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Hjoed sjocht it der oars zit, oan de 
ôJde Boochstrjitte, 

mei de grutte buorman 
"De Bank" op 'e side. 

In beheind glopkefan Buur ta Buur 
Brolsina - Rabo 

leit iepen, as restant fan 
'tpaadsje en rûchskerne (Ii), 

dy 't dêr earder har plak hiene. 

En bv in praatsie vn dit ge/I in 
plaatsje opjins tafel, in tekening 

mei losse hôn set, fan en la, 
mei: 

lofis II niisneamde Brolsmahûs, 
de efieromsdoar, en rûchskcrne-skud. 

Hjirjbaroer in Fermanje-hi.ske en op 
efiergrûn Jonkers skuorre (), 

mei 't ûlehoerd, kreki ze s/en, en de 
sinne vn 'e m/itze. 

Mar der stiet mear op e tekening 
Grouynfeeststimming enfersiering, en 

ek »y diene mei, ynfoarmfan 
znpoartsje dêr,  

opmakke mei grien en lampe 

1952. Deflagge op 'e toer! 
't:Wie sa: 

De brêge oer de Grou, ta de bôn mei 
de felle Wiggeles de Visserwei, wurde 

offisjeelyn gebrûk steld, en 

Apollo betocht 60-jierrich bestean. 

Dit barren wie jz in skilderstikjefest lein, 
en te pronk set, op buorlju 's 

reinweftersbak. 
't Byld komt yn dizze mjitte, net alhiel ta 

syn rjoc/u. 't Jout te sjen, dat Apollo 
rjochts, yn marstempo, op de brêge, dy 't 

iepene wurde sil, ta stap:, 
wat nei de bedoeling infeestlike moeting 

yn har draacht, dy 't ek tige slagge is. 

En nei dit treffen fan '52, 

no troch de Booch '83, 
De Jordaan yn! 

De benamming "Jordaan ", 
letter algemien de oantsjutting, haw ik 

i2r myn bernejierren gjin weet fan. 
Us beppe sprutsfan 
"De Hoeke" foar dit 

- diels doe noch ûnbeboude? - 
efierom oan ôld haven en Baai. 

(17) 

Yn 't Hoek-winkelhj2s, rjochts om, 
wenne defamylje Seldenrust, 

Fokke, Pytsje en de dochter Setske. 

Seldenrust, in echte Grouster, 
bekendJan brêge en bank, ek sa 

ferneamd, om syn smoute 
ferhalen, en ek, om 't wurk 

as pûstertraperfan 
't Fermanje-oargel. 

Seldenrust wie winkelman, mar 
dit Zei meer op It terreinfan 

defrou tink? enfoaral 
letter Jan de dochter. Sa sutele 

Setske û. o. harfisk 
ûnder de Grouster leajhabbers zit. 

Mei har man Jurjen Wispelwei 
bewenne hja letter II ôldershûs. 

't Winkeltsje wie beheind, dochs 
koe men der wol foar 
len en oar terjochte. 

Foar 't itstalfinster leine, 
dweilen, skûldoeken, bjinders, 

hdnskrobbers, Jjoermakkers, -oansetters. 

Soms s:okfisk, sa ek in pot mei pikel- 
hjerringen. In kistje mei bokkings, 

oanfierd zit Lemster rikkerjen, 
stie op 't toanbankje, 

en 't peteroaljefet yn winkels hoekje. 
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In ijedderke liede nei de soider. 
Ekfoar hin of em, ree foar tarieding, 

koe men by defamylje terjochte. 

Njonkenjmns bûtedoar, en ûnder 
't winkeisfinster, stie in hinnehok, 

en 'taai, ferkocht men 
by 't heal snies. 

In houtene aaikom, yn kleur, no, 
fan "Read en Grien "pronket 

by zs neikommers, as oantinken oan 
de Wibrafan doe, dêr. 

En heech oan de loft, smiet sinne 
of moanne oer boer 's rûchskerne, 

ijocht oer Seldenrust s 
keamersglêzen. 

(18) 

It wiene de susters Hinke en Makke 
de Jong, frijfammen,  skroar, en 

hûshaldster, 
(nichtenfan Albino's Japik) dy 't 

ûtsjen hiene op Seldenrust '5 
ztstalfmster. 

Harren bûtedoar - noch mei ûnder- 
en boppedoarkes - 

wie rjochts oan 't iepen paadsje 
dêr 'ijo rjocht op ta rûnen 

zt de Buorren wei de steech de!. 

Sa sein troch itpoartsjefan 
de tekening. Op de eftergrûn, lofts 
fan harren doar wiene noch twa 

bûtedoarren. 

(19-20) 

Di:ze hzcen seagen, oan 'e sûdkant, 
oer boer 's bleek 

op îld haven en Lytse buorren ta. 

En de bewenners, ôiders mei harren 
bern, dér, yn dit herntsje, 

wiene ü. o. by wiksel, 
Geale en Hieke, letter de soan 

Japik, mei Line, 
stukadoar Feenstra enfrou Tseardsje, 

Lize Mink en Pyrsje. Sa ek 

Jetse van der Goot en .synfrou 
Geeske mei harrenfjouwer dochters en 
de beide soannen. Van der Goot wurke 

op ii' bûteifabiykyn Grou. 

Men hat him kend as moikrider, 
molkferfierderfanôfitfabîyk nei de 

winkels fan Gauke Rins 
en Hjerre Wypk, yn 'e Buorren 

en by de Poarte. 

En dan yn dizze huzen ek noch 
inkelingen mei 

bynammen, sa as, pampoepen 
in izerfab,yks,nan, en 

Jantsje kat mei man offreon Evert. 

