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cies vandaan komt. De gemeente-
secretaris van Idaarderadeel, de ge-
meente waartoe Grouw behoort, heeft 
ook al eens een onderzoek bij de 
oudste bewoners van het dorp inge-
steld.- Hij kwam aan de weet, dat 
de schippersknechts, die gedurende 
de wintermaanden te Grouw hadden 
vertoefd, het feest meevierden om 
daarna ter visvangst uit te varen. 
Hier is dus misschien sprake van een 
soort afscheidsfeest van de schip-
pers. Tegelijk beschouwde men het 
feest als een welkom aan de „moaije 
tijd", het voorjaar. 
Het feit echter, dat Grouw vroeger 
voornamelijk door vissers was be-
woond en de tegenwoordige Hervorm-
de kerk vroeger aan Sint Pieter, de 
schutspatroon van de vissers was ge-
wijd, zal ook niet vreemd zijn aan 
het ontstaan van het feest. 
Doordat Grouw erg geïsoleerd lag, 
zal het Sint-Nicolaasfeest vroeger 
niet tot hier zijn doorgedrongen. 
Eerst omstreeks 1840 kwam een ver-
harde weg tot stand, waardoor Grouw 
ook over land behoorlijk bereikbaar 
werd. 
De 21ste februari is niet alleen voor 
de kinderen een belangrijke dag. De 
rechtgeaarde Grouwster, die elders 
in het land woont, zal op deze dag 
naar het oude geboortedorp terug-
keren om het Sint-Pieterfeest met de 
bevolking en de familie te kunnen 
meevieren. De heer Leenstra wilde 

scheidene onderwijzers van de Grouw-
ster scholen werkten aan de inhoud 
van dit boekje mee. Zij schreven met 
de overtuiging, dat het Sint-Pieter-
feest in stand gehouden moet wor-
den. Wat is namelijk het geval? 
Grouw telt enige industrieën, die veel 
arbeidskrachten van buiten het dorp 
aantrekken. Deze „import" die van 
huis uit het Sint-Nicolaasf eest viert, 
kan zich soms moeilijk aanpassen 
aan de plaatselijke gewoonte om de 
kinderen niet op 5 december maar 
op 21 februari te verrassen. Hierdoor 
ontstaat een stroming, die ingaat te-
gen Sint Pieter. De Grouwsters, die 
zoals alle Friezen sterk gebonden 
zijn aan hun eigen cultuur, betreuren 
het, dat deze „import" dikwijls niet 
meteen overschakelt op Pieter. Het 
moet er immers toch van komen, 
want zolang er nog Grouwsters zijn, 
zal Sint Pieter op bezoek komen. 
De commissie heeft eens een enquête 
gehouden onder de nieuwe inwoners 
van Grouw en daarbij kwam aan het 
licht, dat zij na hooguit enkele jaren 
het Sint-Nicolaasfeest laten voor wat 
het is. Om nu dit „assimilatieproces" 
te vergemakkelijken hebben de 
Grouwsters heel politiek de kinderen 
een boekje over de Sint-Pieterviering 
geschonken. Al mag Pieter dan hier 
en daar concurrentie krijgen van zijn 
snode broer, het ziet er nog lang 
niet naar uit, dat hij het veld moet 
ruimen. Daarvoor kan hij te veel op 

et gevecht van Sint 
maar in Grouw houden ze traditiegetrouw 

Begeleid door Piet en een helper in Friese klederdracht maakt Sint Pieter zijn rondgang 
door het oude dorp. 

is u de foto's op deze 
pagina's bekijkt, denkt u 
natuurlijk, dat er „ter 
zetterij" een fout is ge-
maakt of... dat de re-
dactie om welke reden 
dan ook een al te bal-
dadige bui heeft gehad. 
Sint-Nicolaasfoto's in dé-
ze tijd van het jaar! 

