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Woord vooraf

Door de samenstellers van dit boekje, dat verschijnt ter gelegenheid van het 75 jarig
leum van het Dorpsbelang Gauw, is mij gevraagd om een woord vooraf te schrijven,
doe dat metveel genoegen.

jubi-
en ik

Wie zich interesseert in de geschiedenis van de Friese dorpen en steden weet dan, dat ook
de kleinste dorpen soms een kleurrijk verleden hebben, zo ook ons dorp Gauw. 75 jaar
Dorpsbelang Gauw is iets om even bij stil te staan.

Ir dit boekje is getracht om, met zowel foto's als verhalen een beeld te geven van het ver-
leden van òns dorp. Ik hoop, dat U als lezer van dit boekje veel genoegen zult beleven bij
het zien van de foto's en het lezen van de verhalen.

Ook wil ik bij deze de samenstellers van dit boe$e bedanken voor het vele werk dat zij
gedaan hebben om het mogelijk te maken dat dit boekje bij het 75 jarigjubileum van het
Dorpsbelang verschijnt. Ook allen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt met het aan-
leveren van foto's en verhalery hartelijk dank daarvoor.

Juli 1995
G. Jellema
voorzitter Dorpsbelang Gauw
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lnleiding

Hier voor u ligt het boek Gauw, bij Sneek, met als ondertitel 71-jaar Vereniging
Dorpsbelang Gauw. Als de titel u bekend in de oren klinkt dan klopt dat. Al een aantal
jaren staan er artikeltjes onder die naam in het dorpskrantje. Hierin wordt steeds een stuk-
je Gauwster geschiedenis naar voren gehaald. Maar van een artikel naar een boek is wel
even wat anders. Het heeft ons dan ook heel wat zweetdruppels gekost om het op tijd
klaar te krijgen, maar het is ons gelukt zoals u ziet. Eén persoon in het bijzonder moeten
we daarbij speciaal noemen: Reinder Boterhoek. Hij is weken in touw geweest om de lay-
out en opmaak van het boek in orde te maken. Daar is hij prima in geslaagd, vinden wij.
Verder willen we de mensen bedanken die foto's en kranteknipsels ter beschikking hebben
gesteld, teksten hebben gecorrigeerd of een avond hebben opgeofferd om onze vele vra-
gen te beantwoorden. Kortom, iedereen hartelijk dank voor de medewerking.

Dan nu het boek: de titel slaat op de adressering zoals die werd gebruikt voor de komst
van de postcode. Om te zorgen dat een brief of postpakket werkelijk in Gauw terecht
zou komen, en niet bijvoorbeeld in Grou, zette men bij het postadres de omschrijving:
'Gauw, bij Sneek'. Dit geeft gelijk aan dat Gauw dus dicht bij Sneek ligt en de invloed van
die stad altijd merkbaar is en nog steeds groter wordt. Wie weet waar dat eindigt!

In een aantal hoofdstukken hebben wij geprobeerd het reilen en zeilen in ons dorp weer te
geven. Allereerst is er een algemeen overzicht van de geschiedenis. De kerken en scholen
komen in aparte hoofdstukken meer in detail aan de orde. Uiteraard krijgt het feestvarken
zelf ,lnet jubilerende Dorpsbelang, ook een hoofdstuk toebedeeld. Dit jaar is vijftig jaar
bevrijding gevierd en dit was voor ons een goede reden om de tweede wereldoorlog
in een hoofdstuk apart te behandelen. Er is een ruime plaats ingeruimd voor de Gauwster
middenstand, vroeger en nu, in al zijn facetten. Natuurlijk is er een hoofdstuk over het cul-
turele leven in ons dorp. Een aantal mensen heeft een artikel geschreven over 'hun'vet-
eniging. Dat geeft de sfeer van de, soms totaal verschillende, verenigingen prima weer. In
het laatste hoofdstuk hebben we foto's en artikelen gezet, die toch ook een plaats verdie-
nen in het boek.

We realiseren ons dat dit boek niet volledig is, daar zijn nog wel een paar extra delen voor
nodig. Uiteraard houden wij ons wel aanbevolen voor eventuele verbeteringen of aanvul-
lingen. We hebben slechts geprobeerd in een gemakkelijk leesbaar boek met veel illustra-
ties, een greep te doen uit de rijke historie van een eenvoudig plattelandsdorp: Gauw. Wij
hebben het met veel plezier samengesteld, we hopen dat u het met net zoveelplezier zult
lezen.

jan Huisman
Gerrit Schaap
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Gau

Noardwestlik de krunige finnery
djippe fuorgen, rounëkerich lâru

súdeastlik stekt men de faerboom
sà troch de klyn op it sân.

Smelle útgongen, lange gewintery
fan de klaei oant de feanpetten ta,
yn't lytse Gau kin't gâns skele,

hwer't Jo it meast lân ha.

Moasten by't winterdei liþe,
de kij hjir fan kleare hea,

Jo fregene net hwer't it wei kaem,
Jo liezen't hjar sa fan'e lea.

D.H. Kiestra.
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De vroegste gesch¡eden¡s

J Jeel lang heeft Gauw bekend gestaan als een

fl oud dorp. '...Dit dorp is één der oudsten aan
J- -l-Friesland en in't zelae wøs gebooren Radboud, de

aeertiende bisschop aan Utrecht'. Dit meldt ons: '...De
Tegenwoordige Stant aan Frieslønd', een kroniek uit
1780. Deze Radboud of Radbodus zou een achter-
kleinzoon zijn van de gevreesde koning Radboud I
van Friesland, die stoutmoedig de Franken bestrijdt
en, volgens de legendes, niets van het Christendom
moet hebben. Zijn'pakesizzer', die leeft in de 9e eeuw,
denkt over dat laatste totaal anders. Volgens Worp
van Thabor, een geschiedschrijvende monnik uit het
klooster Thabor bij Tirns, is hij een '...goed en heilig
møn, krachtig en met een profetische gaoe' . Bovendien is
hij een kundig geschiedschrijver en een groot mu-
ziekliefhebber.
Deze Radboudzou in Gauw geboren zijn. Toch moe-
ten er grote vraagtekens bij dit verhaal worden gezet,
want een onderzoek dat dhr. O. Santema hier in de
vijftiger jaren aan wijdt, werpt een heel ander licht op
de zaak. Worp van Thabor schrijft zijn Latijnse kro-
nieken zo rond 1500 en over het algemeen blijken
deze betrouwbaar te zijn.
Maar bij de Radboud-uit-Gauw-kwestie heeft hij
toch wat slordig gewerkt. Het blijkt dat bij het origi-
nele handschrift dat hij gebruikt bij het schrijven van
zijn boek, als geboorteplaats var-'onze' Radboud de
plaats Garo staat genoemd. Worp heeft daar geen
raad mee geweten, die naam doorgekrast en er
Gauw, Westergo bovengeschreven. Latere schrijvers
hebben dat klakkeloos overgeschreven. In andere
geschriften over Radboud wordt de naam Gauw
helemaal niet genoemd, maar wordt als geboorte-
plaats Lomachanum opgegeven. Overigens is ook
niet zeker waar die plaats ligt.
De vader van Radboud zou een Frankisch edelman
zijn en zijn moeder familie van koning Radboud I.
Het lijkt er dus niet echt op dat Radboud, de veer-

tiende bisschop van Utrecht, in het kleine Friese
plaatsje Gauw geboren is. Volgens de overleveringen
zou Radboud aan zljn vermeende geboorteplaats het
recht van jaarmarkt hebben geschonken en zou de
jaarlijkse kerkelijke bijdrage van Gauw aan de bis-
schoppelijke kas, op zijn voorspraak, uitzonderlijk
laag zljn gehouden. Beide zaken stroken inderdaad
met de werkelijkheid: Gauw heeft als een van drie
dorpen in de grote grietenij Wymbritserdadeel, een
jaarmarkt en het blijkt dat de kerkelijke bijdrage aan
Utrecht erg laag is, slechts zes postulaatguldens per
jaar. Hoe oud is Gauw nu werkelijk? Dat is helaas
niet met zekerheid te zeggen. De allereerste vermel-
ding van ons dorp is terug te vinden op een lijst van
parochies die onder het dekanaat Sneek vallen. Die
lijst is opgesteld tussen 1256 en 1270. In die tijd
spreekt men van het dorp Clegawe. Dat is de oudst
bekende naam van Gauw. Het -GAWE slaat op het
water waaraan Gauw ligi en CLE- is een oud-Fries
woord voor vee. Clegawe betekent dus vaart waar-
langs het vee wordt vervoerd. Dat Clegawe veran-
dert door de tijd van Clegeweer, Clegaw, Gaeuw in
de tegenwoordige naam Gauw.

Ontstaan van het dorp

Om het ontstaan van het dorp te verklaren moeten
we een heel eind terug in de tijd. Daarbij zullen we
ook kort de ontstaansgeschiedenis van het landschap
beschrijven. We gaan terug naar het einde van de
laatste ijstijd wanneer de gletsjers, die een deel van
Nederland bedekken, beginnen te smelten. Er komt
zoveel water vrij dat de zeespiegel behoorlijk stijgt.
Het laagland tussen Engeland en Nederland loopt
vol en de Noordzee ontstaat. Langs de hele Neder-
landse kust en de Waddeneilanden ontstaat een bre-
de zandwal, die bovendien steeds hoger opstuift.
Achter die zandduinen ontstaan enorme veengebie-
den, bedekt met grote bossen. Hier stromen een aan-
tal rivieren door, in Friesland o.a. de Boarn of
Bordine die uitmondt in de Noordzee tussen de hui-
dige Waddeneilanden Vlieland en Terschelling.
Vandaar nog de naam Boorndiep. Als de zeespiegel
nog meer stijgt jagen de zeestromen grote hoeveelhe-
den zeewater via die riviermondingen landinwaarts.
Daarbij worden grote stukken veen weggeslagen.
Door het schurende water slijt de rivierbedding
steeds verder uit, de Boarn wordt een brede rivier. De
invloed van de zee wordt alsmaar groter, als ook eb
en vloed zich doen gelden. Kortom, de onderloop
van de Boarn verandert in een complete binnenzee,
de Middelzee, het omliggende land in een Wadden-
landschap met kwelders en slenken.

Gauw aan het water

Eén slenk of rivierarm loopt vlak langs ons dorp.
Tegenwoordig kunnen we het overblijfsel daarvan
bevaren; de Sneeker Oudvaart of Aldfeart, die in
oude tijden vele malen breder is geweest. Aan dit
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water is Gauw dus ontstaan en heeft het zijn naam te
danken. De bewoners van deze streek zullen het
bepaald niet gemakkelijk hebben gehad met een
onstuimige zee als buurman. Gelukkig verplaatsen
de zeestromen zich door o.a. het ontstaan van de
Zuiderzee en wordt de druk op de Middelzee steeds
kleiner. De kleideeltjes die bij vloed worden meege-
voerd bezinken bij doodtij, langzaam begint de bin-
nenzee dicht te slibben en groeit er een vruchtbare
kleilaag.

Verdediging tegen het water

Tot dan toe hebben de eerste Cauwsters zich alleen
tegen het water kunnen verdedigen door te vluchten
op natuurlijke of opgeworpen vluchtheuvels: terpen
en wier(d)en. Als vanaf de LOe eeuw de invloed van
de zee steeds minder wordt, gooien de bewoners een
nieuw middel in de strijd. De eerste dijken worden
aangelegd, waaronder de Spearsterdyk. Deze is on-
derdeel van een heel stelsel van dijken die de hele
Middelzee omklemrr,en. Het zijn lage, smalle, met de
hand opgeworpen, dijken. Toch zorgen ze ervoor dat
de bewoners die erachter wonen zich min of meer
beschermd voelen. Maar het zaI wel vaker dan één
keer mis zijn gegaan en hebben de terpen van Gauw
en omgeving als eilandjes in de woeste baren gele-
gen. De dreiging van het water komt echter niet
alleen uit het noorden, ook in het zuiden ligt de
waterwolf op de loer. Deze keer is de mens waar-
schijnlijk zelf de schuldige. Als het gebied van de
Lege Geaën, inclusief Gauw, zo rond 700 na Chr. per-
manent bewoond geraakt is, ontstaat er na verloop
van tijd de noodzaak om het land te verdelen of,
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zoals dat officieel heet, te verkavelen. Vanuit de dor-
pen Offingawier, Gauw, Goënga, Sibrandabuorren en
Tersoal begint men het achterland in cultuur te bren-
gen. In die tijd bestaat het Sneekermeer nog niet en
loopt het verkavelingsgebied tot aan het huidige
Goëngaryp. Op een luchtfoto is heel duidelijk te zien
dat het verkavelingspatroon aan beide zijdenvan het
Sneekermeer precies gelijk is. Op de plaats van het
meer ligt een groot veengebied, doorsneden met
waterlopen en begroeid met moerasbos. Door de
bevolkingsgroei in deze streek beginnen de bewo-
ners ook dit gebied te ontginnen. Het bos wordt
gekapt en afwateringssloten worden gegraven. Het
gevolg van deze ontwateringsmaatregelen is bodem-
inklinking en erosie van het veen. Zo zou er een bo-
demdaling tot twee meter kunnen zijn opgetreden.
Hierdoor ontstaat het zogenaamde soepbordeffect.
Een aantal zware stormen slaan grote stukken veen
weg en het water krijgt vrij spel; het Sneekermeer is
ontstaan. Men is genoodzaakt dit gebied op te geven.
De omliggende landerijen moeten nu tegen dit nieu-
we gevaar beschermd worden. Hiervoor wordt de
Grienedyk aangelegd, de Lege Geaën is dan geheel
bedijkt en vormt een binnenpolder. Zo'n polder
wordt een'him'genoemd, Cauw ligt in de Raerder-
derhim. Aan de andere kant wordt de Middelzee
steeds verder ingepolderd en vormt zodoende geen
echte bedreiging meer.

Gauw rond 1250

Hoe zal Gauw er rond 1250 hebben uitgezien? Het
mag duidelijk zijn dat daar geen afbeeldingen van
bestaan, maar we kunnen ons er wel wat bij voorstel-

Detail van een kaart van de Grieteñj
Wymbritseradiel.
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len. Op een aantal terpen, verspreid in het land, lig-
gen de verschillende boerderijen. Het zijn bedrijfjes
met wat vee en landbouw.
De boerderijen zijn gemaakt van hout met daken van
riet, materialen die ruim voorradigzijn.Alles gebeurt
onder één dak, men slaapt zogezegdblj de dieren. De
woonterp wordt constant opgehoogd met het huisaf-
val. Het zijnvaakhele families die dergelijke huisste-
den generatie op generatie bewonen.

De toren

Het middelpunt van het dorp wordt gevormd door
de terp waarop de kerk gebouwd is. Die is eerst van
hout, maar zodra het kan wordt de kerk van steen
gebouwd. De huidige toren is nog een overblijfsel uit
die tijd. Hij is gebouwd van kloostermoppen of oude
Friezen. Vaak worden die ter plaatse gebakken in
veldovens. De onderste muren zijn meer dan een
meter dik en per verdieping worden ze dunner, bij
elkaar een enorm gewicht. Als je de eenvoudige fun-
dering bekijkt is het niet voor te stellen dat de toren
nu al ongeveer 800 jaar overeind staat. De oorspron-
kelijke ingang van de toren ligt op de eerste verdie-
ping en kan met een trap bereikt worden. Hiermee
komen we bij een belangrijke functie van de toren. In
tijden van nood, zoals bij overstromingen of als er
indringers komen, zoeken de Gauwsters bescher-
ming in de toren. Ze trekken dan de trap omhoog en
zitten betrekkelijk veilig.
Rond L860 wordt de toren voorzien van een nieuwe
buitenlaag van Gelderse steen. Er bestaan op dit
moment plannen om de toren in zijn oude luister te
herstellen en de oude-Friezen weer tevoorschijn te
halen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar het
kost ontzettend veel geld en datzalwel het probleem
worden.