Nei dit tiidskoft, fan dy trje huzen, 
hat dêr in nij hûs, en hok stien, 

eigendom fan, en bewenne west troch 
boer Jonker 's bern en bernsbern. 

(21) 

In oor hûs meifrj efterzt, rjochts, 
dêr njonken, wie Jan defamylje 
Sichtema, Sybren, Timentsje en 

de dochter Tytsje. 

Sichtema wie fisker en skieppeboer, 
yn bisten rûne en syn hok stie 

oan Lynbaansfeart. 

Frou en dochter wiene gauris 
op It bûien. Hja sochten 

rointe en de natuer, 
wat II efierom net bea! 

Troch no juffer Mulder 's tzn, 
rjochts Jan dejilla "Blier Herne" 

rûn eartiids 
Sichtema 'S paad. 

Sa sein, Oer Roazen - it wie sa: 

Foar defamylje Mulder-Halbertsma 's 

j 
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tijd, stie dêr in hûs lofts, en in 
hûs mei slachterij, fan de 
slachter Tsjitse Uilkema, 

mei rjochts in paad dêr njonken. 

Oer dat paad no, hie Sichtema 
Rjocht Jan gean, om by 

syn skiep te kommen, oan de 
Lynbaansfeart. 

Byferkeapfan d' ien net d' oare 
bleau dat rjochtfan gean bestean 

en dat waard doe, troch Mulder 's tûn. 

Noch is sichtber, rjochts, yn It stek 
fan de tzn, 

wat iens ta Sichtema 's tagong 
tsjinne. 

En wy, de bern it en rûn ii efterom, 
brochten skilen en oar ôffal nei 

Timentsje, en sa hie eits, 
part oan de wolstônfan 

Lynbaans ski epkes. 

't Hûs yn It efterom hat net harren 
- 1926 - ek oare bewenners hôn 

û..o. defamyljes 
Leendert Hondema en 

fochum Hellinga - ek sa infamylje 
Feenstrafan bûtenzt. 

(22-27) 

It hûsfan de buormanfan Seldenrust 's 
winkelhoekhûs 

stiefoar 't Sichtema glopke oer. 

In hûs wêrfan der seis Jan dit type 
jm 't efterom stiene 

- lykas keamer, gong, solder - 

De iene begeunstige mei sinne, 
de oare net, de iene mei in 

reinwettersbak; de oare 
mei in bleekje, en de gaadliksten 

mei in hzsketontsje of mienskiplik 

(22)  

Neamd hi's, wie ien meifan de 
gaadliksten, hjir wennen destijds 

defamyljes, 
Gerrit van der Schaaf, de Hoekstra 

.Jzppe en Anne, en ek de Bijlsma 's 
felle en Etsje. 

felle Bijlsma wie boeiersfeinr by de 
fam. Boltjes, simmerdei bewennersfan 
in wente efier oan buorkerj Graalda. 

Fakânsje-adres oan 'e Grou, 
dêr 't skip en skipper ta ûnfangst 

foar defamylje 
dan wer ree wienen. 

Wie hjerstmis de boeier 	'e rêst, 
dan fear Bijlsma mei syn snikke 

nei de klaai. 
Letter, ôfladen mei koalyn soarten, 

woartels, rapen en sipels - Winterkost- 
lei hy wer mei 't skzp yn 'e Baai. 

De handel gong sa fan hôn ta hôn, 
der kaamfierder neat oan te pas. 

Gjin diploma, gun winkel, 
noch snijmasine. 

(23)  

Lofisfan diz:en, wenne defamylje 
mei deselde namme Bijlsma, 

Tjitte en Gepke. 

Wol sa yn 't ear lizzend as 
Grutte Tjitte - Bylsma. 

Dizze bleau net 'tferliesfan synfrou, 
efier mei 6famkes en de soan Jehannes 

dy 't as no 80-jierrige mei is noch 
fan ii Grouster libben genietet. 

Syn heit wie in man dy 't net bang 
foar in hantaast wurk wie. 

Synfest wurk wie eartiids by de firma 
Van der Ploeg, en wie al safoarman by 
de brônwacht. Hy wie doarpsomropper, 
klearfoar eits dy 't wat "op 'e skelle" 
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ha woe. Hy wie kelner, 
wie yn tsjinst by de "Lêste Ear 
ynfuncriefan 6fli::er en boade. 

Hy reagejins skoarstien en skrobbe 
of himmele de goate. 

Hy wie jm defytshannel, ferkocht en 
lape op. Soms j 't efi erom. Soms op 

sneintemoarn, yn z2tstallingfoar 
hotel Van Stralen, dit 

ten geunstefan ii' boerefolk. 

En infotofan de a1de Bierhalle, Zit dan 
ek noch ns sjen, dat er mei oare maten, 

yn 't wurk by Baas Durk Tsjibbes 
Hiemstra, heler wie. 

Immen dy 't yn syn rampt besjoenfan 
folie merken rhzs wie. 

Bylsma wie ek in man dy 'tfan geselligens 
hôlde, en sa wiksele ii' iene it oare 6f 

"Oer 't Hout" hat op 'e ôlde dei syn thzs 
west, en ek letter Friesma Hiem. 

't Hûs yn de Jordaan hat ek mear hierders 
hôn, en ik mien te witten, fan defamyije 

Van der Wal - Gerrits Lam 
en by harren, itfet efteryn de gong 

mei en ta oaljeferkeap. 

(24)  

Harren buorfrou - yn 1t tredde hûs - wie 
Louise Giezen - Kranenburg, 

mei dejonges Hindrik en Gerrit. 
In hûs sûnder sinne, tryst en 

sicht op 'n oarmans /c6lde muorre. 

