Reglement voor het Gild te Grouw, opgerigt den 1
Januarij 1796, onder de zinspreuk: Voor ouden van jaren,
Komt men hier te verga'ren. Met eenige wijzigingen
veranderd en ingevoerd, op den 27 April 184.2.
2. Reglement voor het Nieuwe Gild, opgericht te Grouw, den
1 Januarij 1796, onder de zinspreuk: Voor ouden van
jaren, Komt men hier vergaren. [1881. Gedrukt bij N. J.
de Vries, Leeuwarden.]
Si. ander III en IV.
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III. It Nije Gild - 't Gild
hâns kr if t en
Leeden van Het
1. Yn perkaminten bn in boek mei a. en c.
Niewe Gild [oer 1854-1893] ; b. Namen der oude mannen
boven de zeventig jaren [neffens bertejier; o.m. 1893]
d. in kasboek oer 1853-1897.
2. In boek mei a. in J.edelist (ynklusyf in list fan de
âidmannen-nei-1844), wierskynhik bigoun yn 1870 en byhouden o.m. 1893. - It boek bifettet bigjinnend fan de
twa ledelisten mei ynbarde en jtoare kant b. en c.
jowne bidraggen, wierskynlik fan 1895 en + 1-1-1897.
IV. It Alde en Nije Gild
A. hânskriften:
Lijst van giften geschonken aan de Gilden te Grouw.
B. printe boarnen:
Rounskriuwen, datearre 'Grouw, 12 December 1885' fan de
'Bestuurders van het Oude en het Nieuwe Gild te Grouw',
rjochte 'Aan de Leden van het Oude en het Nieuwe Gild
te Grouw.
V. 't Gild
A. hânskriften:
1. Naamlijst der Leden van ,,het Gild te Grouw." Opgericht
1 Januari 1894. [oer 1894-19101.
2. Oantekenboek 5-4-1894 o.m. 20-5-1908.
3. Oantekenboek 17-11-1910 o.m. 28-10-1920.
4. Oantekenboek 17-11-1920 o.m. 30-1-1927.
5. Oantekenboek 14-2-1927 o.m. 24-2-1937.
6. Oantekenboek 4-10-1937 o.m. 25-2-1957.
7. Oantekenboek 19588. Kasboek 1901 o.m. 13-1-1911.
9. Kasboek 1911-1942.
10.Kasboek 1943-1957.
11.Kasboek 195812."Reserve"-boek 1-1-1912 o.m. 1-1-1926.
13."Reserve"-boek 1-1-1927 o.m. 1945.
14.Brieven: a, b c en d. fan de Kamer van Koophandel
voor Friesland (16-9-1926, 5101926, 24-7-1956 en
31-8-1956); e. fan Jm. Nieuwenhuis to Grou (31-8-1935);
f. fan dokter J. S. Hermanides to Jirnsum (18-3-1957);
g. fan de Sociaal-Economische Raad (14-9-1964); h. fan
R. G. de Vries to Grou (jann. 1973).
15.In los bled mei in oersjoch oer de ynkomsten en de
syktegefallen oer 1943-1945, opsplist yn dy fan it
prsonie1 fan "Halbertema" en de oare leden.
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16.In los bied mei 'Bijdrage ,,'t Gild" lste halfj. 191414
door de N.V. Halbertsma'.
17.In slüf mei rekkens dt 19145-19147, 1957.
18.In slûf mei syktebryfkes 1t 1947, 1948 en 1951.
19.Presinsjelist fan de jiergearkomste op 25-2-1957.
20.Presinsjelist fan de jiergearkomste op 17-3-1958.
21.Losse bledden mei jieroersjoggen oer 1963-1976.
22.S. A. Schoustra syn lêzing op 'e feestjoun op 5-5-1976.
23.Resepsjeboek 5-5-1976 (mei foto's en knipsels).
214.'Nota voor het Gilde Bestuur van Tj T Bijlsma voor het
rondbellen der te houden vergadering in het Hotel Braam
de Somma van 75 cts Tj T Bylsma.' [ g un datum].
25.It reglemint dat oannommen waerd en yngong op 20-1-19141
(Leendert van der Stelt foars., Jelle van der Schaaf,
Jaap Annes de Jong, Albert Ernsts Wester, Sjoerd Jac.
Sjoerdsma skr., Sieds Jonker boekh., Eelke van der Made
boade).

Sjoah fierder ander B.

B. printe boarnen:
1. Reglement van het Ziekenfonds ,,'t Gild" te Grouw.
Opgericht 1 Januari 1911. Stoomdruk - Firma Van der
Spoel & Co. - Grouw.[: omslachtitel][yngien 1-11-1911].
2. Reglement van het Ziekenfonds ,,'t Gild", te Grouw.
Opgericht 1 Januari 1911. Electr. drukkerij ,,Friso"
Grouw. [yngien 1-1-1921]
3. Reglement van het Ziekenfonds ,,'t Gild" te Grouw.
Opgericht 1776. Gereorganiseerd 1 Januari 1911. Electr.
Drukkerij ,,Friso". Grouw. [yngien 1-1-1931]
14. Reglement van het Ziekenfonds ,,'t Gild" te Grouw.
Opgericht 1776. Gereorganiseerd 1 Januari 1911. [yngien
25-2-1948]
5. Reglement van het Ziekenfonds "'t Gild" te Grouw
Opgericht 1776 Gereorganiseerd 1 januari 1911. [yngien
16-14-197141 ["Grova", Grou]
Sjoch foar de regleminten e' hjirboppe ander A 25.

6. Utnoeging foar de bûtengewoane gearkomste fan 9-7-19143.
7. Utnoeging foar de jiergearkomste fan 6-12.19143.
8. Utnoeging foar de jiergearkomste fan 17-3-1958.
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