De kerk

De oude kerk is waarschijnlijk van de zelfde soort
baksteen als die van de toren. Er zitten kleine ramen
in, want glas is ontzettend kostbaar. Het kerkgebouw
is gewijd aan de Heilige Sint Nicolaas, inderdaad, de
goedheiligman. Vroeger beter bekend als de be-
schermheilige van de zeevarenden en kooplieden,
maar ook als behoeder tegen overstromingen. Voor
dat laatste zullen de Gauwsters hem wel het meeste
hebben aangeroepen.

De Sjaerdemasleat

Dan wordt er in een belastingboek uit 15L1 gespro-
ken over het bestaan van een stinswier in Gauw. Stins
is een oud-Fries woord voor stenen huis. Een stins is
de woning van de elite van het dorp. Meestal is het
een torenachtig bouwsel dat verdedigbaar is. Dat
maakt een stins niet echt comfortabel, met alweer
kleine ramen en dikke muren. Een dergelijk gebouw
zou ook in Gauw hebben gestaan. Waar dat is ge-

11

weest is helaas niet meer te achterhalen. Gelukkig is
wel na te gaan waar de Sjaerdemasleat heeft gelopen.
Dit water is in de Middeleeuwen een belangrijke
verkeersader, vooral in het verkeer tussen de stad
Franeker en het zuiden van Friesland. De vaart
heeft zijn naam ontleend aan de adellijke familie
Sjaerdema uit Franeker. Die hebben bezittingen in de
Lege Wâlden aan de overzijde van het Sneekermeer,
zij zullen dan ook vaak van deze waterweg gebruik
hebben gemaakt. De Sjaerdemasleat is van zoveel
belang voor Franeker dat deze stad de Bozumerzijl
onderhoudt. Het zal ook wel niet toevallig zijn dat
men aan deze vaart in 1233 het klooster Nijekleaster
of Aula Dei sticht. De Sjaerdemafeart loopt ongeveer
tussen Sibrandabuorren en Gauw door en staat in
open verbinding met het Sneekermeer. Er ligt buiten-
dijks een stuk grond dat men Rea Kow (Rode Koe)
noemt. Deze naam is in de loop der eeuwen verbas-
terd tot Roekoe. Enkele jaren geleden zijn de laatste
restanten van het, inmiddels tot enkele vierkante
meters geslonken, eilandje, opgeruimd bij de verbre-
ding van de vaargeul door het Sneekermeer.

Krijgsrumoer

Door de toch wat afgelegen ligging heeft Gauw over
het algemeen niet veel last gehad van krijgsrumoer.
Maar ook ons dorp ontkomt daar niet geheel aan.
In de LSe eeuw is Friesland het toneel van een echte
burgeroorlog.Er zijntwee partijen die elkaar te vuur
en te zwaard bestrijden: de Schieringers aan de ene
en de Vetkopers aan de andere kant. Het voert hier te
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De eerste bladzijde van het'register van den aan-
breng (Belastingregistef uit 1511: ons dorp wordt
hier Clegawstera genoemd.
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ver om in detail op het hoe en waarom van deze broe-
derstrijd in te gaan, maar Friesland wordt in twee
kampen gesplitst. De steden en dorpen kiezen partij
in de strijd. Zo is Leeuwarden een Vetkopers bolwerk
en kiest Sneek partij voor de Schieringers. Zoals altijd
wordt de gewone burger de dupe. Om zich te kun-
nen beschermen tegen eventuele 'aijandelijke' aanval-
len en elkaar bij te staan in geval van nood, sluiten
dorpen en steden zich aaneen. Zo ontstaat in deze
streek de Snitser Fiifgea, een verbond tussen de dor-
pen Scharnegoutum, Goënga, Loënga, Offingawier
en Gauw. Deze kleine dorpen zijn, evenals Sneek,
Schierings. En omdat Sneek regelmatig doelwit is
van Vetkoperse bendes en de Fiifgea dorpen op de
route liggen, is er een noodzaak om de krachten
te bundelen tegen eventuele aanvallen. Maar dit
verbond kan niet voorkomen dat Gauw in 1482 toch
geplunderd wordt door de Vetkopers. De Fiifgea-
dorpen op hun beurt komen daarop te hulp om een
Vetkopersleger te verslaan bij Bozum tn 1492. Twee
jaar later nemen Vetkopers uit Leeuwarden een man
uit de Lege Geaën gevangen. Schieringers uit Sneek
nemery als represaille, enkele Vetkopers gevangen
en houden die vast op de Harinxmastins in Gauw.
Door deze anderhalve eeuw durende broedertwist is
Friesland ernstig verzwakt en verdeeld geraakt en
buitenlandse machthebbers zien hun kans schoon. In
1498 komt Friesland onder de heerschappij van her-
tog George van Saksen en is het met de oude Friese
vrijheid voorgoed gedaan. Niet dat Jan-met-de-pet
daar iets van merkt, want het blijft nog steeds onrus-
tig in het land. De Gelderse hertog Karel van Gelre

zret wel wat in een Fries avon-
tuur en stuurt in1,522 een leger

van 600 mary onder leiding
van de Graaf van Meurs.

Deze legermacht neemt
zijn intrek in het klooster

Aula Dei op Spears.
Enige slechte jaren bre-
ken nu aan voor de
streeþ want de Gelderse
soldaten plunderen en

brandschatten de streek regelmatig. De inwoners van
Gauw proberen de Graaf en zljn mannen gunstig te
stemmen door ze eer. 'zoen' aan te bieden. Door
geschenken te geven trachten ze te voorkomen dat
Gauw aan plundering ten prooi valt.
Dat helpt helaas weinig, want ook Gauw moet er in
1523 aan geloven en wordt geplunderd. In 1524
slaagt Karel V als nieuwe heerser van Friesland, er
eindelijk in om orde en rust te herstellen, er lijken
betere tijden aan te breken.

Reformatie

Terwijl Friesland op bestuurlijk vlak weer in rustiger
vaarwater terecht komt, dienen zich alweer nieuwe
problemen aan, deze keer op het geestelijk vlak. Eén
van de veroorzakers is Maarten Luther die op
31 oktober 1517 zijn kritiek op de Roomse kerk in een
97 stellingen tellend geschrift op de deur van de
Wittenbergse kapel spijkert. Ook in Friesland begint
het te rommelery de Roomse kerk in Friesland neemt
in die dagen een aparte plaats in en is zo goed als
zelfstandig. Het beleid van die 'Friese'kerk wijkt ook
behoorlijk af, zokiezen de parochianen hier zelf hun
pastoor en kijkt men er niet vreemd van op warìneer
die pastoor met een vrouw samenwoont. Zoals ge-
zegd, zijn veel gelovigen ontevreden over de gang
van zaken in de kerk en zien ze de Roomse kerk als
symbool van de Spaanse overheersers. Dit brengt
velen ertoe uit de kerk te stappen. Deze beweging
wordt steeds massaler en hoe hard de overheid ook
optreedt, het helpt weinig. Aan het einde van de 16e
eeuw krijgt het Protestantisme definitief vaste voet in
Friesland. In 1580 wordt de Rooms-Katholieke dienst
zelfs verboden. Er zit de Gauwsters iets dwars bij de
overgang van Rooms naar Protestant. Het is al tijden
de gewoonte geweest dat de pastoor één keer in het
jaar, op de pachtafrekendag, een feest voor de Gauw-
sters geeft. Daar vloeit het bier rijkelijk en er kan flink
gegeten worden. Men is bang dat met de Reformatie
deze traditie wordt afgeschaft, vandaar het Gauwster
verzoek aan de kerkelijke overheid om dit feest in ere
te mogen houden.

Of dat verzoek is gehonoreerd is niet dui-
delijk. In de oude kerkrekeningen

vinden we in ieder geval wel aan-
wijzingen die daarop duiden.
Uit7676 komt nog een rekening
van de herbergier van Gauw
voor geleverd bier. Het lijkt er
dus op dat het feest op kosten
van de kerk nog lang heeft
bestaan.

De Nederlands Heruormde
kerk omstreeks 1722
(teke n i n g J acob Ste I I i ngwe rf ).
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De nieuwe kerk

Toch is er nog voldoende geld om in 1685 een nieuwe
kerk te bouwen. De eerste steen wordt gelegd door
het S-jarige zoontje van de Grietman van Wym-
britseradiel, Sjuck van Burmania. Om de herinnering
daaraan levend te houden, wordt een gedenksteen
met een tekst in het Latijn en het Nederlands boven
de ingang van de nieuwe kerk ingemetseld. Daarop
staan ook de wapenschilden van de Burmania's.
Toch zal er meer sprake zijn geweest van een ver-
nieuwing dan van een totale nieuwbouw. Maar hoe
dan ook, de Gauwster gemeenschap is er blij mee.
In 1.699 krijgt de toren een nieuwe luidklok, die
voor een deel door dezelfde grietman van Burmania
wordt betaald. Er is voor 1 gulden en B stuiaers brøn-
dewijn nodig om zo het werkvolk te motiveren bij het
in de toren hijsen van de klok. Op de rand ervan
staat het volgende opschrift:
'Petrus Oaerwey me facit (= Petrus Overwey heeft mij
gegoten) Leouørdiae (Leeuwarden) anno 1698, lr. S.G.
TJan Burmanin, Grietman, Feicke Ypes, Kerkaooght,
E. Gladthayr, Pastor'. In de 2e wereldoorlog is deze
klok door de Duitsers geroofd en waarschijnlijk
omgesmolten tot oorlogstuig, want hij is na de oorlog
niet terug gekomen. Er moet dus weer een nieuwe
worden aangeschaft.

Sibbeltje

In de L7e eeuw bestaat er een soort dorpsbestuur: de
dorpsrechter, een door de Grietman aangewezen
man, die het Grietenijbestuur vertegenwoordigt in
het dorp. Hij helpt bij de rechtspraak en zorgt er voor
dat er rust en orde heerst in het dorp. De dorpsrech-
ter bemiddeld bij ruzies, pakt criminele elementen op
enzetze onder de toren gevangen. Pas bij zware mis-
daden zoals doodslag, komt de Grietman eraan te
pas. Vaak is de dorpsrechter tegelijkertijd ook nog
Belastingontvanger. Zo ook Tjeerd Aetes Galtema,
die 30 december 1651 op 63-jarige leeftijd sterft en
wiens grafsteen nog lang op het Gauwster kerkhof
ligt. Een rrazaat van deze Tjeerd Aetes is Sibbeltje
Galtema (1,682) die getrouwd is met de Sneker sche-
pen (wethouder) Idts Ysbrandts Wiersma. Als zij een
jaar voor haar dood het testament opmaakt'...uit
oaerdenkinge aøn de onzekere ure der gewissen nfsteraen'
laat zij het volgende vastleggen: aan de diaconie van
Gauw, Goënga en Offingawier wordt gelegateerd een
stuk land met de opbrengst waarvan ieder jaar ' ..,ann
ijder der weduwen tegen Allerheiligen te geaen een bolle
en agt pond boter om te dienen tot aersterking T)oor aoor-
genoemde weduwen'.
Bovendien krijgen de wezen van Sneek ieder jaar nog
een feestmaal van rijstebrij met suiker, kaneel en
poffen aangeboden. Deze dag staat bekend als
Sibbeltjesdag. De traditie is in Gauw nog heel lang in
ere gehouden. Later wordt, bij gebrek aan behoefti-
gery als vervanging een kerstmiddag voor de oude-
ren georganiseerd. De grafsteen van Sibbeltje is nog

niet zo lang geleden op het kerkhof teruggevonden
en ingemetseld in het portaal van de kerk. Binnen-
kort zal er zelfs een standbeeld van Sibbeltje in Gauw
opgericht worden. Kortom, na 250 jaar is men deze
vrijgevige dame nog niet vergeten.

De Franse tijd

Aan het eind van de 18e eeuw rommelt het in Europa.
In Frankrijk breekt een revolutie uit en raakt men in
de ban van vrijheid, gelijkheid en broederschap. De
oude gevestigde machten schudden op hun grond-
vesten. Overal is ontevredenheid over de vaak cor-
rupte overheid. Ook in Friesland klinkt de roep om
verandering.In1795, als de Franse legers Nederland
binnentrekken, voltrekt zich een vreedzame revolu-
tie. In februari wordt het Grietenijbestuur naar huis
gestuurd. Nu de burgers zijn 'bevrijd' van de oude
bazen, moet die vrijheid ook verdedigd kunnen wor-
den. Overal worden daarvoor'exercitiegenootschap-
pen' opgerichl verenigingen van burgers, in het bezit
van een wapen, die een soort legertje vormen. Ook
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De lijst met namen van het Gauwster exercitiegenoot-
schap opgesteld door dorpsrechter Pijtter Pijtters.
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Gauw in vogelvlucht, omstreeks 1832.
(kaart gemaakt aan de hand van de eerste
Kadasterkaart).

Gauw heeft zo'n exercitiegenootschap. De ledenlijst
uit1795 is nog bewaard gebleven en telt 3L leden. Na
verloop van een paar jaar is het heilige vuur al bijna
weer gedoofd. Rond 1800 wordt het Gauwster ge-
nootschap opgedoekt.
Zolangzamerhand komt de Franse aap uit de mouw,
Nederland wordt gewoon een onderdeel van het gro-
te Franse Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte.
Diens veroveringsdrift neemt steeds grotere vormen
aary maar in 1812 keert het tij. De veldtocht naar
Rusland verloopt rampzalig, de. Russische winter
richt een ware slachting aan onder de Franse legers.
In dat leger dienen, verplicht, ook veel buitenlanders,
waaronder Friezen. Sjoerd Rienzes Koopmans zal
zijn Franse diensttijd nooit meer vergeten.
Deze Gauwster jongen keert terug als invalide, tij-
dens de veldtocht naar Moskou raken z'n voeten
bevroren. Gelukkig voor Europa, vindt Napoleon
letterlijk zijn Waterloo.

De 19e eeuw

Nederland wordt een koninkrijk en het gewone
leven herneemt zijn loopt. In februari 1825 slaat de
oude erfuijand, de zee nog één keer toe.
Friesland wordt getroffen door een grote overstro-
ming. Het grootste deel van de provincie staat onder
water, ook de Lege Geaën. Er vallen veel slachtoffers

onder mens en dier. In Gauw zoekt men zr'1n toe-
vlucht op de terp naast de kerk (nu woont hier de
fam. Komdeur).
In Goënga wordt het vee, tijdelijk, zelfs in de kerk
gestald. Als het water gezakt is, wordt de ware
omvang van de ramp pas goed zichtbaar. Overal bre-
ken besmettelijke ziekten uit, die veel slachtoffers
eisen.
Een gevolg hiervan is dat men om hygiënische rede-
nen niet meer in de kerk mag begraven. In 1.832 ver-
schijnen de eerste kadasterkaarten van Nederland.
Eindelijk is het land tot in detail in kaart gebracht. Als
je die kaart bekijkt valt op hoe klein ons dorp eigen-
lijk is; de bebouwing begint bij Fopma's pleats en ein-
digt ongeveer bij de Twatine, alleen dat. deel is
bestraat.
Althans dat schrijft ons, Wf. Krins, hulp-onderwijzer
te Gauw in L857. Deze meester Krins schrijft ditboek-
je naar aanleiding van een vragenlijst die door het
Friesch Genootschap voor Geschied-, taal- en Oud-
heidkunde, een hele mondvol, aan alle scholen in
Friesland wordt gestuurd met het verzoek die in te
vullen.
Het doel is om de plaatselijke situatie in kaart te bren-
gen en te bewaren voor het nageslacht. Meester Krins
heeft in ieder geval zijn best gedaan.
Zo schrijfthij: 'de uoornaamste bron aøn bestaøn is hier
de aeeþkkeríj met den øankleae daaruøn beneaens enige
handwerken'. Er wonen 195 mensen in Gauw die
allen, op drie Doopsgezinden na, Hervotmd zijn. Zlj
wonen in tien boerderijen en vijfendertig woonhui-
zen. Uit die verhouding blijkt duidelijk dat Gauw
inderdaad een echt boerendorp is.