Dei it deiyn rûn sy, op klompen, 
lôns Bierhallesteech, nei de Suorein; 

boer Sienema, Han ja-State, 
dat wie II eindoel. 

Dêr Zei har wurk, har leun; 
de gaazje om ii bestean. 

(25)  

Har loftse buorlju wiene û.o. 

Jtjongtroude pear, Doeke en Hiske 

Wybenga en nei har, ek as krekt 
trouden, Hindrik en Akke Paistra. 

Dit hfis wie freonlik, hie in bleekje, 
en 't geniakfoar hûs, en sicht nei 

Baai kant. 

(26)  

Dêrfoaroer, mei 't haadstrjirsje 
tuskenbeiden, en mei gelikens 

ztsicht en geriij wenne defamyije 
Van den Berg, Kees en Harmke. 

Dizze iju binne mei de bern 
Ruurd, Tryn en Jan, letter yn de 

blommewrôldfan Aalsmeer belône. 

(27)  

En dan, as iêsten, wennen dêr ek, 
ien hûs tebek, 

oan 't smelpaad, dat 
de Jordaan sawol mei de ôld haven 

as mei de Suderkadeferbûn, 
Rinse en Hinke Frankena. 

Rinse wie by Bootsma, de sniderfan 
de Kade, oan 't wurk, 

't wurk rekke op, en Rinse krige dien. 
Halbertsma wie de nije baas, foar koarte 
tijd, en doe wie der de wurkferskaffing, 

sleatten slatte, en noch 
letter wie Rinse Frankena net mear! 

Hinke, synfrou wie bôlekoerrinster, har 
thüs waard letter Drachten. Bouke de soan 
troude en gong om utens - tusken Akkrum 
en AldSkou. Syn wurk wie by Halberisma. 

(28)  

Eitse haadstrjitte hat wol in ôfslach, 
sa ek, lykas wy seagen, de Jordaan. 

Yn It brede hûs lofts yn di::e sydstrjitte, 
foarby Sichtema 's keamersfinsters, wenne 
en winkele slachter Wypke Sints de Jong 

Koart Jan 511k, krigel manisje, mei 
in krol ûnder syn pet wei. 
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Synfrou ha ik net kend. Der wiene twa 
dochters, Feikje en Leen. 

Feikje wie troud mei Johan Kerkhof, de 
winkelman oan 't Halbertsmaplein 

(no dêr - nei jierrenlang de Keidel 's - 
famylje De Vries, hnwurkwinkel,). 

Letter waard .sy defroufan Klaas 
Hondema, en wenne oer de Grou. Vn It 
molehûs, no rekréaasjewente 'Huize 

Brinkman', in namme 
mei baan nei dejierren '40-'45 ? 

Leen troude mei in De Jong - 
nammegenoat - en gong om utens. Har 

dochter is defroufan Jaap Pijlman. 

Slachter De Jong hie ek twa soannen 
beide troud, de ôldste gong bûten zit. 

En Thomes wie hjir ienspostkantoar 
bersjinner, en wenne, as kostgonger, 

Jan frou Pekemayn 't hûs op 
de hoeke "Nearesteech - Haadstrjitte" 

No defoarsaakfan de Treemter. 

Wypke Sints ferhuze Jan zt de 
Jordaan, nei de Boochstrjitte, en 
set dêr slachterssaakfuort. (58) 

En 'tferrinfan .syn 
slachters-winkelhûsyn de Jordaan 

wie sa, dat 
Lieuwe en Fimke, seilmakkersdochter, 

De Jong - De Vries dit kochten. 

Lieuwe de Jong wie los wurkman, en dêr 
njonken sette men yn slachtershûs, 

in winkelyn krudeniersguod op. 

It winkeihûs, feardich en flink yn 
dizze lytse buorren, koe besjen ijle, mei 
syn grutte doar • m twa parten brûkber 

en sydlings dêrfan lofis it winkeisfinster 
en rjochts de keamersfinsters. 

Foar hoe lang men hjir tahoid 
is my net bekend Defamyljeferhuze 

dêrnei nei Sevenhuzen. 

It De Jongs -pear hie twa bern. Setske, de 
dochter, troude mei Jaap Schuurmans 
en de soan Ale mei immen zt Akkrum. 

Dit winkeihûs hatfierders bewenne west 
sûnder saak deryn, troch û. o. famyljes 

De Grouw en De Vries, as wurknimmers 
Jan HaLbertsma. It pand silfaaks al 

Haiberisma hûs west ha. 

(29)  

Ek de buor,nan Ûltsje Kleefstra, wie 
yn tsjinst by de Firma. 

Synfrou Jantsje, wie depothâldster 
foar de boardsjcivaskerj 

Anne en Hoatse wiene harren bern, de 
dochter gong bûtenzt, en de 

soan troude mei Anna Werkhoven. 

Inpear echte Grousters, dy 't har 
te allen tide yn dizze gelederen-) 

sjen litte. 	*) dyfwi de Sifling Grou 

't Kieefsira 's boppehûs stie 
besiden de did haven, 

en mei in goede sprong fan 't stap, 
stienejo op 't efterût, Jan de dêr doe 

wenjende, en ik roai, farnylje 
Van der Zwaag-Boorsma, of wol 
Lytse buorren 's galanterysaak 

ii' boppehûs wie ek de wente letter 
fan ü. o. Loufan Jan Atema, 

meifrou en jonge bern. 

(30)  

De Jordaan hie ek in komelker. 