Dat is toch al te gek! Bedwing uw 
hand, die naar de pen wil grijpen 
om ons te laten weten, dat wij in 
de bonen zijn. Want u zult de penne-
strijd verliezen, omdat wij de com-
plete bevolking van het Friese dorp-
je Grouw tegen u in het veld kun-
nen brengen. 
„Sint-Nicolaas", zullen de Grouwsters 
verontwaardigd uitroepen, „niks Sint 
Nicolaas! De goedheilig man, die op 
de foto's staat afgébeeld, is niet Ni-
colaas maar Sint Pieter. Onze Sint 
Pieter!" 
De Grouwsters hebben gelijk. Zij 
kennen het verschil tussen de beide 
Sinten. 
Bekijk u de foto's maar eens goed. 
De mantel van déze grijze bisschop 
is licht, terwijl die van Sinterklaas 
donker, namelijk purper, behoort te 
zijn. Mocht u ooit in Grouw de bis-
schop tegenkomen, groet hem dan 
nimmer met een „Goedendag Sinter-
klaas", want hij zou u deze vergis-
sing zwaar aanrekenen. Sint Pieter 
is namelijk helemaal geen vriend van 
Nicolaas, al zijn het broeders. Wij 
hebben ons het verschil haarfijn la-
ten uitleggen door de heer W. Leen-
stra, die voorzitter van de Vereniging 
voor Vreemdelingen Verkeer te 
Grouw is. 
De gebroeders Nicolaas en Pieter, 
vertelde hij, hadden de gewoonte 
vroeger tegen 5 december gezamen-
lijk op pad te gaan. En nou moet u 

weten, dat Grouw oorspronkelijk een 
klein vissersplaatsje was, dat hele-
maal geïsoleerd lag. Als men nli naar 
Grouw moet, gaat men bij Irnsum 
een behoorlijk verharde weg op. 
Vroeger was dat een onbegaanbaar 
pad, dat in de winter erg modderig 
was. 
Toen de beide broers in Irnsum aan-
kwamen, kregen zij verschil van 
mening. Sint Pieter zei tegen zijn 
broer Nicolaas: „Jongen, laten wij 
nou het moeilijkste eerst doen. Laten 
wij eerst Grouw afwerken en dan 
naar Leeuwarden trekken. Dan zijn 
wij daar in ieder geval van af." 
Nicolaas antwoordde toen: „Geen 
denken aan, kerel, dat doen wij hele-
maal anders. Wij gaan eerst het ge-
makkelijkste doen. Eerst naar 
Leeuwarden en dan naar Grouw. Als 
wij door die slechte weg daar wat 
later komen, is dat nog niet zo erg, 
want het is maar een plaatsje. Ik wil 
niet te laat in Leeuwarden komen." 
De ruzie liep zo hoog, dat de beide 
broers uit elkaar gingen. Maar Sint 
Nicolaas nam alle cadeautjes mee en 
Pieter stond met lege handen. Er 
zat voor hem niets anders op dan 
terug te gaan naar Spanje om daar 
de verrassingen voor de kinderen in 
Grouw op te halen. Het gevolg was, 
dat hij pas op 21 februari weer in 
Grouw terug was. Dat is de reden, 
waarom het Sint-Pieterfeest in 
Grouw op die dag wordt gevierd. 

„Moaije tiid" 

Dit is een gezellig volksverhaal, dat 
een pracht antwoord geeft op diverse 
vragen, die iemand over de Sint-
Pieterdag zou kunnen stellen. De 
mensen van de wetenschap zijn het 
overigens nog niet eens over de 
vraag, waar het Sint-Pieterf eest pre- 

zich niet aan een getal binden, doch 
schatte het aantal mensen, dat naar 
Grouw komt om feest te vieren, toch 
zeker op enkele honderden. 