Jaarmarkt

Gauw is een boerendorp met een jaarmarkt en dàt is
vrij uitzonderlijk. In de hele gemeente zijn er maar
twee andere dorpen die dat recht ook hebben. Deze
jaarmarkt wordt in Gauw altijd op de eerste zondag
en maandag in september gehouden. En staat, vol-
gens de overleveringen, vooral bekend om zijn paar-
denhandel. Maar dat is tijdens meester Krins zijn
leven al verleden ttjd.'Thans onderscheidt ze zich niet
door een byzondere tøk aan høndel' . De jaarmarkt wordt
meer en meer een dorpsfeest waar veel pleziet
gemaakt wordt, hoewel dat plezier ook wel eens be-
dorven wordt. Zo gebeurt het in 1880 dat 55 mensen
voor het kantongerecht te Sneek terecht moeten staan
'wegens het, ter gelegenheid der kermis, na 10 ure 's

øaonds, aertoeuen in de herberg aan Gauw' Er is eerder
een gemeenteverordening uitgevaardigd die voor-
schrijft dat om 22.00 uur de herbergen moeten slui-
ten. Dat de feestgangers daar moeite mee hebben, is
wel duidelijk. Ze worden daarom door de sterke
hand ingerekend. De verdediging van de 55 is in
handen van de kastelein van Goënga. Die plaatst een
furieus artikel in de Sneeker Courant, waarin hij
opmerkt dat, indien men de verordening naar de let-
ter uitvoert, zelfs de herbergier na 22.00 uur de her-
betg zal moeten verlaten en dus zijn heil op straat
moet zoeken.

Het Bakkers
Grien,

de plaats waar tot
in de jaren twintig
de 'merke'wordt

gehouden.
De opname is

gemaakt vóór de
brand in de

herberg (1928).

Vernieuwing

ln1862 wordt Gauw opgestoten in de vaart der vol-
keren als de nieuwe weg door de Lege Geaën wordt
aangelegd. Voor / 47.800,- inclusief zes bruggen
komt er een eind aan het isolement van de dorpen en
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zijn ze aangesloten op het wegennet. Er is uiteraard
van tevoren geen rekening gehouden met een nieu-
we weg/ zodatzelfs complete huizen moeten worden
verplaatst voordat die kan worden aangelegd. De
weg wordt gecompleteerd met een fraaie wipbrugbij
de kerk. Een jaar eerder is die kerk al onder handen
genomen. Er komt een nieuw dak op, de oude ingang
wordt dichtgemetseld en de nieuwe komt in de toren
en er worden nieuwe, grotere ramen in de kerk ge-
plaats. Ook komt er een galerij achter in het kerkge-
bouw Op 26 januari 1862 wordt in een feestelijke
dienst een splinternieuw orgel in gebruik genomen.
Dit orgel, een Hardorff wordt bespeeld door dhr.
Velds fr., die'door aerschillende combinøtiën der stem-
men aan zijne bekwaømheid en aan de aoortrffiIijkheid
des werks deed blijken'. Kortom, het orgel is een aan-
winst. Zoals al eerder is vermeld, wordt de oude
toren voorzien van een nieuwe stenen mantel. Of dat
uit esthetisch oogpunt de juiste oplossing is valt te
betwijfelen. De geldkist van de Kerkvoogdij is nog
niet leeg, want in L865 laat men ook nog een nieuwe
school bouwen. Allemaal nieuw- en verbouw. Maar
het rommelt alweer in de kerk. De climax in Gauw
komt in 1888 als een aantal leden breekt met de
Hervormde kerk, zelf een kerkeraad installeert en
eigen samenkomsten organiseert. De Gereformeerde
kerk Goënga C.A. is een feit. Na een tijd in een hou-
ten noodlokaal te hebben gekerkt wordt in 1896 de

nieuwe Gereformeerde kerk in gebruik genomen.
Die wordt gebouwd op een stuk grond tegenover de
Christelijke school op de voorgeschreven afstand van
200 meter van de Hervormde kerk. In l9LL slaat
tijdens eer. zwaar onweer de bliksem in de grote
poldermolen bij Cnossen, die eigendom is van de

Van Clegawe tot Gauw
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De eerste brug
over de
Rollermersfeart.
De personen op
deze, uit ongeveer
1903 daterende,
foto zijn onbekend.

(;,\ l \\rùiil]. f. W lVielenqi. Sneel. il0. 6984

kerkvoogdij. De molen brandt tot de grond toe af.
Dat is ook een strop voor de plaatselijke visser dhr.
v.d. Veen, die tachtig netten en fuiken in de molen
heeft hangen en deze zijn niet verzekerd. Nu staan in
de omgeving wel meerdere molens, maar als het
nieuwe waterschap De Sneeker Oudvaart wordt
opgericht en zij een gemaal bij de Domp en de
Gaustersyl laat bouwen, zijn alle poldermolens in
één klap overbodig. Die worden dan ook spoedig
afgebroken. Op 3 september 1913 is het groot feest in
Gauw. Er wordt gevierd dat Nederland 100 jaar een
onafhankelijk koninkrijk is. Het is een warme woens-
dagmiddag als de leerlingen van de drie scholen in
Gauw onder leiding van hun schoolhoofden in op-
tocht door het dorp lopen met vooroP een muziek-
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korps uit lflst. De optocht eindigt op de Kamp, het
stuk land waarop nu de nieuwbouw staat. Daar wor-
den eerst kinderspelen gehouden, gevolgd door spel-
letjes voor de volwassenen. Ook kan men een ritje
maken in een echte automobiel, een grote attractie
in die dagen. De route loopt van het 'Bakkers Grien'
naar de driesprong of de Openbare lagere school in
Sibrandabuorren. De belangstelling is groot en de
chauffeur, Frits Osinga uit Sneek, wordt dan ook bij-
na bestormd. 's Avonds wordt het feest, in stijl, be-
sloten met een spreker op de bovenzaal vart bakker
Tjalsma.
In hetzelfde jaar wordt de, inmiddels al weer veertig
jaar oude, wipbrug vervangen door een stalen exem-
plaar.

Het middelpunt van Gauw rond 1900
met de houten ophaalbrug uit 1862
en, links, het 'brânspuithokje'.
Let ook even op de fraaie petroleum-
straatlantaarn.
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Foto uit 1928,
genomen na de

brand , met links
de puinhopen van

de herberg.
Rechts het huis
van Tjitze Oom,

later komt daar de
benzinepomp van
Hendrik Grunstra.

Tussen de oorlogen

Het wordt 1914 en de 1e wereldoorlog breekt uit. En
hoewel Nederland niet rechtstreeks betrokken raakt,
zijn de gevolgen van die oorlog toch merkbaar, zelfs
in Gauw. Zo herinnert Klaas Lijzes fellema zich nog
dat hij voedselbonnen moet ophalen voor zijn
moedeç want alles is op de bon in verband met de
schaarste. Als in 1918 de vrede getekend wordt is de
wereld blijvend veranderd, de mensen zijn mondiger
geworden en ze komen steeds meer op voor hun be-
langen.
Er worden overal plaatselijke belangenverenigingen
opgericht, Gauw kan vanzelfsprekend niet achterblij-
ven. Zo wordt, op initiatief van de begrafenisvereni-
ging Draagt Elkanders Lasten, op woensdagavond
L8 februari 1920 de Vereniging Dorpsbelang Gauw
opgericht. Het reilen en zeilen van deze vereniging
wordt in een apart hoofdstuk nog onder de loep
genomen. In februari 1923 wordt Gauw aangesloten
op het elektriciteitsnet. De walmende petroleum-
straatverlichting wordt vervangen door moderne
elektrische verlichting. Gelijkertijd worden de woon-
huizen en bedrijven aangesloten. Voor de inwoners
blijft het eerst even wennen: Pieter v.d. Kooij, vader
van Rimmert steekt altijd de pijp aan door die bij de
petroleumlamp te houden. Hoe hijhet ook probeert,
bij het elektrisch peertje lukt dat ineens niet meer.
Het bedrijfsleven van Gauw is bijzonder ingenomen
met de electrificatie. Waar eerst zware lichamelijke
arbeid vereist was, zijn nu electrische machines die
het werk lichter maken.
Op du avond vanl2 mei L928 breekt er brand uit in
de monumentale bakkerij/herberg van bakker
Boorsma. Het gezin ligt nog maar een kwartier in bed
als de l7-jarige meid, Grietje de Jong onraad ruikt.

Het vuur grijpt pijlsnel om zich heen en de bewoners
kunnen zich temauwemood, in hun onderkleding,
in veiligheid brengen. Hoewel de Gauwster dorps-
brandspuit direct uitrukt, is er geen redden aan. Bijna
de hele inboedel gaat in vlammen op, met uitzonde-
ring van een buro en een paar stoelen. Het enige wat
men kan doen is de naburige huizen nat houden om
het overslaan van de vlammen te voorkomen. De
vader van Pieter Jellema heeft de ladder al tegen het
dak van de boerderij staan en de emmers met water
staan klaar voor het geval de brand zal overslaan.
Gelukkig komt het niet zover. Het gevolg van de
brand is dat Gauw zijn belangrijkste vergader- en
oefenruimte kwijt raakt. En het zaI tot 1,950 duren
voor Us Gebou die funktie over kan nemen. Dan
komen de jaren van de depressie en veel mensen zijn
werkeloos en moeten hun hand ophouden.
En ook in Gauw zrjn er veel mensen die de eindjes
aan elkaar moeten knopen. Toch worden in die moei-
lijke jaren een aantal verenigingen opgericht:
Vrouwenvereniging Weest een Zegen (1927)
Muziekkorps Concordia (L930),
Zangv ereniging Lytse Krêft (1935),
Oranjevereniging Lege Geaën (1%n.
Voor veel mensen is het avondje vereniging het enige
uitje wat ze hebben. Om deze verenigingen financieel
op de been te houden moet er vaak op van alles
beknibbeld worden. Zoals bijvoorbeeld op de zaal-
huur.Zo verzoekt tr.1927 de arbeidersvereniging, bij
monde van T. ZeTlstra, de kerkvoogdij, de cpnsistorie
gratis te mogen gebruiken. De kerkvoogdij is niet erg
enthousiast, 'ten eerste omdat men de strekking aan deze
aereniging niet in het belang en den geest aøn de kerk acht-
te en ten tweede omdat enkele der leden dezen aereniging
Gereþrmeerd waren en men bezwøar getsoelde dezen in dit
genot te laten delen'.
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Men stelt als oplossing voor om de consistorie gratis
beschikbaar te stellen als de Gereformeerden dat ook
zullen doen. Overigens wordt op dezelfde vergade-
ring het verzoek tot gratis gebruik van de consistorie
van de pas opgerichte Hervormde Vrouwenvere-
niging wel gehonoreerd.

De tweede wereldoorlog

Op 10 mei 1940 breekt de 2e wereldoorlog uit. Hoe-
wel de Duitse bezetter zich eerst koest houdt, wordt
de strop langzaam maar zeker aangetrokken. Het tra-
gische dieptepunt voor Gauw is het neerschieten tij-
dens een razzia van bakker Boeijenga. Elders in dit
boek komen we daar uitvoerig op terug. Na vijf jaar
bezetting trekken op L5 april 1945 Canadese troepen
door de Lege Geaên en is Gauw officieel bevrijd. Er is
natuurlijk gebrek aan alles, toch komt langzaam het
gewone leven weer op gang.

Het dorpsleven na de oorlog

In december 1950 wordt het dan totaal verbouwde
Hervormde verenigingsgebouw Us Gebou her-
opend. Met een, voor die dagen, moderne inrichting.
Hoewel in naam Hervormd, vinden ook de niet-
Hervomde verenigingen er onderdak.

De overgang van oud naar nieuw: Jan Fopma en zijn
vader met de tractor op de praam geladen op weg
naar het land.

In een kranteartikel uit begin zestiger jaren wordt het
culturele leven van Gauw bijzonder geprczen.'Wie in
de Lege Gesën met zekere kans aan slagen een aergadering
wil uitschrijoen of een fílmøaond denkt te organiseren
moet daarooor in het hart aan de Lege Geaën: Gøuw zijn.
Het cultureel en geestelijk leven kan juist hier tot
bloei komen'. In 7959 worden de Gereformeerde en
Hervormde school samengevoegd tot één Christelijk
Lagere School.

Het leegstaande Gereformeerde schoolgebouw krijgt
al spoedig een bestemming als kleuterschool. Er wor-
den voor het eerst sinds bijna 25 jaar nieuwe huizen
in Gauw gebouwd. In de zestiger jaren start de ruil-
verkaveling (de Sneeker Oudvaart) met zijn werk-
zaamheden. De hele Lege Geaën komt op de schop
en wordt op sommige plaatsen ingrijpend veranderd.
Ook Gauw komt aan de beurt, sloten worden ge-
dempt en bruggen verwijderd. Ook de sluis bij de
Gaustersyl wordt gedempt en een ruilverkavelings-
weg snijdt dwars door de'achtertuin'van Gauw. Om
vanuit het dorp op het Sneekermeer te komen moet
men vanaf nu via Tþrsoal of Sneek varen. Veel moois
is verdwenen. Het zal de prijs van de vooruitgang
wel zijn, maar het blijft jammer.

Zoals meer dorpen krijgt ook Gauw te maken met het
probleem van de tweede huisjes: bestaande huizen
worden opgekocht door mensen die er alleen in de
weekenden en vakanties zijn. Het dorp heeft er dus
weinig aan. Gelukkig steekt het gemeentebestuur
hier een stokje voor.

In 1980 wordt door de politiek 'in het kader van de
Gemeentelijke herindeling' voorgesteld om Gauw,
Goënga, Offingawier, Scharnegoutum, Ysbrechtum
en Loënga bij Sneek te voegen. Na massale protesten
en acties waarin o.a. bakker Sieb Greidanus een be-
langrijke rol speelt, komt men in 1983 tot een soort
van Salomo's-oordeel. Offingawier, Ysbrechtum en
Loënga worden bij Sneek gevoegd. Gauw, Goênga
en Scharnegoutum blijven dus bij de gemeente
Wymbritseradiel. Overigens, als je kijkt naar de snel-
heid waarmee Sneek zich momenteel uitbreidt, is het
maar zeeÍ de vraag hoe lang Gauw Sneek nog buiten
de deur kan houden.

In 1981 start de aktie'Gauw de brug terug'. Het doel
is om de oude wipbrug weer terug in het dorp te krij-
gen, ter vervanging van de grijze vaste betonbrug.
Men probeert twee vliegen in één klap te slaan: de
wipbrug terug en, door de natuurlijke versmalling,
de verkeersveiligheid bevorderen. De kosten worden
geraamd op / 200.000,- en dat moet er eerst wel even
komen. Het actiecommité hoopt Í 20.000,- door het
dorp zelf te laten opbrengen met allerlei akties. Maar
mede door het uitblijven van resultaten en het ver-
trek van een aantal initiatiefnemers naar elders, sterft
de aktie een stille dood en het opgebrachte geld
wordt besteed aan het opknappen van Us Gebou.
In 1983 worden de eerst huizen van het nieuwbouw-
plan 'de Werden' opgeleverd. De vlag gaat hoog in
top want het is 'in hiele poepetoer' geweest om dit voor
elkaar te krijgen, volgens burgemeester. Cazemier
van Wymbritseradiel die bij de feestelijkheden aan-
wezig is. Wie kon toen weten dat tien jaar later het
plan al is volgebouwd (37 woningen) en een nieuw
bestemmingsplan alweer in voorbereiding is. Die-
zellde burgemeester is ook aanwezig op 27 januari
7984, als de officiële opening plaatsvindt van de nieu-
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we Christelijke basisschool. Als naam is gekozen'de
Twatine'. Dit is een twee-tenige hooivork, die twee
tenen staan voor de kleuterschool en de lagere school
waaruit de nieuwe basisschool bestaat. Inmiddels is
dit schoolgebouw alweer te klein geworden.