Kome&erij mei skuorre en hûs oan 
did haven en Baai enfoardoar 

oan 't sydstrjitsje. 

Kees Wester, frou, soan Fokke en 
dochter Tmyn, wie 'rfolkje. 

Wester 's Kees wie in broer fan 
helling 's Wester Ernst. 
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Kees Wester liet om 1912 hinne in 
nije pleats sette op 'e Galle lannen, 

buorke dêr, en letter 
defamyljes Snoek 

't Is de no neamde Wite Ruorkerij. 
It sintrumfan de rekreaasje 

"Yn 'eLijte". 

En sa kaam dan II komelkerspiakje oan 
'e buorrenfrij. De skuorre waard doe 

brûktfoar oare doelen, sa as 
foeraazjeopslaeh 

foar Piter Riemersma, Tsjzpke Huisman, 

in timmerman 'v hoekje en gerijffoar neiste 
bewenners; 't is mooglik dat itpand 
kocht is troch de ôld-slachter Wyrke 
Sints de Jong, omdat hy ek de earste 

bewenner dêr doe wie. 

Marijke Visser, de letterefrou Jan Sipke 
Zwat, wie syn hzshôldster. 

't Wiene Klaas en Froukje van der Meer- 
Gorter dy 't lofts wennen. 

Van der Meer ha ik alfaker neamd, mar 
hjir yn 't efterom - de Jordaan - wie 
syn thzs. Syn wurkplearske wie yn 

de Westerbuurt en hv wie bekend as 
brânkastmakker en kans'eiIesmid 

In âlderwetskpearke zit dyjierren. Se 
binne hiel wat kearen de Bierhallesteech 

del setten. 
Sy mei 't smel goud op, 

't kuorke oan 'e earm, ta in 
boadskip oer de brêge, en in praatsje 

der op tal 
Van der Meer op wei nei 

de Westerbuurt, ta II karwei fan zs 
"Brdnkast 1924" - miskien? 

'32) 

Famylje Atse en Anne van den Berg, mei 
de dochters Hindrikje en Tsjitske, 

wenne yn rjochtse hûs, selde parroan, 
apart soürt milLskenfan c2lde stimpel. 

Sa ha dêr ek wennefamyljes Van der Wal, 
Jochum en Uodske, en 
Ânske en Syp Adema. 

'Hai' dêr grif goed wenjen west, in 
keamer op sinnekant, in bleek, rom 

tsjen oer de Baai, en yn 'efierte 
"De Grou" wêrlôns 

ii grurteferkear te wetter wie. 
Sa as de rûte Grins-Lemmer- 

Amsterdam. 

(31-32) 

Foaroer skuorre en hûs stiene - mei 
't smel strjitsje tuskenbeiden - noch twa 

hu.-en, kreaze huzen, ek in bleekje; 

znferklikker oan 't kezyn, bea de 
nediche wijde blik, dy 't men hjir oars 

miste. 
De Baai waard sa defierre. 

(31) 

Fierdere nammen binne defamyljes 
De Boer en Meierhof. 

No oer nei itfifde dielrsje, 
mar, sa sil men freegje, wie der sfear, 

sfearyn dy lytse efierbuorren? 
Ja, dy wie der, ynfoarmfan 

noflikheid, fan ien grutrefamyije, 
dêr 't de ien net mear en net minder 

as de oar wie, dêr 't de ien alles 
fan d' oar ôf wist. Dit dan 

yn dejierren om '20, '25 hinne. 

Lange jierren wie har tJns "De Ar/ce". 
lisplak efter de skoalle, yn de Grfindaam. 

Van den Berg wie fan hûs zt boere-arbeider, 
in wrotter; letter Halbertsma. 

Yn dit hûs, wol gaadlik, hat 
defamylje Ratsma wenne, letter 

- al nearnd - in winkel yn de Boöchslrj iiie. 

J 
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Ek doe weneflich dêr -Bierhalie- 
rûn myn paad der gauris lôns, troch 't 
efterom, nei de wôl, Baai 's kant, om 

der te spielen. 
Alderwetse gewoante, dy 't 

by de hiele buert yn swang wie. 

Wyferlirte no dit rêstige efterom 
mei syn skjinne strjitsjes, oprêden 

om hûs en hear, mei deplantenfieurich 
efier de heldere fitraazje - 

en binne opnijyn de "Booch ". 

Oaren ha 't hûs noch bewenne, ü. o. 
famylje Van der Zee, stukadoar Feenstra 

en Bouke en Lokke Visser. 

De Gemeente leiyn '53 ta oankeap 
bes/ach. 

(34) 

Rjochtsfan z2s stie in lyts, tige 
kreas wenhûs, eigendom fan de dêrnjonken 

wenjendefoeraazje-winkelman op 'e 
hoeke nei de Suderkade, en yn hier 

by Adem en Tytsje 
Sietema-Douma 

Adem, wa hat him net kend, ftrlear 
hjir ûnder itjier '10 

frou en bern by de bene dêrfan. 

Fan pakhis-boppehûs nei Baai 

(33) 

Yn de rûntefan de Boochstrjitte 
stie ás, sa ek zs mem 's âldershûs. 

Sy wiefan 1879 - Us Jan en ikfan 5 en 3. 

't Wie itpakhûs mei boppewenning 
fan de Bierhalle. Leech ûnder de balken. 

Mânske muorren - nei 't like in kowe- 
finster, -gat deryn, dat fin tinken die 

oan eardere buorkerj - stienneneflier. 
1870 —1952 foar zs opslach 

fan bier en dranken. 

Dêr efter wie in hok, ii saneamde 
skearhok; de nammefanfoarôlden 

oernaam; as wie II lens foar 
skieppeskearen brûkt. 