Geen reclame 

De Grouwsters zijn er trots op, dat 
Sint Pieter niet wordt gebruikt als 
een middel om de omzet van de win-
keliers te verhogen. Het is natuurlijk 
wel zo, dat de omzetten flink omhoog 
schieten in de dagen voor de 21ste, 
doch dat is een bijkomstigheid. Er 
wordt met de figuur van Sint Pieter 
geen opdringerige reclame gemaakt. 
Evenmin stellen de winkeliers een 
eigen Sint Pieter aan om klanten 
naar hun zaken te trekken. Pieter-
baas, die in Grouw Sint is, verschijnt 
alleen op de 21ste februari en wel 
in een waardige rol van kindervriend. 
In het comité, dat de zaken voor de 
grote kindervriend organiseert, heeft 
geen enkele middenstander zitting. 
De commissie is samengesteld uit 
het bestuur van de kleuterschool. In 
een zaal verzamelen zich de kinderen 
van de kleuterschool en Sint Pieter 
en zijn knecht komen daar aan 
ieder kind persoonlijk een cadeau-
pakket overhandigen. 
Ook al telt Grouw maar 3800 inwo-
ners, de categorie kleinste kinderen 
telt nog altijd plm. 160 „man". In de 
bovenzaal van hotel Oostergoo bleek 
de voorraadschuur van Sint Pieter 
te zijn. Onderwijzeressen van de 
kleuterschool hadden voor ieder kind 
een doosje of mandje vol verrassin-
gen klaargemaakt. Het geld om de 
werkelijk uitgebreide pakketjes te 
kunnen aanschaffen, wordt door de 
gehele burgerij bijeengebracht. 

Concurrentie 

Deze keer was bij de cadeautjes ook 
een boekje getiteld „'k Wit ien dei 
yn 't jier, in samling ferskes en for-
halen oer it Sint Piterfeest". Ver- 

-  

de steun van de standvastige Friezen 
rekenen. 
De winkeliers zullen dus in de ko-
mende jaren hun Sint-Pieter-inkopen 
moeten doen in de laatste maanden 
van het jaar en hun chocoladeletters 
en andere lekkernijen zo lang moeten 
bewaren tot het tijdstip is aangebro-
ken, waarop het suikergoed en mar-
sepein aan de Grouwster jeugd wordt 
geschonken. Want evenals het feest 
van Nicolaas is dat van Sint Pieter 
er ook een van „eens lekker snoepen". 
De kinderen zetten zoals overal in 
het land hun schoentje bij de schoor-
steen. Ook komt het voor, dat zij hun 
kousje bij de kachel leggen, waarin 
zij de volgende morgen dan een ver-
snapering vinden. 
De gemeentesecretaris, de heer Smits 
deelde ons nog mee, dat hij van een 
der oudste inwoners van het dorp 
had gehoord, hoe in zijn jeugd 
enkele arbeiders voor wie enige bij-
verdienste zeer welkom was, op 
Sint-Pieteravond een zogenaamde Dis 
gingen inrichten. Op een geïmprovi-
seerd toonbankje legden zij „bolsjes". 
Dat waren broodjes van tarwemeel 
met stroop, die zij van de bakkers 
kochten. Hierom werd dan gedob-
beld. 
De ouderen knobbelden vroeger ook 
op hazen en eenden, die tegen de ge-
vels van de cafés hingen. Ook het 
rad van avontuur draaide lustig in 
de cafés, doch door het tot stand 
komen van de Loterijwet in 1905 is 
dit niet meer voorgekomen. 