Dan is er ook nog de televisieuitzending over Gauw
op 4 maart 1989. Het hele dorp zit vol verwachting
die zaterdagmiddag voor de televisie. Locaal Kabaal
heet het (jeugd)programma. In december 1988 wor-
den er een week lang opnamen voor gemaakt. Het
zal een programma worden waarin de naam Gauw
wordt uitgelegd als vlug en snel en dat zal in een aan-
tal onderwerpen duidelijk worden gemaakt. Of de
verwachtingen te hoog gespannen zijn geweest, is
niet te zeggerr, maar de reacties na de uitzendingzijn,
over het algemeen, niet al te gunstig. Maar goed,
Gauw is tenminste op televisie geweest. Waar men
wel lovend over is, is het totaal verbouwde dorps-
huis Us Gebou. Voor maar liefst I 473.398,- wordt
erin verklost, het resultaat mag er zljn. Bijna het hele
dorp heeft er aan rneegewerkt. Door zelfwerkzaam-
heid en allerlei akties wordt door de Gauwsters één
ton bijelkaar gebracht. In Us Gebou is een bar geïn-
stalleerd, een ruime kleedkamer en nu de kosters-
woning bij het gebouw is getrokken, is op de bo-
venverdieping ruimte voor een jeugdhonk. Het, op
17 november 7993 officieel geopende, dorpshuis is
een echte aanwinst voor het dorp.

De toekomst

We besluiten met een mijlpaal. Op 11 januari 1995
wordt in Gauw de 15.000 ste inwoner van de ge-
meente Wymbritseradiel geboren: Daan Cuperus,

zoon van Jan & Wilma. Gauw is de laatste jaren een
geregelde halteplaats voor de ooievaat een teken van
een gezond dorp. En zo zljnwe weer terug in 1995.In
vogelvlucht en soms willekeurig hebben we gezien
dat Clegawe aan de Ghawe verandert in Gauw aan
de Aldfeart. Hoe de toekomst van ons dorp er precies
uitziet weet niemand. Wat zal de invloed ziinvan de,
nieuw aan te leggen, oostelijke rondweg om Sneek?
Wordt Gauw een wijk van Sneek? Hoe komt het met
het nieuwe bestemmingsplan in Gauw? Het blijft
koffiedik-kijken. Hoe dan ook, het is te hopen dat de
gemoedelijke sfeer en saamhorigheid die ons dorp
altijd gekenmerkt heeft, tot in lengte van jaren be-
waard mag blijven.

De vlag in top, want de eerste huizen van het n¡euw-
bouwplan De Werden worden opgeleverd.
21 september 1983.

De kei van Gauw

Volgens een oud verhaal moet
op de plaats van het huis van

Leo en Tneke Kroles
vroeger een grote zwerfkei

vol deuken hebben gelegen.
Een reus uit Akkrum zou de Kei

in een kwade bui naar Gauw hebben gegooid.

Op wie de reus kwaad was is niet bekend
evenmin wat er van de sleen geworden is.



20

ln 1799 is er een
burenruzie over
wie er eigenaar is
van het stuk weg
bijde herberg:
Johannes
Gerbens, de her-
bergier of Ulbe
Luutens, de buur-
man. ln deze brief
verklaren een
aantal personen
dat, bijhun weten,
de weg altijd b'tj
de herberg heeft
behoord. Het is,
helaas, niet
bekend of hier-
mee de ruzie ook
is bijgelegd.

Van Clegawe tot Gauw
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De miskende school meester

Jï én van de belangrijkste pijlers van een gezond

ff plattelandsdorp tegenwoordig, is een school,
J-Jen dan het liefst één die niet steeds tegen de
opheffingsnorm aanzit. Dat laatste is zeker niet het
geval met onze basisschool De Twatine. Het aantal
leerlingen bedraagt momenteel ongeveer honderd
leerlingen. Vroeger nam het onderwijs ook een be-
langrijke plaats in het dorpsleven in, maar vaak om
een andere reden. Zo is het belangrijkste vak op de
Roomse school (voor 1,580) het leren van kerkelijke
liederen. De school is een direct verlengstuk van de
kerk en de kinderen worden eigenlijk'opgeleid'voor
de Roomse eredienst. De schoolmeester is dus het
hulpje van de pastoor. Na de Reformatie blijft de
band tussen kerk en school bestaan. Alleen komen er
ook andere vakken zoals rekenen en taal op het les-
rooster te staan. Uit de Gauwster kerkrekeningen van
1676bliikt dat meester Yts ]ans voor het lesgeven aan
de Gauwster jeugd ongeveer per jaar f L00,- ver-
diend. Het schoolmeestersvak staat niet zo hoog
aangeschreven en in dit vak is het dan ook geen vet-
pot. De onderwijzer is eigenlijk een kerkelijk ambte-
naar en vervult daarom allerlei kerkelijke nevenfunc-
ties zoals koster, voorzanger, klokkeluider en vaak
ook nog doodgraver. Bovendien probeert de man zijn
schamel inkomen nog iets op te krikken door een bij-
baantje te nemen: boer, belastingontvanger, dorps-
rechter. Van één van de schoolmeesters, Botte Teijes,
is bekend dat hij niet alleen schoolmeester en dorps-
rechter is, maar ook schoenmaker. En als in 1763 de
school van Goënga vacant is neemt hij die ook nog
waar. Maar terug naar Yts Jans: in 1.676 ontvangt hij
twaalf stuivers voor het verven van de schooldeur.
Dat zet bepaald geen zoden aan de dijk. Twee jaar
later wordt bovendien zijn salaris nog behoorlijk ver-
laagd. Yts Jans is dan al zeventig jaar en het voorzin-

gen in de kerk wordt al door een ander gedaan. Maar
je blijft meestal schoolmeester tot je erbij neervalt,
want een pensioenregeling is er niet. De kwaliteiten
van een schoolmeester moeten vooral op het muzika-
le vlak liggen,lesgeven komt duidelijk op het tweede
plan. Volgens de verhalen moet er bij de sollicitatie
voor schoolmeester een soort examen worden afge-
legd, het zogenaamde 'skoal-foarsjongen'. De com-
missie zit in de kerk en laat de sollicitanten één voor
één luid zingend de kerk uitlopen. Degene die het
verst te horen is, en dus de luidste stem bezit, krijgt
de betrekking. Ondanks het onderwijs komt er veel
analfabetisme voor. Sommige mensen kunnen zelfs
hun eigen naam niet schrijven en ondertekenen met
een beeldmerk: een soort tekeningetje of gewoon met
een kruisje.

Onderwijzersfamilie Kri ns

In L825 wordt een nieuw schoolgebouw in gebruik
genomen, schuin achter de kerk, tegen het kerkhof
aan. De hulponderwijzer Wopke Krins omschrijft
het in 1857 als 'een klein, doch vrij net locaal'. Pas in
1838 wordt er een onderwijzerswoning gebouwd.
Een leuk detail is dat deze Wopke Krins hulponder-
wijzer is bij zijn vader, Simon Krins, die hij in 1874
opvolgt als hoofdonderwijzer. Vader Krins overlijdt
in 1885 op 83-jarige leefti¡d. In 1865 is het oude
schoolgebouw te ouderwets geworden. Dus tast de
kerkvoogdij in de geldbuidel en laat een nieuwe bou-
wen. Op 6 mei 1865 wordt de eerste steen door kerk-
voogd W.S. Alberda gelegd. En voor f 4.309,- wordt
er een school met onderwijzerswoning neergezet.
Dat is voor die tijd een aanzienlijk bedrag, maar
daar heb je dan ook wat voor. Gauw is er tenminste
trots op. Bij de opening zingen de schoolkinderen
een speciaal voor de gelegenheid ingestudeerd
lied, waarvan het opschrift luidt: ' ...øan de kerkaoog-
den Willem Sjoerds Alberda, Sjoerd lelles Bakker en

Hette Annes lellema lr. Bij de toewijding aan de nieuw
gestichte school op den 19 juni 1865'.8én couplet wil ik
u niet onthouden: '...Aan't eerzøøm kerkbestuur aøn

Gøuw zij onze dønk gebragt. AIs stichters aan dit school-
gebouw, wordt steeds aan hen door ons gedacht. Aøn hen
de dank, aan hen de lof, door ons hen toebedacht'.
Alsof dat nog niet genoeg is volgen er nog een aantal
coupletten om hen te bedanken die de school hebben
gesticht '...tot nut z)an ons en 't nagesløcht tot heil
der teed're jeugd'. Hoewel de school door de kerk is
betaald valt hij onder verantwoording van het
gemeentebestuur en wordt er neutraal onderwijs ge-

8even.

Poû
betaa\d

Gatrtt'i

üdr;
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De eerste Christelijke school

In de laatste helft van de vorige eeuw worden er
overal Christelijke scholen gesticht. Ook in Gauw
komt er een vereniging voor Christelijk Nationaal
School-onderwijs, die een Christelijke school in
Gauw wil stichten. Maar om een school te bouwen
moet er wel geld zijn.
Op de eerste vergadering van de nieuwe vereniging
onder voorzitterschap van H.A. Jellema, op 28 febru-
ari 7877 blijkt er f 2.535,- in kas te zitten, diezelfde
avond komt daar nog f 809,- bij. Dat is uiteraard bij
Iange na niet voldoende.
Gelukkig spant de Hervormde predikant ds. Pijzel
zic}l. bljzonder in om overal geld voor de nieuwe
school los te praten. Hij is daar zeerbedreven in, zelfs
uit Holland komen de giften binnen.

De Hervormde schoolx|898, toen nog
ondergebracht in het huidige dorpshuis.

bovenste rij
Jentje Bootsma, ?, Jan Bootsma,

Age Bootsma, rest onbekend.

middelste rij
Willem Koopmans, Taeke Zeilstra,

Geeske en Anna Meesters,
Siebren Zeilstra, Gerben Koopmans,

rest onbekend.

zittend
geheel links Wietske Bootsma,

rest onbekend.

De Gereformeerde
school in de twintiger
jaren. ln 1880 is deze
geopend als de eerste
Christelijke school van
Gauw.

De bestuursleden zijn inmiddels behoorlijk enthou-
siast en laten alvast een tekening maken door de tim-
merman L. Reitsma. Ook een bouwterrein is al ge-
vonden; op de Eker van Bakker, direct aan de nieuwe
weg.
Alleen de voorzitter is wat voorzichtiger omdat er
nog steeds niet voldoende geld is.
Toch wil men al tot aanbesteding overgaan. Gelukkig
is er onder de bestuursleden een geldschieter in de
persoon van S. ]. Gerbrandy, die het ontbrekende
geld, tegen een nader te bepalen rente, wel wil ver-
strekken. Timmerbedrijf Reitsma wordt uit acht
inschrijvingen gekozen om de nieuwe school te bou-
wen: kosten f 6.653,-.
Op 18 augustus 1880 heeft heel Gauw de vlag uit
want de nieuwe school wordt feestelijk geopend. Er
zijn toespraken van hoogwaardigheidsbekleders en

Van griffel tot computer
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speileqes voor de kinderen, en, omdat het een Chris-
têlijke school is, uiteraard ook een feestelijke kerk-
dienst.
De Openbare school naast de kerk staat inmiddels
leeg, èr is een nieuwe zogenaamde Staatsschool geo-
pend op Goëngamieden, die overigens-maar door
èen paar kinderen uit Gauw wordt bezocht.
Ooli uit Goënga en Offingawier is de opkomst niet
groot. Op den duur kan deze school het dan ook niet
meer bolwerken en sluit zijn deuren definitief in
7934.
Nog even terug naar 1887: het oude schoolgebouw
naast de kerk staat leeg en kan mooi dienst doen als
consistorie, maar dat zal niet lang duren.

ring een voorstel aangenomen om de leegstaande,
Openbare school aan de nieuwe schoolvereniging te
vérhuren voor / 120,- per jaar. Bovendien zou men
graag zien dat de financiële bijdrage van f 300,- per
jãaa die nu nog naar de Gereformeerde school gaa-t,

aan de nieuwe schoolvereniging ten goede komt. Na
een fikse opknapbeurt opent de nieuwe school zijn
deuren op 1 augustus 1891,. Pier Groeneveld van
Hitzum *ordt als hoofdonderwijzer benoemd. Hij
zal dat lang blijven. Niet alleen als hoofdmeester
heeft hij zijn sporen verdiend, ook in de politiek is hij
actief in de Christelijk Historische Unie. Bovendien is
hij in 1911 één van de oprichters van de begrafenis-
vereniging Draagt Elkanders Lasten.

Schoolfoto ter gele-
genheid van het 50-
jarig bestaan van de
Chr. (Geref.) School

in 1930
rechts meester Bekius

links juffrouw Donker.

Schoolscheuring

Als in 1888 de kerkscheuring in de Hervormde ge-
meente van Goënga een feit is, blijkt het hoofd van de
Christelijke school, Jippe Wielinga, daar een belang-
rijk aandeel in te hebben. De Hervormde kerk is, als
bêlangrijke geldschieter van de school, uiteraard niet
blij mét de kerkelijke ommezwaai van 'hun' hoofd-
meester. Er wordt al snel gesproken over het dicht-
draaien van de geldkraan en zelfs over het oPenen
van een nieuwe Christelijke school.
Toch zal het nog een paar jaar duren voordat de
Hervormde leden definitief uit de schoolvereniging
stappen en een eigen Hervormde schoolvereniging
oprichten.
Ei wordt natuurlijk eerst gezocht naar een passende
ruimte om lesssen in te kunnen gaan geven. Daat zou
de Hervormde kerk misschien voor kunnen zorgen.
Op 19 maart 189L wordt op de kerkvoogdijvergade-

Poging tot samengaan

Door het vertrek van de Hervormde kinderen lijdt
de, nu volledig, Gereformeerde school een gevoelig
verlies. Het aantal leerlingen loopt terug van 85 naar
59. Financieel wordt het er niet beter op.
Er worden allerlei creatieve middelen gezocht om
geld in het laatje te krijgen. Zo worden er lammeren
gehouden en opgefokt om daarna voor een goede
prijs te verkopen. De opbrengst daarvan komt ten
goede aan de schoolkas.
Bovendien is er nog het Suppletiefonds.
In artikel 2 van de statuten uit 1901 staat dat het doel
hiervan is; 'het schoolgeld der kinderen aøn òn- en min-
uermogende ouders aan te aullen tot het geëischte bedrøg
(f 0,66% en f 1,00 per møand)'.
Dat geld komt dan uit collectes, diakonale bijdragen
en andere middelen 'mits niet strijdende met de
Gereformeerde beginselen'.
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De verhouding tussen de Hervormde en Gerefor-
meerde school is goed, waarschijnlijk mede door
de familiebanden tussen de beide schoolhoofden.
Zondag 21 augustus L910 overlijdt hoofdmeester
Jippe Wielinga. Enkele dagen later wordt hij door
leden van de |ongelingsvereniging Obadja, waar hij
oprichter en voorzitter van is, ten grave gedragen.
Hij is bijna 30 jaar als hoofd aan de school verbonden
geweest. Op 10 mei 1921. wordt er een vergadering
gehouden van de schoolbesturen van de Hervormde
en de Gereformeerde school. Die avond zijn ook de
beide predikanten, de burgemeester van Wymbrit-
seradiel en de onderwijsinspecteur aanwezig. Het
doel van de samenkomst is om de mogelijkheden
van een samenvoeging van de beide scholen te bekij-

ken. Dat zou voor de overheid een aanzienlijke kos-
tenbesparing opleveren en het zou voor Gauw de
bouw van een vier- of vijfmansschool betekenen.
Met, op één na, algemene stemmen spreken de leden
van beide besturen zich uit vóór een samengaan.
Er wordt afgesproken op 25 mei nog één keer een
gezamenlijke vergadering te houden om totbepaalde
afspraken te komen. Daarna kan de voorlopige over-
eenkomst in de afzonderlijke, ledenvergaderingen
worden behandeld. Zover komt het helaas nooit, het
Hervormde schoolbestuur vindt het, bij nader inzien,
toch raadzamer hun leden eerder in te lichten over de
gang van zaken en hun mening te vragen. Die
mening is duidelijk, de Hervormde schoolvereniging
wil liever zelfstandig blijven en het schoolbestuur
wordt terug gefloten. Het Gereformeerde school-

bestuur wordt hier schriftelijk van op de hoogte ge-
bracht met de mededeling dat verder praten nu geen
zin meer heeft. Het zal nog bijna dertig jaar duren
voor beide scholen eindelijk bij elkaar komen.