't Wie zs opslachfoar winterbrand 
1933-1952. 

By zs wenjen dêr boppe 1901 - 1913 
is zs heit siik rekke, en 

op 'e Jouwer, Heerema State, fersroarn. 
Op oanstean fan pake en beppe waard 

ûs thzs de Bierhalle - irferrin stier 
earne oars wol beskreaun. 

't Hat in drok bewenne hûs west, en 
dan neam ik zt dy rige 

Bowe en Geeske Roodbergen, 
in soanfan baas Doeke, de smid zt de 

Wide Steech; 'tjonge wyjke tsjinne 
yn 'e omkritenfan Grou. 

't Hûs hat romte makkefoar de nije 
opslach Jan de eigener. 

(35) 

Itfoeraazje winkeihûs hatyn 
't ijocht stienfan 
saak en nammen, 

al sa: 
Tseard en Fokje de Jong 

1912 Hindrik en Njiske de Boer-Beeksma. 
Wobbe en Eke van der Vegt-Hooghiemster. 

Tsjipke en Ylsje J-Iuisman-Hofstra 
enfoar harren, de âldersfamy!je Huisman, 

dy 'tyn 1927 Jan bûten zt wei 
nei Grou kamen. 

Jan de Leeuw 
die foar 't lêst de doar ta 
en de Firma sloech ta. 



19 

(36) 

Foaroer de winkel wennen Jehannes en 
Janke Gorter - Gorter, neef en nicht. 

Harren namme wie "Goarter "foar eits. 

Janke wie in dochterfan defamylje, de 
baas, fan Jan Goarters hok; en Jehannes 

wie Jan syn Jak seilnuzkkersfeint, 
yn tsjinst by de Molenaars, 

Tsjerk en Ajke, de ôldste generaasje. 

Mar Gorter hie nêst syn deistich wurlç 
ek oars wat yn syn nurse - Muzyk. 

Op dide foto 'sfan Apollo, presintearje 
se har, ek syn broer Jan, mei de 
trompet, as jonge leden dêrfan. 

Dit muzy/aneitsjen sil de stjitjûn ha, 
ta mear, 

en jm kombinaasje mei Apollo-leden 
foarme men in groep, 

sa as Age Jonker, 
de Ratsma 's 

Klaas en Jou, 
Sipke Visser en de Gorters. 

Sy makken muzyk, en 
spilen op Merke en Oostergo 

foar de dûns, 
op Van Stralens boppeseal. 

In kwartsje yntree. 

Ek waard men z2tnoege by z'fierings 
iî o. fan de Krite, ek 
ta begelieding dan 

Jan defryske sangen en lieten. 

Gorter wie ek dûnslearaar en 
de pianist dêr njon/cen Alb. Visser. 

In inkling ta de dûns 
learde de stappen oan hûs 

by Gorter 
en 

Janke, Gortersfrou, 
assistearre dan! 

Op sneintemiddei ofsneinrejûn 
kaam itjongfolk  zt de Buorren 

gear ta repetysje, dûnsles. 
7'ongersdeirejûns wie ii' 

boerefeinte- en fammefolk 
oan bar, alles op 

Van Stralens boppeseal. 

Walse, Valeta, Boston en sa 
glieden we de rûnte oer. 

Ekjoech It duo Gorter - Visser 
les te Jirnsum, dêr 't de 

Grousrerfamkes, wy, soms, 
op besite kamen. 

Seal Dolle, dat wie 't adres. 
Van der Wagen by need 

Dejongesfan Jirnsum wiene op 
"bal-avond" as slûtjûn gast te Grou. 

Nammen û. o. 
De Graaf, Takema, Hylkema; dizze 
de lettere man fan Akke de Lange. 

Nei 't ik mien har ek II Raerder 
jongfolk dûnsles hônfan 

it duo Gorter - Visser. 

Gorter wie ek dirigint 
Jan de Grouster koaren 

de Follcsstem, en 
't Gemengd Koor. 

Ek syn preslaasje 
brocht de koaren yn klasse. 

Dochs Jehannes Gorter, bleau 
neist synfrou, de seilmakker. 

Jan en Giyt wiene harren bern 
Gongen bûten it. 

Seilmakkers pakesL-zer, 
dochterfan de soan 

Jan en synfrou Joukje, 
wie stewardess. 

en sil eafierder de wrôldyn 
west ha as pake en beppe 
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Johannes en Janke 
fan ii' Suderkadepaad. 

(37) 

Rjochtsfan de Gorters 
yn 'thoekhûs 

op 'e hoeke nei de Trjehoek, 

wennen Sybren en Jntsje 
Van der Vlugt-Bokma. 

Defrou wie in dochterfan 
Trjehoek 's slachter 

mei dy namme. 

Van der Vlugt wie 
brânstojhanneler, en dêrneist 
keapinan, yn komelkersôffal, 

ekfaak de regeler taferfier dêîfan. 

De bernfan Sybren en Jntsje wiene 
en der witte wyfan 

Aaltsje, Aukje en Klaas. 
Klaas en Gryt, har soan is Sybren 

dy 't wy hjir kenne 
asfreonfan de Stjiing. 

De ôldste dochter Aaltsje waard 
frou Hof, en Aukje naam 
Wester 's nammefoar kar. 

De namme dy 't hege eagen smiet 
oan Bliken 's râne. 

(38-40) 

En lofisfan 't Gorters hûs 
ii paad, de strjitte del 

dy 'tfoar myn tijd 'haven' hjitie, 
fanwege It eardere wetter hjir. 