Jubileum-Sint 

De rol van Sint Pieter werd dit jaar 
voor de twintigste keer waargenomen 
door de heer B. de Leeuw. Waarom 
juist hij? Omdat hij daar heel ge-
schikt voor is en omdat hij een groot 
kindervriend is, vertelden leden van 
de commissie ons. 
„Vorig jaar," zei de heer De Leeuw, 
„moest ik verstek laten gaan, omdat 
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ik een maagoperatie had ondergaan. 
Nu ben ik weer zo rijk, dat ik het 
doen kan." 
Wij spraken met hem in een zaal van 
hotel Oostergoo. Hij was binnenge-
stapt in de gedaante van een echte 
Friese veehouder en zou na enige tijd 
het hotel verlaten via een achterdeur 
om zich in te schepen. De boot voer 
daarna stiekem wat rond en kwam 
dan met een rijzige Sint Pieter en 
zijn zwarte knecht zwaaiend op het 
dek voor de kade van Grouw — re-
gelrecht uit Spanje. 
Op de grens van twee werelden — 
die van de werkelijkheid en de kin-
derfantasie — vertelde de heer 
De Leeuw over zijn langdurige erva-
ring als Sint Pieter. Hij stak niet 
onder stoelen of banken, dat hij zich 
deze twintigste keer een tikkeltje 
onzeker voelde, omdat ... zijn eerste 
kleinkind in de zaal zat. „Als hij mij 
maar niet herkent aan de stem! Ik 
zal proberen zo weinig mogelijk no-
titie van hem te nemen.. 
Ook de zieke kinderen worden bij het 
Sint Pieterfeest betrokken. Zij allen 
krijgen bezoek van de Sint en zijn 
knecht. De heer De Leeuw vertelde, 
dat er bij die zieke kinderen enige 
zijn die ieder jaar op zijn naamdag 
ziek zijn— van de emotie. 
Toen er eens zeventig zieke kinderen 
waren, namen hij en Pieterbaas 
ieder een aantal voor hun rekening, 
maar dat nooit weer, zei de heer 

krijgt het paard van die-en-die. Dat 
is niet zo'n beste. Het gaat direct 
omhoog als er iemand opzit." 
De goede baas was niet gerust te 
stellen, hoewel in het paard geen 
kwaad zat. Hoe het kwam, weet nog 
niemand te verklaren, maar nauwe-
lijks zat de man in het plechtstatige 
gewaad op het rijdier of het begon 
te steigeren en de bisschoppelijke 
ruiter vloog er voorover af. Gelukkig 
was er een schrandere Friezin, die 
direct toeschoot en Sint Pieter zijn 
mijter op het hoofd drukte, anders 
zou zijn reputatie als „grijsaard" er 
lelijk zijn aangegaan. De route door 
het dorp heeft hij overigens te voet 
afgelegd ... 
De tegenwoordige Sint Pieter kent 
geen vrees voor dieren, want hij is 
veehouder van beroep en weet wel 
met paarden om te gaan. 

14 maal Pieterbaas 

De heer De Leeuw is aan zijn derde 
knecht toe. De eerste gaf er na één 
keer al de brui aan. De knecht, die 
evenals de assistent van Sint Nico-
laas een Moor is, werd vroeger 
Hantsje Pik of Hantsje Plus ge-
noemd, doch moet het tegenwoordig 
stellen met dezelfde naam als alle 
zwarte pieten. 
Evenals zijn baas is de tegenwoor-
dige Pieterbaas een groot vriend van 
kinderen. Het is de heer Piet Hoen, 

dreigde men de kinderen in Grouw 
met deze heks, zoals men dit elders 
doet met de boeman. 
Deze boze heks smeedt in 't sprook-
je het plan Sint Pieter in een visnet 
te vangen als hij Grouw bezoekt. Zij 
wenst te worden geholpen door haar 
slaven, kinderen die zij al heeft ge-
roofd. Een van de kinderen waar-
schuwt bijtijds Sint Pieter en als de 
heks denkt, dat de goedheilig man 
in haar macht is gekomen, vernietigt 
hij haar toverkracht en worden te-
vens de kinderen bevrijd. In dit 
sprookje wordt dus de strijd van het 
goede tegen het kwade gesymboli-
seerd in figuren, die wel zeer sterk 
spreken tot de fantasie van de 
Grouwster jeugd. 