Opening Christelijke school in Tersoal

In 1924 daalt het leerlingtal van de Gereformeerde
school weer aanzienlijk. Door het opheffen van de
Openbare school in Tersoal komt daar ruimte vrij om
een Christelijke school op te richten. De opening van
deze school betekent dat 4l van de 70 leerlingen, (uit
Sibrandabuorren, Tersoal en Poppenwier) nu over-
gaan naar de Christelijke (lees: Geref.) school te
Tersoal. Een plan om de school in Gauw met een der-

de lokaal uit te breiden kan dan ook worden terug
gedraaid, er komt alleen een verbouwing.
Op 22 november 1929 neemt men afscheid van dhr.
H. Bootsma, die vanaf de oprichting in 1880 tot dan
toe penningmeester is geweest; een geweldige pres-
tatie.

Nieuwe Hervormde school

Op de vergadering van 20 oktober 1920 doet vice-
vóorzitter f. Korne-iis een belangrijk voorstel àan de
rest van het bestuur van de vereniging ter bevorde-
ring van Christelijk Schoolonderwijs te Gauw (De
Herv. School dus).
Hij acht de tijd er rijp voor: de schoolstrijd is eindelijk
gestreden, de Christelijke school is gelijk gesteld aan

De, in 1922 geopende, Schoolvoor Christelijk Volksonderwijs (de Heru. school) Het huis
ernaast wordt pas in de vijftiger jaren als woning voor de hoofdmeester aangekocht. Tot
die tijd woont die in het huis van de voormalige school (Us Gebou).

I

I
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de openbare en ook niet onbelangrijk, de oude school
is inmiddels aan vervanging toe. Kortom, er moet
een nieuwe komen. De rest van het bestuur is onmid-
delijk ingenomen met dat voorstel. Er wordt afge-
sproken dat men zal bekijken waar de nieuwe school
hèt beste gebouwd kan worden. Eind maart heeft
men de nodige bouwgrond van de nieuwe school al
aangekochtvoor f 1,,25p/m'vandhr. Y. Boersma. De
architect is ook al uitgekozen, dhr. C. Reinalda te
Leeuwarden. Dan begint het touwtrekken om geld.
De gemeente is niet zo happig en wijst het verzoek
om gelden ter beschikking te stellen voor de school-
bouw af. Maar het schoolbestuur is niet voor één gat
te vangen en gaat in hoger beroep bij Gedeputeerde
Staten van Friesland.
In december L921 komt dan eindelijk het verlossende
woord: Gedeputeerde Staten kent het verzoek wel
toe. Er moeten wel enkele wijzigingen in de plannen
worden aangebracht. Om de kosten te drukken komt
het geplande gymnastieklokaal te vervallen. Men wil
er nu vaart achter zetten.
Op 15 november 7922 om 14.00 uur mag hoofdmees-
ter Groeneveld de eerste steen van de nieuwe school
leggen, en wat voor school.
Drie lokalen groot, terwijl er maar twee onderwijzers
zijn, met, vrij uniek voor die tijd, 'kolengestookte
centrale verwarming'. Er wordt ook nog f 90,- op de
begroting vrijgemaakt voor de aanleg van plantsoe-
nen rond de school, met één jaar garantie. Dat is wel
nodig ook, want de voorgangers van de huidige
majestueuze kastanjes houden het nog geen jaar vol.
Op 2 juli 1,923 is de heugelijke dag dat de nieuwe
school in gebruik kan worden genomen. Een regi-
ment hoogwaardigheidsbekleders is uitgenodigd, de
toenmalige Hervormde predikant ds. Oskam is inge-
huurd als feestleider. Er zou een foto van deze ge-
beurtenis zijn gemaakt, maar wij hebben die niet
gevonden. Voor de kinderen is er een groot feest ge-
organiseerd. Vlak voor de opening komt er een eind-
aan een periode: meester Groeneveld, inmiddels al
bijna 30 jaar hoofdmeester krijgt, op eigen verzoek,
eervol ontslag ingaande l juni 1923. Hij verhuist naar

Sneek, maar zo nu en dan komt hij even op school.
Hij zit dan achterin de klas en kan nog precies vertel-
len uit welke familie je komt.

Rapporten en schoolre¡s¡es

Een nieuwe hoofdmeester wordt aangezocht en dat
is weer iemand die het hier langzaluithouden: mees-
ter Faber. In het begin wordt hij bijgestaan door
meester van der Wal die hier al vanaf 1915 voor de
klas staat. Deze meester heeft één houten hand en de
andere hand is voor een deel vergroeid. Toch kan hij
daar goed mee schrijven en eventueel ook een ferme
tik uitdelen. Een bezorgde vader die vraagt of dat
wel nodig is, krijgt van meester Faber als antwoord
dathet geen kwaad kan om een enkele keer een licha-
melijke straf toe te dienen. Integendeel, het werkt
zeer lrreilzaam, kijk maar naar de Engelse scholen. In
1926 wordt over de invoering van rapporten gesPro-
ken: het hoofd der school ziet er het'groote nut' nog
niet van in, als er lage cijfers worden gehaald zou dat
bij de kinderen de lust tot leren kunnen ontnemen.
Maar de vooruitgang is niet te stuiten en het rapport
wordt uiteindelijk toch ingevoerd, het eerst in de
hoogste klassen.

De dagelijkse u¡ttocht

In het begin van de dertiger jaren blijkt dat er steeds
meer kinderen op de fiets naar school gaan en eigen-
lijk zou daar een stalling voor moeten komen. Voor

Í 537,- wordt er een moderne fietsenstalling naast de
school geplaatst. De meeste kinderen komen overi-
gens lopend op school, 's morgens is er een ware uit-
tocht uit Goênga en Offingawier. In Gauw splitst de
groep zich op, een deel gaat naar de Gereformeerde
en een deel naar de Hervormde school. Uit Sibran-
dabuorren komen de Hervormde kinderen ook naar
de Gauwster school. Uiteraard wordt er druk ge-
bruik gemaakt van het overblijflokaal. Omdat het een
tweemansschool is wordt het derde lokaal meestal
niet gebruikt. Er gaan dan ook stemmen op om dat

Schoolplein Heru.
school 1938/9
Voor het hek:

Hans de Groot,
Lijze Jellema en
Richtje Jellema

Het meisje tegen
het hek is

Anneke Hallema.
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Het laatste voor-
oorlogse school-
reisje van de Heru.
school (28 juli '39).
Het valt op dat er
haast evenveel
ouders als kinde-
ren mee zijn. Een
duidelijk teken dat
dit soort uitjes
geliefd waren bij
zoweljong als
oud.

lokaal maar voor gymnastiek-oefeningen te gebrui-
ken. De muziekvereniging Concordia ziet in het
lokaal een perfecte oefenruimte, net als het zangkoor.
Na overleg met het schoolbestuur mag het daarvoor
gebruikt worden. Verder kabbelt het schoolleven in
die jaren rustig door. Met als absolute hoogtepunten
het jaarlijkse schoolreisje en het traditionele Kerst-
feest. Over het organiseren van schoolreisjes is men
het eind jaren twintig niet helemaal eens. Sommigen
zien meer in een jaarlijks spelletjesfeest in plaats van
een duur schoolreisje. Maar zodra die tegenstander
een keer als ouder meegaat is hij/zij voor altijd
gewonnen. Zo merkt de voorzitter van het schoolbe-
stuur tijdens een vergadering op dat een bepaald
bestuurslid die altijd tegenstander was van school-
reisje een jaar later ineens een vurig pleitbezorger
voor dit soort uitstapjes is geworden.

De school in de oorlog

Het wordt volgens het schoolbestuur hoog tijd voor
een nieuwe woning voor het hoofd der school, ook
op de jaarvergadering is men het daar mee eens.
Voorbereidingen worden getroffery tekeningen ge-
maakt, maar dan breekt de 2e wereldoorlog uit en ñet
plan verdwijnt in de kast. Er zijn belangrijker zaken
aan de orde, meester Klazinga wordt als diensþlich-
tig soldaat opgeroepen. De strijd tegen de invallende
Duitse overmacht duurt slechts vijf dagen. Kort daar-
op keert meester Klazinga terug op school en lijkt het
gewone leven weer zijnloop te nemen. Dat is slechts
schijn, steeds meer krijgt de bezetter greep op het
dagelijks leven en ook op school begint men dat te
merken. Schoolboekjes moeten worden ingeleverd,
want er staan dingen in die de bezetter niet aanstaan.
Meester Faber vindt het verstandiger ze maar op te

bergen tot na de oorlog. Ook de portretten van het
koningshuis moeten verdwijnen. De onderwijzers
krijgen een verklaring te ondertekenen dat zij niet
anti-Duits zijn. In de loop van de oorlog wordt de
brandstof steeds schaarser en men kan de kachels in
school nauwelijks brandend houden. In1942 besluit
men maar geen kerstfeest met de kinderen te vieren.
Omdat alles op de bon is, valt er immers niets te trac-
teren. Maar dat vindt men bij nader inzien toch wat
al te erg. Er wordt wel Kerstfeest gevierd, maar zon-
der tractaties.

Soldaten en evacuees

In maart 1945 wordt een groep van ongeveer dertig
Duitse militairen in Gauw ingekwartierd. Het zijn
voornamelijk oudere mannen die over het algemeen
geen zin in deze oorlog hebben. Eigenlijk willenze zo
snel mogelijk naar huis. Een deel vindt onderdak in
de school, van lesgeven komt niet veel meer terecht.
Voor de jeugd zijn de exercities op het schoolplein
een bezienswaardigheid maar de soldaten zelf zullen
er wat minder over te spreken zijn geweest. In dat
laatste oorlogsjaar komt ook nog een groep oorlogs-
evacuees uit Vlaardingen. In het westen van het land
is de voedselschaarste inmiddels uitgegroeid tot een
ware hongersnood, waar vooral de kinderen en
ouderen het slachtoffer van worden. In Friesland is
nog niet echt gebrek aan voedsel en vanuit Holland
komen vele hongerenden hierheen. De groep.kinde-
ren uit Vlaardingen komt hier naar toe door een ini-
tiatief van de toenmalige Vlaardingse Hervormde
predikant Ds. Kempenaar. Op een omgebouwde
tankauto, die met een houtgenerator een snelheid
van 20 tot 25 kilometer per uur kan halen, komt de
groep uitgemergelde kinderen op 20 maart 1945 in de
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Lege Geaën aan. Ze worden meteen liefdevol opge-
vangen in de gastgezinnen en gaan, zo goed en zo
kwaad als dat gaat, ook naar school. Dat betekent een
behoorlijke uitbreiding van het aantal leerlingen.
Eind maart vertrekken de Duitse militairen weer uit
de school en uit Gauw. De bevrijding hangt in de
lucht. Iedereen wacht vol spanning op de dingen die
gaan komen. Op 15 april om ongeveer 17.00 uur rol-
len de eerste Canadese gevechtswagens Gauw bin-
nen. De bevrijding is eindelijk gekomen. Vlak na de
oorlog is er nog aan alles gebrek, maar men pakt de
draad van het gewone leven weer op.

Fusie

Het jaar 1959 is een belangrijk jaar: niet alleen voor de
Hervormde maar ook voor de de Gereformeerde
school. Op 2 februari van dat jaar fuseren de twee
schoolverenigingen tot de 'Vereniging tot Stichting en

lnstandhouding aan een Christelijke School aan Gauw e.o' .

De oude Gereformeerde school komt leeg te staan,
want op 1 september trekken de Gereformeerde leer-
lingen bij hun Hervormde collega's in en is er na on-
geveer zeventig jaar, weer sprake van één Chris-
telijke School in Gauw. Aanpassingsmoeilijkheden
zijn er bijna niet, na het eerste jaar stelt het schoolbe-
stuur tevreden vast dat de fusie gladjes verlopen is.
In het eerste jaar van de fusie wordt afscheid geno-
men van een markante persoonlijkheid, namelijk
Wiltje Bekius. Hij is van 7922 tot 1959 hoofdmeester
van de Gereformeerde school. Veel Gereformeerde
Legeansters hebben van hem les gehad. Meester
Bekius is het voorbeeld van een echte schoolmeester,
streng en altijd net in het pak, met puntjesboord. Het
leegstaande Gereformeerde schoolgebouw wordt
binnen een jaar alweer in gebruik genomen als kleu-
terschool voor Gauw en omgeving. De kleuters ko-
men zelfs met de bus vanuit Tþrsoal. Een maand na
de opening zljn er al meer dan vijftig kleuters onder
de hoede van juffrouw de Jong, er moet al snel een
tweede juffrouw wordenaangetrokken. Twee jaar
later praat men al over nieuwbouq maar dat zal nog
bijna tien jaar duren.

De roerige iaren zestig

Dan gaat de school de roerige jaren zestig in. De tijd
van hippies, provo's en het omvergooien van heilige
huisjes. Dit alles laat ook Gauw niet onberoerd.
De Nederlandstalige literatuur kent zijn omstreden

Schoolfoto van de Herv. school uit 1955 met
meester Boersma en meester Ringnalda.

Ç@

In 1953 vertrekt meester Faber na 30 jaar hoofdmees-
ter te zljn geweest en wordt opgevolgd door meester
Boersma.

Schooljongens op het schoolhek (begin 50-er iaren)
Anne Dotinga, Durk Zeilstra, Durk Boschma,
Herre Cnossen, Jappie Sinnema, Otte v.d. Bosch,
onbekend, Henk Twijnstra, Jan Kornelis.
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De Gereformeerde school.

schrijvers, zoals fan Cremer en Jan Wolkers, wiens
boeken veel stof doen opwaaien. Friesland heeft zijn
Trinus Riemersma. Nu is dat voor Gauw niet zo erg
van belang, ware het niet, dat diezelfde Riemersma
onderwijzer in Gauw is geweest. Als hij hier onge-
veer 3 jaar voor de klas staat maakt hlj zijn debuut als
romanschrijver met het boek 'Fabryk'. De Friese taal
waarvan Riemersma zich bedient, wijkt behoorlijk af
van de bestaande Friese literatuur. Trinus Riemersma
is recht voor zijn raap, vermijdt niets en dat wordt
hem niet door iedereen in dank afgenomen. Gauw
haalt met zijn literaire schoolmeester zelfs de lande-
lijke televisie.
Als in 1966 zijn boek 'Minskrotten-rotminsken' ver-
schijnt, escaleert de zaak. Tijdens een gesprek met het
schoolbestuur blijkt er een groot verschil van inzicht
te bestaan over het nut van Christelijk onderwijs. De
opvattingen van Riemersma hierover, staan lijnrecht
tegenover die van het schoolbestuur. De conclusie is
dat men hem moeilijk als leerkracht kan handhaven,
nuhij'niet meer instemt met de grondslag aan de school'.
Na rijp beraad besluit het schoolbestuur Riemersma
per L augustus 1967 ontslag te verlenen. Eervol wel-
iswaar omdat men zijn persoonlijke vrijheid van
opvatting niet wil betwisten. Riemersma tekent

beroep aan tegen zijn ontslag, liret zal nog drie jaar
duren voordat meester Riemersma een nieuwe aan-
stelling krijgt aan een school in Herbayum.