De haven del 
noch rrjje wenten yn rige. 

Om 1900 hinne 
wennen yn de earste twa 

(38-39) 

Roei en Boukje van der Ende en 
Johannes en Woanske Deelstra. 

De maniju boerearbeiders 

De syfkes kreamheinsters. 

't Wie J{7oanske —frou Deelstra 
dy 't mjç yn in Augustusmoanne, 

mei te wrôld helle. 

(40)  

En dan as lêste yn di=e rûte 
it hûs dat stie, mei 

't sicht nei de Baai, en 
foardoar oan de dimpte haven. 

Lêstlyn, stie yn de Mid Fries/ander 
noch in ôldportretsje. 

Defrou, yn petear mei de 
bôlekoerrinster Eelisje At, 

of woifrou Huisman. 

't Wie defamylje Koopmans dy 't 
dêr wenne, de man wie iens 

wurkswn op de oaijemole fan 
syn sweager Tjitte Hommes Dijkstra. 

lens de mole har toeren draaie Zitten, 
op de sa bekende 

Oare kant - oer de Grou, 
wie men nei Baai wôl kommen. 

't Wie in gaad/ik hûs dêr 't ü. o. ek 
lang defamyije 

Van der Wijk-Hondema wenne hat. 

Wâ iskant! 0) 
Dêr 't men gear kaam ta 't nijs. 

Maniju in smoutpraatsjeferkochten, 
of in oar boadskip hiene, dêr 't de 

gelegenheid ta wie, lykas ek in 
Gemeentelijke WC. 

Libben en geniet fan eardere dagen 
ek oan de Baai. 

(41)  

En wat ik hastferjitte soe te neamen, 
is It hûs lofis, frijsteand, 
doe noch, oan 'e Baai 

sûnder Suderkade, 
mei 't sicht oer Baai en Grou 

en de nocht dêrfan. 

J 
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Yn 'tfiersteferiine wennen dêr 
Tseard en Anne Bouma - Riemersma, 

de timmermansfeint. 

Letter ha û. o. defamyljes 
Harmenson, Kooiker, Atema, 

al sa op Suderkade 
yn Bouma's hûs wenne. 

De soanfan timmerman Bouma, 
wie Anne, tige bekend op 't mêdfan 

't nije ijocht. 

Meifakan.sje thzs, en in Amsterdams 
wyfke op side, hôlde hy, 

op Van Stralens boppeseal 
demonstraasje, joech taljochting, en 

toande de nije attributen, 
lampen, en moogiikheden 

ta it gebrûk dêrfdn, 

"It Nije Ljocht" 
1910 en der boppe. 

De Trijehoek 

(42-49) 

In skoftsjeferlyn, frege immen, 
Wirrejo wêr 't de namme, 

De Trijehoek 
fandinne komt? 

No dat wist ik net, mar wol dat it 
in Trijehoek wie, en de namme 

like did as dat ik der 
witten fan ho koe, en, 

ek ôlder as de Boochstrjitre, want 
wy boarten "yn 'e Steech" en 

"op 'e Trjehoek ". 

En safrege sy, wat wie dan doe, 
mei de minsken dêr, dy Trjehoek? 

Wol, it hertfan Steechs Rûnte, 
sa letter de Boochstrjirte. 

En de "Frisia"fan en om 1910 hinne, 
13, 14, 15 mis/den, 

soe it sa si::e, skriuwe kind ha: 

* 

Jurjen Bokma, oan 'e Trijehoek, hat 
dizzer dagen, nochteren keallefleis 
te keap en ek sa in 1w slachte. 

Klaas en Bowe de Visser fersoargje 
jo smidtewurk, en men iepent 
teffens de nije winkel. 

Tjitte Jelles Bijlsma levert jo briketten, en 
yn 't winkeltsje, is Griene sjippe en polke yn 
foame. De hûshâldster stietjo te reden. 

Doeke Roodbergen iydt mei syn hûne-
karre op Ljouwert en Snits. Stânplak foar 
Drukkerij Friso, ek sa by bakker Haites. 

De kommys fan de Trijehoek komt dizzer 
dagen oan 'e doar, en de motkfarder syn 
wekker rint moarns tsjin 
fjouweren ôf. 

Sneintemiddeis kin "de jongfeint", ek it 
boerefeintefolk, op de Trijehoek terjochte 
foar it spul mei Hout en Nuten. 

Winkelfrou Osinga, besiden de Hoek, 
flak njonken Van Stralens stâl, biedt 
te keap oan, mei ta geriif en nocht fan it 
nutespul, 
in glês molke of sûpe 
foar twa sinten. 
Ek grutte nuten en oare snobberij te keap. 

* 
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Dit dan .... deFrisia! Mar, 
wat folsleiner wie 't sa! 

(42) 

Ir boppehûsfan de smidden Klaas en 
Bowe de Visser, stie, en hie ztsichr oer 

De Trjehoek. 

Boppe wenne Bowe, de soan, 
mei synfrou RJimkje en dochter, en 

ûnder de helt Klaas mei Gepke, defrog 
ende dochters de dames Atsje, lens 

ûnderwizeres oan de Grouster Naaiskoalle, 
en ,Jeltsje, letter (k) 

as depot-hâldsterfoar defyne wask. 
Dêrby damesledenfan 't Grouster Mingd 

koar; harren liet streake Ir earfan 
Trjehoeksfolk 

Rjochtsfan 't wenhûs, wie de smidte (7), 
infrjemd model, datjo, by 't skriuwen 
oan 't tinken set, nel infierderferline, 

en dan yn kombinaasje mei buormans stôl, 
oan buorkerj tinken docht. 