Deen,s bezoek 

Terwijl burgemeester R. Walda op 
het dorpsplein Sint Pieter en zijn 
knecht welkom in de gemeente heette 
en om een gymnastieklokaal voor de 
kinderen vroeg, stond een blond 
meisje terzijde de verzamelde bur-
gerij gade te slaan. Dit was de 20-
jarige Grete Ehs uit Kopenhagen. Zij 
had van het unieke folkloristische 
feest in Grouw gehoord en wilde dat 
ook wel eens zien. In de vijf maan-
den, dat zij op een Nederlandse 
kunstweverij werkt, heeft zij bijna 
vloeiend Nederlands leren spreken, 
dus taalmoeilijkheden zouden zich 

wel niet voordoen. Zij zei wel verrast 
te zijn, in Friesland een andere taal 
te horen spreken, doch haar verba-
zing was nog groter, toen zij be-
merkte, dat verscheidene Friese 
woorden dezelfde waren als die in 
haar moedertaal. 
In goed Nederlands vertelde Grete, 
dat zij het zo leuk vond te zien hoe 
die kleine kinderen met open mon-
den naar Sint Pieter stonden te kij-
ken. Typisch vond zij ook, dat zo'n 
klein dorp als Grouw een traditie zo 
in ere weet te houden. „Wij kennen 
in Denemarken niet een dergelijk 
feest. Bij ons komt de Julemand 
(kerstman) de kinderen cadeautjes 
brengen." 
Toen wij Grete vroegen, of zij Sint 
Pieter niet wilde feliciteren met zijn 
vierde lustrum, stemde zij direct toe. 
Met een Deens• vlaggetje stapte zij 
op de grijsaard toe en schudde hem 
de hand. Sint Pieter wilde haar nog 
een kusje geven, doch zij vond dat 
zijn baard te hard kriebelde. 
Sint Pieter stond even vreemd te kij-
ken, toen Grete hem vertelde, dat 
men in Denemarken niet aan zijn 
feestdag doet. Daarom bood hij direct 
aan met z'n allen eens te komen. Dan 
zetten wij het feest wel op touw, bood 
hij, vriendelijk als altijd, aan. 
De goede Pieter vergat een ogenblik, 
dat in zijn boerderij de koeien wach-
ten. Want de Grouwster Sint Pieter 
is veehouder en geen visser... 

Burgemeester R. Walda spreekt de beschermheilige van Grouw op het dorpsplein toe. 

tegen Sint 
stevig aan Sint Pieter vast 

De Leeuw. „Waar ik kwam, vroeg het 
kind naar Zwarte Piet en waar die 
kwam, was het kind diep teleurge-
steld, dat ik niet persoonlijk was 
meegekomen." 
Dit jaar dreigden weer moeilijkhe-
den, omdat er veel kinderen griep 
hadden en de school zelfs gesloten 
moest worden. De griep is gelukkig 
aan het afnemen en er zijn niet zo 
veel kinderen meer ziek. 
De heer De Leeuw is twintig jaar 
geleden uitverkoren tot de rol van 
Sint Pieter door het feit, dat een 
paard nu eenmaal niet zo lang mee-
gaat als een Sint Pieter. Het paard 
waarop zijn voorganger zijn intocht 
in Grouw pleegde te maken, moest 
op zekere keer worden vervangen 
door een ander. Dorpsgenoten zeiden 
toen tegen de toenmalige Pieter: „U 

Zo ben je veehouder, zo ben je goed-
heilig man . 

die in de dagen tegen het grote 
Grouwster feest veel aanloop heeft 
van ouders. Zij komen hem dan ver-
tellen wat voor brave en stoute din-
gen hun kinderen gedaan hebben, zo-
dat hij hen kan loven of indien nodig 
vermanende woorden kan laten ho-
ren. Het was nu de 14de keer dat 
hij zijn „zwarte rol" vervulde. 
Voor de kinderen, die in een zaal zijn 
verzameld, wordt ieder jaar • een 
sprookje opgevoerd. Tot dusverre 
werden de bekende sprookjes door 
onderwijzend personeel ten tonele 
gebracht. Dit jaar is voor het eerst 
een echt Sint-Pietersprookje opge-
voerd. Het werd geschreven door het 
hoofd van de openbare school, de heer 
G. Vledder, en is geïnspireerd op een 
figuur uit de Friese sagen, de vrouw 
met de blauwe mouwen. Vroeger 

Sint Pieter in gesprek met Grete Ehs uit 
Kopenhagen. 