De Twatine

De officiële opening van de Twatine door burgmees-
ter Cazemier, op het bord staan de plaatsen waar
de leerlingen allemaal vandaan komen.

Datzelfde jaar (7970) neemt meester Boersma ont-
slag, hij treedt in dienst bij de Fryske Akademy.
Vanuit Folsgare komt meester van der Meer. Hijblijft
hier maar een paar jaar en wordt opgevolgt door
meester Tijsma, die inmiddels al meer dan twintig
jaar schoolhoofd is. In 1979 gebeurt wat al verwacht
werd, het oude lagere schoolgebouw wordt afge-
keurd. Er za| een nieuwe school moeten komen, en
waar kan dat mooier dan bij de bestaande kleuter-
school. Men slaat dan gelijk twee vliegen in één klap:
een nieuwe school en men loopt alvast vooruit op de
Basisschoolwet. Op 7 juli7983 metselt meester Tijsma
symbolisch de eerste steen en vrijdag 27 januari7984
vindt de officiele opening plaats. Deze wordt verricht
door burgemeester Cazemier en onderwijsinspek-
teur Bijlsma. De naam van de school is'De Tïvatine'.
In 1984 zijn er zeventig leerlingen, in 1995 is dat aan-
tal gegroeid tot ongeveer honderd en een uitbreiding
van de school is alweer in voorbereiding. De toe-
komst van de Kristlike basisskoalle De Twatine ziet
er in ieder geval goed uit. Voor de peuters is er
inmiddels een peutersp eelzaal geopend, vier ochten-
den per week komen de peuters in Us Gebou.
Aangezien Gauw beschikt over een grote kinder-
schare ziet de toekomst van de Gauwster school er
goed uit.

j
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van Gotinga, hebben zelfs een vicaris tot hulp. In
Gauw is dit waarschijnlijk niet het geval. Alle namen
van pastoors zijn ook niet bekend. Enkele namen die
we wel zijn tegengekomen zijn: Govert, Bouwe,
Isbrand, Hette, Wopke, Boate, Nanne en Dodo. In
Gauw zullen de pastoors naast hun kerkewerk diver-
se bijverdiensten hebben gehad. Aan de namen van
de pastoors is te zien dat het eenvoudige lieden zijn,
sommigen zijn misschien getrouwd. Hun inkomen
komt voor een deel van de zogenaamde pastorie-
landen. In 1543 ztjn dat stukken land met namen als
'de Botterkan'en het "Muyselant".
Eind 1600 wordt Gauw kerkelijk opgedeeld bij de
dorpen Goënga en Offingawier, zodat de kosten en
baten verdeeld kunnen worden.

Nederlands Hervormde Kerk

Dan volgt de reformatie, met daarbij de bloedige
onderdrukking door de overheid. Toch zal de ver-
andering doorzetten. De hervormden in de toenmali-
ge Republiek zijn als volgd te verdelen: Calvinisten,
Lutheranen, Zwinglianen en Doopsgezinden. De
Calvinisten hebben zich hier het meest op de voor-
grond gedrongen. Hun godsdienst is de enige die in
het openbaar mag worden uitgeoefend en sterk ge-
koppeld is aan de staat. De staat betaalt soms de pre-
dikanten. Door al deze veranderingen ontstaat een
verwarrende situatie. De pastoors verdwijnen en er
moeten protestante dominees komen, maar die zijn
niet zomaar voorhanden.In 1576 komt Ds. Petrus
Ambrosius, ex-pastoor van Hantumhuizer9 naar de
'Snitser Fiifgea'. Dat de overgang van Rooms naar
Protestant ook consequenties heeft voor de organisa-
tie van feesten, hebt u kunnen lezen in het eerste
hoofdstuk. In 1596 worden, met de komst van
Andries Harkes als dominee, de dorpen Goënga,
Gauw en Offingawier één gemeente. In 1609 komt als

Voor de reformat¡e

T Tit de oude geschiedenis van Friesland blijkt,
| | aut er in deZe omgeving niet veel belangsíel-
\./ ling is voor het nieuwe christelijke geloof dat

door Willibrord en Bonifatius gepredikt wordt. We
zijn dan in de Be eeuw. Voor deze tijd zijn de Friezen
bezeten van de heidense goden, die in die tijd zo'n
grote rol spelen. Toch krijgt het christendom hier ook
zijn invloed. Soms bekeren de inwoners zich vrijwil-
lig, meestal worden ze gedwongen.
Koning Radboud is een groot bestrijder van het chris-
tendom. Toch krijgt Karel Martel hem zover, dat hij
zich bekeert. Later wanneer Liudger tot evangelie-
prediker wordt aangesteld, gaan vele Friezen over
tot het geloof. De Friezen krijgen echter veel vrijhe-
den en voorrechten. In de tijd die volgt, heeft ieder
dorp zijn eigen pastoor. Sommige pastoors, zoals die

De Nederlands Heruormde kerk
van Gauw zoals die er tegen-

woordig bijstaat.

l
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kandidaat Bernardes Manderwijl. Hij bliift hier 40
jaar. Ondertussen heeft hij tiid om te studeren, want
hij behaalt de doctorstitel. Ds. Manderwijl sterft in
1.649 enwordt begraven bij de kerk van Goënga.
Opvolger is Gerardus van Velsen, die in 1665 vertrekt
naar Oosthem. Toch wordt hijn1673 begraven in de
kerk van Goënga.

Veel bronnen napluizend stuiten we op een notulen-
boek uit 1731.. Een moeilijke tijd, met veel natuur-
rampen en ziekten. Ons land wordt in deze tijd voor
het eerst getroffen door veepest.
In Friesland alleen al sterven in de periode 1744 -
1745 meer dan 100.000 koeien. De Gouden Eeuw is
dus voor Nederland afgelopen. Engeland neemt de
heerschappij als zeevaartnatie over van Nederland.
De rijken steken het geld in huizen (langs de Vecht)
of ze investeren het in het buitenland.
Dit alles zorgt niet voor werþ de bevolking is mas-
saal werkeloos. In deze situatie speelt zich het vol-
gende verhaal af.

Hieronder volgt een gedeelte uit het oudste notu-
lenboek van de Hervomde gemeente Goënga c.a.
Oudste wil zeggen: het oudste, dat er nog te vinden
is. Scriba van dit stuk was: D. foh. Olthof (dominee
van de Ned. Herv. Kerk)

4 Maje 1731

' ...is Antj e Hendriks, weduwe aan I acob Berents binnenge-
komen, den welken D.l. Olthof, de aoorgaande dag, had
aan sijn huis ontboden, en ooer dat algemeen gerugte
waardoor, sij betigtigd wøs aøn hoererije met Rein Sjoerds
Dijkstra, gewezen schoolmeester aan Goinga, had aange-

De
Gereformeerde

kerk voor de oor-
log. Op de weg

staat de
hondekar van

Tea'Hûnebrea'.

sproken; geraden zig wel te bedenken, en schuldig zijnde,
niet hardnekkig te zijn, maør te bekennen en aan het goed-
ainden der E. Kerkenraød sig te onderwerpen; te kennen
geaende døtter ook getuigen tegen haar waaren; tegen welk
alles, sij met een onaerzettelijke ontkenning, sig had aan-
gekant en geseid dat sij die saken wel aerder wolde besoe-

ken. Sij nu binnen sijnde is haar gearaagd of sij nog bleea
bij die aoorgaande ontkenning en bewijs begeerde, wnnrop
sij de saak, als aoren ronduit, heeft ontkend en bewijs
gëeyst, doe sijn haør de Attestatien getekend met num A en
B, aoorgelesendie nldus waren.

N.A
W ij, onder geschrets en, bekennen, a erklaren, en getuigen,
dat wij, op een dinsdag-aaond in 's jaar 1730, gekomen
sijn, øan het huis aan Antje Hendriks, weduwe aan lacob
Berents om, alsoo sij 'tapperige' hield, in mening dat daar
uolk was, mede aldaar in het gelag te sijn øIwaør wij de
duer gesloten aindende, also het houten aenster open
stond, reis door de glazen tegen ffir aolk aøn huis was,
mnar sagen integendeel, datter niemand was øIs Rein
Sjoerds Dijkstra, den welken wij ook sela, met eigen ogen,
gezien hebben, met gedagte, Antje Hendriks, de daad oan
hoererij bedrijaen de sulks wij nogmaøls aerklaren en
betuigen waarheid te zijn en gereed sijn het selae, so nodig,
met eede te beaestigen'waaren getekend
Hidde Sanes

louke Wijbes

N,B
bekennen, aerklaaren en getuigen, wij onder geschreaen,
døt Rein Sjoerds Dijkstra, nu thans gewezen schoolmees-
ter aøn Goinga, als wij leiden, hem op de daød ann hoererij
met Antje Hendriks, weduwe aan lacob Berents, betrøpt te
hebben ons in tegenwoordigheid oan Durk Holkes geld

I

I



heeft aangeboden, opdat wij de saak heimelijk houden en

oerzwijgen souden, het welk wij wederom betuigen opreg-
te waarheid te sijn en beloaen so nodig met eede te beaesti-
gen'.
Uit de notulen blijkt dat zij niet toegeeft en ook niet
meer voor de kerkeraad verschijnt:
'.,døt sijmijheeft daarop met eenaors gemoed geantwoord
dat sij eens aoor al gesegd had nooyt aoor de kerkeraad te

zullen aerschijnen'.
Toch komt ze nog eens terug, maaÍ ze heeft zich blijk-
baar goed geweerd, wanneer de beschuldiging weer
tegen haar wordt uitgesproken:'...waartegen sij eaen-
gelijk ontkende en onder andere scerpe woorden seyde aan
onse kerkeraadshandel, dat die gelcke gedoente had lang
genoeg geduurd'.
Nog dezelfde vergadering wordt besloten haar niet

De koemelkerfivan
Pieter Wiegers Jellema.

Zijn kinderen Lijze, Gerrit
en Symen staan er ook op.

(foto uit 1932)
Dit pleatske is ook eigen-

dom van de Heru. kerk van
Gauw geweest.
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meer aan het avondmaal toe te laten. De onderwijzer
heeft ondertussen wel bekend. Hij verhuist naar
Ifsbrechtum, vergezeld met een attestatie van de ker-
keraad, waarin de kerkeraad zegt dat de meester
'gesond in de belijdenis des geloofs' is.
Hoe het metAntje Hendriks is afgelopen, is niet meer
terug te vinden.

De, in 1877 gebouwde,
tsjerkepleats, die sindsdien
steeds door de familie
Cnossen bewoond is.
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1666-1,667
1,688-1711,
17L2-1717
1721,-1727
1730-1731,
1732-1780
1780-1781,
1781,-1783
1784-1808
1,809-1817
1817-1826
1826-1831
1831-1839
1840-18M
1844-1866
1867-1869
1870-1871
1872-1875
1,879-1883
1883-1886
1,887-1890
1,891,-1917
1919-1939
1940-1944
1944-1947
1948-1952
1952-1958
1958-1962
1963-1967
1969-1976
1976-1978
1980-1986
1987-1992
1993-

Van pastoor tot Samen-op-weg

Hieronder een lijst van dominees, die aan onze her-
vormde gemeente verbonden waren:

Een paar opmerkingen over enkele dominees.
De dominees |ohannes Beckering (1780-178L) en
Rudolph Beckering (1784-1808) waren broers.
Ten tijde van ds. van Borssum Waalkens (L844-1866)
heeft de kerk een nieuw orgel gekregen (L862) en hij
heeft ook meegewerkt aan oprichting van een nieu-
we school in Gauw. Voor de bouw van een nieuwe
christelijk school heeft vooral ds. W Píjzel (1879-
1883) zich ingezet.
Ds. Oskam (1919-1939) is een erg actieve man. Er
wordt verteld, dat deze dominee, samen met
ds. Mac-Pherson (1.891,-1917) eengrote invloed op het
dorpsleven heeft gehad.
Op initiatief van ds. f. Blonet (1948-1952) wordt de
oude school omgebouwd tot'Us Gebou'.
De samenwerkingen tussen de hervormde gemeen-
ten van Goënga en Sijbrandaburen c.a. begint al na
de oorlog. Dit resulteert in een samenvoeging van
beide gemeenten op 26 september 1966. Dominee
T.S. Houtsma krijgt, omdat de afstanden in de nieu-
we gemeente groter wordery een Solex aangeboden.
De kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde
Kerk in Gauw heeft in het verleden een groot aantal
bezittingen gehad. Zo zíjn er ondermeer twee zoge-
naamde'tsjerkepleatsen'. Eén daarvan is de boerderij
van de fam. Cnossen die n 1877 is gebouwd en
nog steeds door dezelfde familie wordt bewoond.
Inmiddels is de boerderij eigendom van de Cnossen's
zelf. De andere 'tsjerke pleats' is eigenlijk meer een
grote koemelkerij en heeft gestaan op de plaats waar
nu Gerrit en Akke Jellema wonen. Alleen het voor-
huis is onveranderd gebleven, de stal en hooiberg
zijn verdwenen.
En dan zijn er natuurlijk nog de landerijen die ver-
pacht werden aan de Gauwster boeren. Door ver-
koop van deze kerkelijke eigendommen is het bezit
van de Herv. kerk tegenwoordig nog maar minimaal.

lJmke Jellema, koster van 1929
tot 1955, voor de kosterswoning
van de Herv. Kerk.

ds. Petrus Frochet
ds. Emestes Gladhayr
ds. Onias Gneïdes
ds. Gustaaf Fransiscus van der Ley
ds. Johannes Olthof
ds. Wybrandus Reddingius
ds. Johannes Beckering
ds. Gerrit Houwing
ds. Rudolph Beckering
ds. Lambert Martens de Boer
ds. Hessel Steinfoort
ds. Wouter Willem Boekhout
ds. Jan Hingst
ds. Willem Arnold Bekking
ds. Van Borssum Waalkens
ds. Melchior Wijt
ds. P.A. Noordink
ds. Sj. Rutgers
ds. Willem Pijzel
ds. Menno Buiskool
ds. J. Nierstrasz
ds. W.A. Mac-Pherson
ds. Oskam
ds. P.L.Tasseron
ds. E. Kempenaar
ds. Jan Blonet
ds. F.H. Kuiper
ds. J. Schippers
ds. Th.S. Houtsma
ds. C.J.B. Baas
ds. J. Rienstra
ds. G.J.V. Solinger
ds. H. Bakker
ds. Th. Veenstra

I
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In L886 stichten de als 'dolerenden'bekend staande
personen de "Nederduitsch Gereformeerde Kerk". In
1888 gaat ook een deel van de gemeente Goënga c.a.

De Gereformeerde kerk in de
zestiger jaren. lnmiddels is deze
niet meer als zodanig in gebruik.