De smidie leiflink heger as de strjitte, 
in bleekje en beamke wie defersiering 

deifoar. 

Enjoech de slach op it ambyld troch de 
dei libben oan de Trjehoek, 

sneintemoarns, 
wie dat sa, as Ir Gildefolk syn 

kontribisJe oan de 
smidte-bazen, yn de smidte ôfdroech, 

dizzen yn tsjinsffan doarps Gildewêzen. 

Lofisfan it wenhûs, wie de nije smids - 
winkel. De saak dêr 't men terjochte 

Iwefoar in njjefyzs, healsliten, 
ja, soms len hiere koe. 

In nije naaimasine De Gritzner, 
ekynfoarrie, en oantfoar koart 

noch yn myn gebrûk. 

Enfierder al wat men nedich hiefoar 
hûshâldllk gebrû/i en 0cm smidte-ark. 

Koartom infolslein hoekje fan 
Booch en Hoek 

Defamylje De Visser, ik tink 
de helt bekend as Klaas Bowes, 
wie zt de Neare Steechfandînne 

komd, ek sa smid dêre, 
yn it skuorke, foaroer it wenhûs oan 

de "dide haven ", no trjesprong 
Dimpte haven - Trochbraak. 

(43) 

Yn 'e flank rjochts fan de smidte 
stie it hoek-winkelhûs, anne/cs 
brânstoJhannelfan defamylje 

Tjitte en Froukje Bijlsma. 

Dizzen de ôldenfan in Jelle, al earder 
neamd; in Brand, de skipper, troud 

mei Fimke Seldenrust, en 
de dochter Harmke, troud, en 

jens mei har man, Ir hoederspear 
fan Ir Jouster earmhûs. 

Ik skriuw mei wissens 1913. 

't Wie in, doe ûnbekende Grouster, 
dy 't Bijlsma 's hûs kocht,---  en 't wie 

Anne, de widdofroufan Kees de Vries, 
mei har dochter Akke, dy 't 

zit Ir De Vries-hûs yn 'e Boochstrjitte, 
as modiste, wei, ferhuze 

nei de Trjehoek, -- har saak dêr 
fuortsette en ek dernjonken mei in 

manufaktueresaak begûn. 

In oar tiidrek, seit dan, dat 
Tinus Wester -Grouster- en Tiyn Minkes, 

in Jong pear, in grientsaak 
opserte yn 't pand De Vries, 

oan de Trjehoek. 

Sûnens en ek de tijd, spyije der in 
rolyn mei; Trjehoeksfleurferlear 

oan stôn, en safoel ek, nei 
wenjen, ferlies, al letter, Westers doar 

yn 't slot. 
Halbertsma kocht en de muorren leine 

neitiid plat! 
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Fbp dit piak yn it ferhaal waarden troei1 
skrrnwster letter twa pere1en' ynfoege, dyt 
yn it ferlingde fan de Tnjehoek leinen, t w de 
Stil fan hotel 's Lands Welvaren ‹441... 
Wen-inkelpand fan fron Ostnga, bekend as 
Anderke (45) 
Dizze twa besknuwingen dateaiy til de jierren 
l99I-92 

('44) 

Stôlfan Van Stralen, 
as de kastleinfan 

hotel "s Landswelvaren ". 
Mei itfoar oan de Riedhzsstrjitte 

en efter "De Stôl" mei 't sicht 
oer de eardere did haven, 

oer de Suderkade en de Baai. 

De stôl, fan hiel 
ôide datum, sjoen har stee, is no 

sûnt lange jierren al net mear 
II doel tsjinjende. 

Efter in nije gevel leit 
i! o. de namme 'Sidijk', 

ôfiaatfan iettere bewenners 
hotel en wurknimmers? 

De stôl bleau in romte 
tafoller geriij, en herberge 

lykwols noch wolris bisteguod. 
Sy bleau har namme trou. 

En sa kaam de Fetroaljewein 
lutsen troch twa swiere hynders 

de Grouster dyk de!. 

Op it Wite -, of Halbertsmaplein, 
ek wol by Van Stralen foar, 

spande men z2t. 

De koetsier liede syn bisten de 
Boochstrjitte del, troch twadde steech 
tusken no de wenningen Riemersma- 

Tichelaar, nel Van Stralens stâL 

En wylst de mannen de oalje - yn 
twa grutte mjitten oan 'tjok oer It 

skouder slein - nei de klanten sjouden, 

û. o. Tsjerkestriitte, Jordaan, Wester- 
buurt, Molestrjitte, 

rêsten de hyndersyn itfoar har 
sa bekende hoekje, behaachlik zit. 

Op har weromreis nei de weinfia de 
Boochstrjitte, earste steech, 

leinen sy tusken 
skearwinkelshûsfan Baas Sipke en 

Tjitte v.d. Meulens grientesaak 
infestejefte as tank, 

dêr 't gjin bewenner op gesteld wie, 
dochs wêr 't de Gemeentetsjinst 

wei mei wist. 

De bazen fan "De Wein" hiene 
faaks by de kastlein in kop kojfe 

kocht, sadat men dan ferfrisse 
de buorren wer zt ried. 

Ek zt de gemeente wei kaam de 
Tilbry as passend foar de dei. 

Breidspear yn pronk en blommen, 
wein, hynders, swipe 
mei roaskesfersierd, 

nei ii' Alde Gemeentehûsfan 
Jdaarderadielyn 'e buorren, 

ôlder gewoante Grousterjongfolk 
dêr by ta wûndering en applaus 

foarpear en stoet. 