Gereformeerde Kerk

Leeuwarder Courant, 17 mei 1989
De Pinksterdienst kreeg een zeer abrupt

einde, de'vurige tongen'waren deze keer
wel héél letterliik aanwezig.

waaronder Gauw immers valt, mee met deze rich-
ting. Een eerste vergadering ten huize van weduwe
P.H. van der ZijI heeft als uitkomst, dat er een groeP
apart 'preek' houdt ten huize van Gerbrandy. Er
vòlgen enkele spannende weken. Er worden brieven

Kerkdienst Gauw door
brand wreed verstoord

Gauw - De kerkdienst in de
Nederlands Hervormde kerk in
Gauw werd zondagmorgen wel
op heel bijzondere wijze ver-
stoord. Ds H.J.W. Bakker zou
net met de preek beginnen,
toen zich rondom de kerk dich-
te, zwarte wolken samenpakten.
Op dat moment kwam de kos-
teres binnen met de mededeling
dat er vlakbij de kerk brand
was uitgebroken. Kerkgangers
verlieten daarop de dienst om
hun vlakb[i geparkeerde auto's
in veiligheid te brengen.

Dominee Bakker's relaas:
"Het was een gezamenlijke ge-
zinsdienst en ik had net een
gesprek met de kinderen afge-
rond, toen de kosteres binnen-
kwam. Veel mensen verlieten
daarna de kerk. Er was zoveel
constematie en omdat alle aan-
dacht weg was, besloten we de
dienst maar niet verder door te

laten gaan. Het was wel een
hele bijzondere, weemde erva
ring. Zoiets had ik nog nooit
meegemaakt". Goënga c.a. is
Bakker's eerste gemeente. HÜ
staat daar nu tweeënhalfjaar.

De brand legde een oude
schuur, de opslagloods van de
voormalige brandstoffenhandel
van de gebroeders Korfmaker,
volledig in de as. Het vuur
ontstond even voor tien uur. De
politie vermoedt dat het is aan
gestoken door met vuur spelen-
de kinderen. Een auto die in de
schuur stond geparkeerd, alsme-
de enkele andere spullen gingen
verloren. De aangrenzende
oude timmerloods van de ge-
broeders v.d. Bosch bleet
mede dank zij de gunstige wind,
gespaard.

De kerkdienst werd niet meer
hervat. Wel werd van de gele-
genheid na afloop samen koffie
te drinken ruimschoots gebruik
gemaakt.
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geschreven, men wil een scheuring in de kerk voor-
komen. Toch zal de nieuwe kerk er komen: op zon-
dag 12 augustus 1888 worden vier broeders beves-
tigd als kerkeraadsleden en is de stichting van
'Nederduitsch Gereformeerde Kerk'een feit. Als eer-
ste ouderlingen worden gekozen: Poppe R. Span en
Sybren R. Westra, en als diaken: Sjoerd J. Gerbrandy
en Willem G. Jellema. Deze kerkeraad schrijft een
brief met daarin een zinsnede, die een bede uitdrukt.
Deze bede zal eerder verhoord worden, dan toen
gedacht zal zijn:
'... Met de ootmoedige bede, dat de Heere in genade U met
ons nog eens samenbrenge aãn de ooeten onzes Konings,
aerblijaen'wij.....' De Hervormde Kerk reageert met
het besluit om de vier 'dissidenten' te ontzetten uit
hun lidmaatschap: '... Thans hebben zíj die aerordenin-
gen ouertreden, hebben een daød aan reaolutie gepleegd
door tegenoaer de nlhier wettige kerkeraad zich als kerke-

raad op te werpen;zij hebben alzo scheuring gebracht in de
gemeente, muiterij gemaakt in de kerkelijke regeering en
kunnen als oerstoorders der orde en der rust in de Nederl.
Hera. Kerk niet langer als hare lidmaten beschouwd wor-
den'.
Al eerder is gesproken over een kerkgebouw. Op de
plaats van de oude gereformeerde kerk (nu eigen-
dom van J. Hingst) heeft eerst nog een houten hulp-
kerkje gestaan.
In 1896 wordt het huidige stenen gebouw gebouwd.
De pastorie in Gauw wordtbijna tegelijk met de koop
van het houten hulpkerkje aangekocht voor een
bedrag van f 3100,- van een zekere G. Lanting. De
eerste Gereformeerde predikant is ds. Eringa. Hij
wordt op 4 juli 1889 bevestigd als predikant. Dat de
kerkscheuring ook gevolgen had voor de school in
Gauw, leest u elders in dit boek.

De dominees van de Gereformeerde Kerk zijn:

1.889-7913
1914-7979
1920-1926
7929-1943
7944-1947
1,952-1956
1956-1967
1963-1967
1967-7969
7977-7975
7975-1980
1982-1987
1,989-1995

ds. P. Eringa
ds. W.L. Korfker
ds. J. Scholten
ds. W. v.d. Kerk
ds. K. Blom
ds. J.P. Haspels
ds. C.E. van den Broek
ds. H. Hoeksema
ds. |. Popping
ds. R. Kranenborg
ds. H.W. Vijver
ds. L.A. Burggraafl
ds. J. Kappers en ds. C. Baas (dit is
een echtpaar)

Gezicht op de kerk,
voor de ouderlijke
woning staat
Grytsje v.d. Bosch
met links haar moe-
der Fokje v.d. Bosch
Aan de overkant
staan nog de grote
bomen, die inmid-
dels ook alweer
lang verdwenen zijn.

In de beginperiode hebben Tþrsoal en Gauw gezame-
lijk een dominee. Hij moet natuurlijk van de ene
naar de andere kerk vervoerd worden. Zo krljgt
Yde Beeksma in 1916 f 2,-per rit uitbetaald, voor het
naar Tþroal brengen van di dominee. De band met
Tersoal wordt echter steeds losser. In 1931 krijgen
beide dorpen elk twee diensten per zondag.
In de oorlog worden de gereformeerde gemeenten
Gauw en Tersoal aparte gemeenten. Gauw krijgt dan
als dominee K. Blom. In de pastorie worden in de
oorlog vele wapens verborgen gehouden mgt toe-
stemming van deze ds. K. Blom. In1970 verenigen de
beide Kerken zich weer. De pastorie van Tersoal zal
gebruikt worden als domineeswoning, met als
gevolg dat de pastorie in Gauw verkocht wordt. De
diensten vinden om de beurt plaats in Gauw en
Tersoal. Dit gaat zo door tot voor een paar jaar terug.

I
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Statieportret van
Obadja-
Jongelings-
vereniging op
Gereformeerde
Grondslag ter gele-
genheid van het
zestigjarig bestaan
in 1940.

Pieter Jellema.
zittend:
Minne Jellema,
Ype Talsma,
meester v.d. Wal,
meester
Groeneveld,
Fokke Kornelis,
Wietse Venema,
Sjoerd Zwaagstra.

liggend:
Piet Jansma,
Eelke Dotinga.

staand: Pieter Jettema, Rein der Bakker, Piet Kalteren, Klaas Bleeker, Jaring Bakker, Hessel Dotinga,
Wietse Punter, Lodewijk Ypma, Piet Beeksma, Sietse Dotinga, Wiebren Jaarsma, Piet Niidam,
Klaas Jaarsma, Jasper Kalteren.

zittend: Doeke Bekius, Wiebe Bakker, Durk Bakker, Sjoerd Gerbrandy, Jaring Ypma, Teade Jaarsma.

De "jongfeinteferiening" uit Gauw, omstreeks 1923,
staand: achteraan: Sjoerd Bootsma, Wiebe Lolcama, Pieter Venema en Siemen Jansma, daaruoor:

Wietse Punter, Durk Zeilstra, Frans Dotinga, Foppe Dotinga, Sietse Zwaagstra, Siemen Mêester,
Ktaas Korfmaker, Ymke Jellema, Tjerk Dotinga, Meinte Tjeerdsma, Brucht Rienstra, Abe Kornelis,

t,
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Het is financieel niet meer op te brengen om de twee
Gereformeerde kerkgebouwen te onderhouden. Men
besluit de kerk van Gauw te verkopen.
Koster Jan Hingst, die achter de kerk woont, neemt
het kerkgebouw over. Sjouke Winia huurt het van
hem en heeft er een korte tijd een aannemersbedrijf
in gehad. Inmiddels wacht de ruimte op een nieuwe
bestemming.

Samen op weg

Al vroeg in de vijftiger jaren is er sprake van toe-
nadering tussen de Ned. Hervormde Kerk en de
Gereformeerde Kerk. Vooral de jeugd zorgt ervoor
dat de scheiding minder scherp wordt. Er worden
speciale avonden georganiseerd, die door de jeugd
van beide kerken bezocht worden. Gemeenschap-
pelijke diensten beginnen op kerkelijke feestdagen:
Pasen en Pinksteren. In 1966 besluit men een geza-
menlijk kerkkrantie uit te geven. Eind jaren tachtig
wordt onder de ,lominees H. Bakker en het echçaar
Kappers-Baas de samenwerking steeds inniger wat
per 1 januari \993 zal resulteren in de streekgemeen-
te 'De Lege Geaën'.

Van pastoor tot Samen-op-weg

lnvloed van de kerk op het dorpsleven

l{et zal duidelijk zijn dat de kerk in vroeger tijden
veel invloed heeft gehad op het dorpsleven. Bijna
iedereen is immers lid van een kerk. In het jaar 1925
bijvoorbeeld wonen er 339 mensen in Gauw:
Ned.Hervormd 192
Gereformeerd 132
Doopsgezind 4
Geen godsdienst 10
In de notulen van Dorpsbelang komt een enkele keer
de kerk om de hoek kijken. In de notulen van 25
februari 1947 Iezen we: '...Deze (voorzitter, red.)
brengt namelijk naar aoren, dat het hem is opgeaallen in
aerslagen in de courant, døt er Vereen aan Dorpsbelangen
zijn, welke met gebed geopend en met dankzegging geslo-
ten worden. En nu ís de bedoeling aan de aoorzitter deze,

om de gedachte aan het Bestuur hieroaer eens te hooren,
daar ook de Voorzitter er wel uoor aoeld om in ons ouerwe-
gend Christelijk dorp dít ook te doen.'
De meningen zijn echter verdeeld:
'...zegt dat hij niet inziet, døt wij øIs aereniging aan
Dorpsbelang dit ook moeten doen døar wij anders niet
spreken als oaer stoffelijke beløngen en aan ons dorp'.
' ...en zegt, dat hij niet gelooft, dat wij øls Christenen hier-
in tekort schieten als wij dergelijke Vergaderingen zonder
gebed en dankzegging houden'.
Het gaat uiteindelijk niet door.

De toren in de steigers. Het betreft hier een grote
opknapbeurt begin vijftiger jaren. Op de voorgrond
de stalen wipbrug die spoedig hierna het veld moest
ruimen voor een vaste betonbrug.
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Oprichting

van 'Dorpsbelang'
plaats februari L920. Het bestuur

'Draagt Elkanders Lasten'
de vereni-
werd ge-

de oprich-

geen raads-

twijfeld aøn aeel meer kracht zijn døn wanneer een enkele

ingezete zich daaraoor spant. Ons dorp heeft aele dingery
wøaraøn geen aoldoende øandacht wordt gegeaen, noch

wordt er niet na gestreeft om zulks te aerbeteren'.
Er zijn op deze dorpsvergadering in de herberg van
|. Tjalsma 16 ingezetenen aanwezig, die het allen van
harte eens zijn met de voorzitter. Op dezelfde verga-
dering wordt het reglement voorgelezen. Dit regle-
ment zal waarschijnlijk van een ander dorp zijn
geleend. In dit reglement staat namelijk, dat de con-
iributie 25 cent per lid bedraagt. Blijkbaar vinden de
aanwezigen dit te weinig, want met algemene stem-
men wordt meteen besloten, dit 50 cent per jaar te
laten worden. Vervolgens moet het bestuur worden
gekozen. De volgende Personen worden in het
bestuur gekozen: D. de Vries

f. Tjalsma
M. Reitsma
Sj. Jellema

Deze vier heren aanvaarden de benoeming, behalve
D. de Vries, want hij is niet aanwezig. Uit de verdere
notulen blijkt, dat ook D. de Vries de benoeming
heeft aanvaard en zelfsvoorzitter van de Vereniging
wordt. Sj. Jellema wordt secretaris.

De eerste jaren

Uit het eerste jaarverslag (over het jaar 1920) komen
we niet zoveel meer te weten. Het ledenaantal (L6) is
gelijkgebleven en men ziet'aruchten op ziin arbe-id'.

Wat dêze vruchten zijn blijkt niet uit het jaarverslag'
Op de vergadering van 1921' wordt voor het eerst
over electriciteit gesproken:
'...doet de Heer S. laarsmø een araag aangaønde de

Electriciteit hoe men daaroaer denkt, en nls dit ook iets is

e

lid is om de belangen ann ons dorp ín de gemeenteraad te

bepleiten, is het aøn het grootste belang dat we thans een

Vereniging oprichten die aoor de belangen aan het dorp
opkomen en aanaragen kunnen doen bii de gemeenteraød
en plaøtselijke aerbeteringen aan te brengen. Dit zal onge-

van de

De Gauwster iis-
meesters bijde

Gaustersyl (1923)
v.l.n.r.

baaninspekteur
Tjitze Oom,

Abe Raukema,
Klaas Raukema,

Eelke Dotinga,
Jouke de Vries,

Wieger Sinnema,
Anne Jellema,
Gerrit Zeilstra,

Lieuwe Wiersma,
(hond is van hem)

Jan de Vries.

il
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ooor onze Vereniging om dit te beaorderen ooor ons plaats-
je Gauw'.
De voorzitter belooft stappen te zullen ondernemen.
Uit het verslag van de jaarvergadering van 7922
komen we meer te weten, wat er zoal in het dorp
speelt. In dat jaar zijn er verzoeken naar de gemeen-
teraad gegaan over de verbetering van een opslag-
plaats, de verbetering van de bestrating en over de
bestrating vanaf de vaste brug tot aan het hek van de

Gereformeerde Kerk. Op alle drie verzoeken is in-
middels ook antwoord gekomen: Alle drie positief.
De uitvoering van de bestrating vanaf de vaste brug
wordt nog in 1922 voltooid. Succes voor de Vereni-
ging dus. Het lukt echter niet altijd. Zo wil de Vere-
niging gtaag, dat de vaste brug bij Goënga, over de
Sneeker Oudvaart, vervangen wordt door een op-
haalbrug. De weg kan dan verlaagd worden. Wat ten
goede komt aan het verkeer en bovendien komt het
de woningnood ten goede, want er moet dan ook een
brugwachterswoning worden gebouwd.
De naam van de brugwachter heeft men al klaar:
]. Veen (Jan Tûnsjeman), gemeentereiniger. Helaas,
de plannen zijn mooi, maar het gaat niet door. In de
notulen staat het zo: ' ...Onze aroede aaderen meenden
dat het gemeentebelang niet eaenredig was met de kosten
aan dit plan'. Ook nog steeds geen electriciteit. An-
dere onderwerpen die besproken worden zijn de
mesthoop, de rustbanken, het slotten van de dorps-
sloten en beplanting van de bermen langs de weg
met bomen. In 1925 wordt om een telefooncel

gevraagd. In1923 wordt de electriciteit aangelegd, er
komen vijf straatlantaarns.
In 1927 wenst Dorpsbelang waterleiding.