En isylst 'tjongpear syn 'ja" 
op de trouseal boppe wei joech, 

stiene de hynders oan harren 
feestmiel 

yn Van Stralens stôl. 

Seiskip stuts by de kastlein oan, 
al my al infieurich barren om 

Grouster buorren. 

Ek zt de Gemeente wei 
kaam men tefergaderjen, 
ü. o. de Rie, nei Grou ta. 

Men spande zit, 
ek by komelker-boer 
iens Van der Goot, 
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neitiid lede Jonker. 
Koetsier, of sjauffeur letter, wie 

wachtsjende yn de Bierhalie dan. 

Der stie ek oar bisteg-uod 
yn Van Stralens s&ul, 

in ko, in skiep, soms in baarch 
ta de slacht, 

om by 't ljochtfan de nije dei 
as konsumpsje te lizzen 

foar de ütstalfan slachter 
Jurjen Bokma fan de Tr/ehoek. 

Pake Eeltsje van der Wal, 
kastleinfan de Bierhalle, levere 

bier ynfieskes oan 
't hotel. It lege flesse-ark 

stie ta opheljen yn 'e stôl. 

Opjierdeibesite, as bern, by 
kastleins dochter Sjoerdsje, 
wie men tafermeits oeral, 

soms ek yn e sttl, 
hoekjes en herntsjes zijlecht. 

Dêr stie in geit 
foar de molke, 

in knynfoar de slacht. 

By 't winter lei in skou op. 
De knutsler hie der plak, 

lykas de kast/ei sels 
in hoekje ta geriij 

Hotels ôffal lei ree 
om stôls doar, 

ta de wyklikse beurt. 

De wurkster rûn 
troch de stôl, 

nei It stap oan 'e Baai, 
spielde as elkenien 
yn 'Ifrisse wetler 
fan dy ôlde Baai! 

En wy as bern boarten 
yn 'e steech, de Boochstrjitte 

en om ende by stôls doar. 

De stôl is net mear. 
De Baai net. 

Dien wurk beide. 

En op de dide namme, 
op'enijbrûkt, 
"Plan Baai ", 

35/nt ek alles syn wei! 

Ik ha earst net oer "De stôl" 
skriuwe sillen, it soe 
de muoite net leanje. 

Sa sjochje mar, 
't Belibjenfleachfoar my 

dep in zit. 

HVB, Septimber 1992. 

* 

(45) 

Anderske bewenne II hege hûs, 
boppe wenning, ûnder winkel 

mei, besiden defoardoar 
lofts en rjochts in etalaazje. 

It winkeli4yJke 
har man, Osinga, 

wie earder 
klerk by de notaris. 

Anderske en har hûn Kleine 
wiene eartiids ien. 

Sy hie har saak goed rinnende 
en stie ek sa yn Grouster buorren 

bekend. 

't Wie in alderhande winkel, 
meifan alles te keap. 

Krudenierswaren, drogisterij, 
skuon, suvelprodukten, sigaren. 



25 

Hantwurk lykas deistige mûtse, 
beppesdracht, en 't strookje 

foar it earizer, 

troch z.s memyn 1914 ta har 
ferkeap haakt. 

Lofis, oan staiskant, wie II tredde 
finster in ztstal dêrfan. 

De molke helle Anderske sels 
by 't amerfolfan 

boer Jelle Jelles en ik gong 
as bern mei. 

De heareboerfan de pleats 
Abbema. 

Lofts njonken it plantsoen. 
No de ViVo. 

Taferkeap dêrfan stie 
de amer mei molke op in bankje 

foar 't skud, dat 
winkel en keamerke skiede. 

En saferkocht 
Widdo Osinga, 

sa 't offzsj ee! op it 
winkelsfinster skreaun stie, 

de molke fris Jan de ko. 

De brjyn 'eflesse en 
de bûter, droegen it etiket 

fan it Weidumer Bûterfabryk. 

Sneintemiddeis die Anderske ek 
goede saken! Gin winkeisluring! 

En sa hie sy dan, de klandyzje 
fan II manijusfeintefolk 

dat op de Trjehoek, 
ftrtier socht, yn it 
"Grutte nutespul ". 

Faak ek boerefeinten dy 't tsjin 
trjen wer ôfsakken ta melken. 

Ek hie sy de klandyzjefoar 
snobbery, en ek molke en sûpe, 

per glês, ferkocht se foar in pear 
sinten, dér 't seferlofta hie! 

Alles mei kunde en handichheid 
as de sakefrou 

üt de Booch, en ekfoar har 
jeugdige kliïntêle ût de Trjehoek 

Om de tweintigerjierren hinne 
ferkocht Anderske 

hûs en saak oan de 
famylje Stellingwerf, 
Hinne en Geartsje. 

Dizzen doe it bakkerspear 
oan de Riedhz1sstrjitte, 

wêr 't letter, Pijlman en Smit 
de bakkerij, en 

Kramer, en in oarfoar him, 
de wasserette dreaun ha. 

No dêr de Waachshaven en noch 
mei defamylje Kramer-Eizenga 

Yn de Boochstrjitte telde doe 
de namme Stellingwerf mei! 

De tijd rûn en Boochstrjittes 
winkelhûs krige de namme 

Halbertsma, lykas in grut part 
fan de huzen dêr al hie. 

Hjoed is it de kastlein 
fan de Bierhalle, dy 't 

eigener is Jan II winkelhûs 

enyn 't Nije plan Baai 
de stap fierder set, en al 
dy oaren mei him dêr. 

Ir tilde hûs is 't oansjen wurdich 
en sjochtfrij zt oer wat iens 

haven wie en noch is, sûnder dat 
Baai dêrta tsjinnet. 

* 