Dertiger- en veert¡ger-¡aren

De contributie wordt in de dertiger jaren bijna nooit
opgehaald. Ze wordt zelfs verlaagd van 50 naar 25
cent, want de crisisjaren zijn zwaar. Het bestuur pro-

beert alles om maar werk naar Gauw te krijgen. Zo
dient men in 1938 een aanvraag in voor een 'hulpsta-
tion' van de P.T.T. Het bestuur heeft zijn redenen
hiervoor:
' ...Het bestuur acht dit TJoor ons dorp mooi, en meent dat
Gauw ook meer het centrum aan het røijon is'. Uit het
antwoord van de P.T.T. blijkt, dat Sibrandabuorren
het centrum vormt van de streek Lege Geaën en dat
daar het' hulppoststation' bhjft .
Eindelijk is de eerste telefoon er dan: De familie
P. Grunstra krijgt de aansluiting in 1939. Het hele
dorp mag er gebruik van maken:
' ...P. Grunstra oerzoekt in een schrijrsen aãn het bestuur
een aergoeding uøn het houden aan de teleþon. Bij brønd-
geaaarl ziekte enz. stelt hij zich dag en nacht beschik-
baar...' Begin 1940 is er brandblusmateriaal, waar-
onder een slangewagentje.
S. faarsma wordt 1e brandmeester,
S. Steunebrink 2e brandmeester,
E. Dotinga, P. Zeilstra en S.K. Jellema worden spuit-
gasten. Over de oorlogsjaren wordt in een apart

De ingang van Gauw (tl925) de foto is waarschijnlijk gemaakt op een maandag, als u
goed kijkt ziet u overalwas aan de lijn hangen en ook vrouw Zwaagstra heeft de lakens
in de'bleek'liggen.
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Boven: gezicht vanaf de Kipfeart op Gauw, de 'snikke'van Anne Geeskes Jellema ligt voor
de wat. Een opname gemaakt door Minne Jellema in het midden van de iaren twintig.

Ter vergelijking hieronder de huidige situatie.
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De familie Jellema neemt even een pauze tijdens de
'ûngetiid'v.l.n.r. Anne, Martzen, Botte, Pieter, vader
Klaas en Aantje.

hoofdstuk meer verteld. Op de eerste vergadering na
de oorlog, 13 februari 7946,wordt gesproken over het
plaatsen van een gedenksteen ter nagedachtenis van
W Boeijenga, de enige dorpsgenoot die gesneuveld
is in de oorlog. Er wordt inderdaad besloten om of
een steen in de toren of op het kerkhof te plaatsen. Er
wordt om een busverbinding gevraagd.'...Hierouer
wordt in de brede gesproken'.
Ook wordt in deze vergadering gesproken over een
sportterrein. De Hervormde School is hier ook al mee
bezig en de Vereniging bemoeit zich hier eerst dan
ook niet mee.
Twee verenigingen zien in het jaar 1946 hun daglicht:
een Gymnastiekvereniging en een schaakclub. In
1946 wordt R. v. d. Kooij tot erevoorzitter benoemd.
Op dinsdag 15 april 7947 wordt een buitengewone
vergadering belegd in verband met het plaatsen van
de gedenksteen van W Boeijenga. Voorzitter Bekius
blikt terug op de'zwarte datum', 8 augustus 7944. F{ij
vertelt 'otser de spanning die er die morgen in het dorp
wøs, tsooral bij het hooren aan dat eene schot, dat zoueel
rouw in ons dorp ueroorzaakte'.
'Verder spreekt de aoorzitter eenige woorden uan dank tot
de commissie aøn Oorlogsmonurnenten, aoor het ontwerp
en de tekst aan de steen en aerder tot de Steenhouwer
Van Wijk aoor de uitooering, en tot uan der Bosch aoor
het plaatsen, en tenslotte nog tot de Kerkuoogden aan
de Nederlandse Heraormde Kerk uoor de toestemming om
de steen in de toren te plaøtsen'.
'Als laøtste spreker neemt het woord de oudste broeder aan
Boeíjengø (...) Spreker støat nog eaen stil bij het opschrift
aan de steen: Hy joeg syn libben, om døt aan oøren te
rêden',

Na deze buitengewone vergadering volgt nog een
gewone ledenvergadering. In deze vergadering wor-
den er enkele opmerkelijke punten besproken. Zo
wordt er (19471) gesproken over het harde rijden
door het dorp:
' ...en of daarrsoor ookbepalingen zijn dat wij daør iets aan

kunnen doen, wøørop de Voorzitter antwoord dat het aroe-
ger wel het geuøl was, maar nu niet meer zoodat wij daar
niets aøn kunnen doen'.
Ook vraagt Tj. de Groot nog:
' ...0f er ook een mogelijk fheid] bestaat om een

Wøchtplaats te krijgen aoor de bus, daar dit nu ook in
Sibrandabuorren het geaal is'. Hieruit zou je kunnen
denken, dat de bus niet stopt in Gauw. Dat is wel het
geval, maar men vraagt om een tweede stopplaats.
Later, in 1949, zijn er inderdaad twee stopplaatsen in
Gauw:
' ...wij hebben twee stopplaatsen gekregen en er word op
aerzoek menig keer gestopt, ook het rijden der chauffeurs
mij dunkt anders niet dan lof er word altijd kalm gereden
in het dorp'.

Het ouden-van-dagen re¡s¡e

In het jaarverslag van 1950 komt er een tocht voor
ouden van dagen ter sprake:
' ...hieroaer kregen we een algemeene bespreking er werd
besloten zích met de dorpen Goënga en Offingawier in aer-
binding te stellen en wat dan ook gebeurd is, met het gun-
stige resultaat om een tocht te houden gezømelijk. Met
de bussen aan Siebisma werd de reis aønaøard naar
Appelscha waør werd kffie gedronken en toen nøar
Frederiksoord waar thee werd aangeboden en op de terug-
reis in Wolaega een xoarme maaltijd werd genuttigd. Toen
wij in Gauw de 'noonds om I uur terugkeerden werden wij
door het Muzíekcorps aerwelkomd. Bij bakker Dijkstra

Bank voor ouden Yan dagen
in Gauw

De vereniging voor Dorpsbelangen te
Gauw c.a. hoopt begin volgend jaar
haar gouden jubileum te vieren. In
verband met dit 5O-jarig bestaan werd
aan oud-inwoners van Gauw en omge-
ving, die over vier werelddelen zijn
uitgezwermd, een rondzendbrief toege-
zonden. inhoudende de mededeling, dat
zij in de gelegenheid worden gesteld,
een bijdrage te doen toekomen aan de

penningmeester van Dorpsbelangen te
Gauw, die bestemd zal worden voor
een royale en grote bank, waar de ou-
dere inwoners bij mooi weer een dank-
baar gebruik van kunnen maken. Het
mag gezegd worden dat, wanneer het
zo doorgaat, het zeer zeker een soliede
en goede bank zal worden. Oude dorps-
kaaarten en liederen, tekeningen en
plattegronden, zijn ook van niet-
Gauwster hartelijk welkom. Het ma-
teriaal wordt na de te houden feest-
avond weer terug gegeven.

werd het øfscheid gehouden en door uerschillende personen
het woord geaoerd oaer de mooie reis en de organisatie aan
het bestuur aan de Vereniging'.
In 1950 is ook Us Gebou in gebruik genomen:

' ...Ook hebben wij een aergaderlokøøI gekregen het welk
aøn een groote behoefte ooorziet'.
In deze opbouwjaren na de oorlog is er niet zoveel
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Siebe Dotinga en Marten v.d. Bosch,
op de achtergrond komt Jan Winia

van het feestterrein geloPen.
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vergaderd. Toch zijn er in deze jaren natuurlijk wel
activiteiten. Zo wordt in 1955 gesproken over een
vaste brug:
' ...Voor het tegenwoordige oerkeer met øuto's enz. werd de

oude brug aéêl te smal en lnstig in de onoaerzichtelijk
bocht'. De brug is in het zelfde jaar (1955) gereedge-
komen. In het jaarverslag van 1958 komt de telefoon
van P. Grunstra voor het laatst ter sprake: ' ...Omreden
de meeste gebruikers thans zelf teleþon hebben, arøagt

Grunstra geen bijdrøge meer aan Dorpsbelang'.

Gauw, de bevolking

Gauw is jarenlang een agrarisch dorp geweest. Veel
boeren bewonen het dorp, met de vele arbeiders, die
bij deze boeren de kost verdienen. Veel van deze
aibeiders zijn'komelkers'. Dat wil zeggen: ze hebben
thuis enkele koeien en bezitten of pachten een stukje
land. Het grasland rondom het dorp is veelal in bezit
van boeren. Het land van de 'komelkers' ligt vaak
afgelegen. Toch moeten ze in de zomer hooi binnen-
halen.-Dit gebeurt met pramen, die vaak heel lang
onderweg zijn. Het is in de zomer een drukte van
belang: bôeren-arbeiders en niet te vergeten, de kin-
deren van de arbeiders, die al heel jong mee moeten
helpen om een extraatje voor het gezin te verzorgen.
Is het inwonersaantal in1744nog91, in 1815 nog97,
vanai1925 schommelt het aantal rond de 300. Na de
oorlog gaat het aantal naar benedery de trek naar de
stad, waar het werk te vinden is, begint. Pas in 1985
komt de kentering. Het aantal inwoners stijgt gestaag
tot331 op 1 januari 1995.
De kentering is natuurlijk te danken aan de inzet van
Dorpsbelang, waarin zich enkele enthousiaste men-
senbevindery die inzien dat, wil een dorp overleven,
er ruimte moet komen voor jonge mensen. Het hele
dorp, met name de school en de middenstand vaart
er wel bij. Ook het verenigingsleven krijgt een goede
impuls.
De grafieken laten het verloop zien van het inwo-
nersãantal vanaf 1925, waarbij de laatste jaren nog
eens apart op een Ãjfe zijn gezet.
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De betonbrug over de
Rol le rme rsfeart met rechts
Aaltje Jellema op'it stalt'.

BijCnossen'yn de
ûngetiid'

Pieter v.d. Kooij,
Wiebe Cnossen,

Siemon Wiersma,
Minne Jellema,
Hans Cnossen.

Het'Bakkers Grien'
v.l.n.r.
P¡eter en Anna Jellema,
Doetje de Groot met kind,
de twee ouderen zouden
Jentje Jellema en
Sijbolt Beetsma
kunnen zijn.



Zeventig jaar landarbeider.
GAUW, 30 September. Deze zomer

heeft de heer Pieter van der Kooij
alhier zljn zeventigsten ..ûngetiid"
meegemaakt. Op zijn eflde jaar kwam
hü bü het boerenbedrijf en heeft na-
dien onafgebroken zijn taak als land-
arbeider mogen verrichten. Nog steeds
gevoelt van der Kooij zich het best
thuis op het open veld en hij biedt
nog gaarne de helpende hand bij alle
werkzaamheden welke rondom de
boerderij en op het land te doen zijn.
Verschillende boerengeslachten heeft
hij zien komen en gaan. De opkomst
van zuivelfabrieken en het in gebruik
nemen van landbouw-machines en
andere technische hulpmiddelen heeft
Van der Kooij meegemaakt en weten
te waardeeren. Op de boerderij van
den heer W. V/. Cnossen Jr. alhier,
waar van der Kooij ruim 35 jaar in
los vasten dienst is geweest, gevoelt
hij zich, wat het boerderijleven betreft,
nog altijd zeer goed thuis. Vele jaren
heeft hij naast zijn functie als land-
arbeider, een windmolen bediend.
Nacht en dag stond hij klaar om het
water in de polder op peil te houden.
Deze molen, die in 1911 door het in-
slaan van hemelvuur totaal afbrand-
de, werd later door een wind-motor
vervangen. Ook dit bemalingswerk-
tuig heeft hij nog mogen bedienen.
Door het ingebruik nemen van het
electrisch watergemaal op de Gauw-
ster-Zljl werden de molens en wind-
motoren uiteraard alle buiten werking
gesteld. Met voldoening mag van der
Kooij zeer zeker op zrjn drukke leven
terug zien.
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Streekbelangen

In1961. is er een vergadering gehouden met de bestu-
ren van de dorpen: Tersoal, Gauw, Poppenwier en
Sibrandabuorren, met als onderwerp'Streekbelangen'.
'De voorzitter van het Dorpsbelang Sibrandabuorren
zette het doel uiteery n.l. om gezamenlijk diverse
belangen bij de gemeente besturen enz. aan te vra-
gen, voor deze streek. Het eerst en voornaamste punt
was (naar hun mening) om gezamelijk een sportter-
rein te Sibrandabuorren te krijgen. Een stuk land
+ 3 pondemaat aan't Speersterpad wat wel geschikt
zou zijn voor dit doel was nu te krijgen. De laagste
kostenberekening om dit geschikt te maken bedraagt
+ / 8000,-'. Het sportterrein is voor de gemeenten
Wymbritseradiel en Rauwerderhem geen probleem.
Het grote struikelblok is de aankoop.
' ...Dit is een lastig en moeilijk geaal'.H.et is er wel geko-
men.

Van de jaren 1963 t/m 1968 zijn geen jaarverslagen
bekend.

Het vijftig-jarig jubileum

De speelweide naast ]. Rienstra komt er in 1970. Ook
is in L970 een verzoek gedaan om een 'badhuis' te
bouwen. In de notulen hierover het volgende:
' ...dit aoorstel had geen interesse bij de leden'. Tijdens
dezelfde vergadering worden er inleidingen gehou-
den door Dr. Kerbert en Krol over het plan voor stich-
ting van de Speelhal .Deze zal er later ook komen. In
1970 is er ook een feestelijke vergadering in verband
met het 'gouden jubileum onzer vereniging'. Het ver-
slag van deze vergadering willen we u niet onthou-
den:
'Deze aergadering werd gehouden op donderdøgaaond
26 februari L970 in Us Gebou.
De aoorzitter, dhr. R a.d. Kooij opende op de hem eigen wij-
ze, en sprak een origineel welkomstwoord uit, tot de uele
øanwezigen. Daarna liet hij staand het Fries Volkslied zin-
gen. Ondergetekende kreeg daarna het woord aoor een kort
aersløg oaer het korpsleaen in oroeger jaren, tal uan pro-
blemen hebben de aereniging bezig gehouden aan electrici-
teit, waterleiding, bestrøting, dorpseenden, aoedsel, brand-
stof aoorziening en zijdelings zelfs het sneeuwbalgooien en
het hoftesjongen. Het leeuwenaandeel aan deze aaond
bestond uit het rertonen r)an een groot aantøl oude foto's
Tan Gauw en de Gauwsters, het was heløas een ietwat
duistere bedoening, wat hoofdzakelijk was te wijten aan
een te ztnakke belichtingslamp. Gelukkig wist onze aoor-
zitter met zijn toelichting, niet aan humor ontbloot, en het
toeuoegen tsan enige kleurrijke personen b.a. Swiebertje het
geheel toch nog op een aantrekkelijke wijze naar.aoren te

Deze Pieter v.d. Kooij is hieruoor ook nog koninklijk
onderscheiden; de bronzen eremedaille, verbonden aan
de orde van Oranje Nassau (1946).

YanL920 tot 1995



44 Van 1920 tot 1995

brengen. Enige oud Gøuwsters die niet op deze auond aøn-
wezig konden zijn , wøren door M . I ellema bezocht met zijn
bandrecorder, aia de band brachten zij nu de felicitaties
oaer. Een kleine expositíe aan materiøal en gegeaens, kran-
teknipsels en schilderijen gaaen ons een oaerzicht oaer
Gauw en de Gøuwsters. Namens de bejaørdensoos sprak de
heer S. Meesterc. De heer l. Cnossen hield een lezing oaer
Gauw aan de aroegste tijden tot heden. Deze liet zijn feli-
citøtie gepaard gaan met het aanbieden oan een electrische
klok.
Bloemen werden aangeboden door Goëngø, Offingawier en
Pryenwier Namens de zusteraereniging Tersoal sprak
dhr. A. Abmø. Naast de gelulcrnensen bood deze een frøai
cøhier met schrijfbenodigdheden aøn. Dr. Kerbert sprak
natnens de streekcommissie en als løatste sprak onze oud

plaatsgenoot G. Miedema als wethouder aan de gemeente
Wymbritseradiel.
Al met øl was dit een zeer gezellige aaond en het wøs dan
al ook tegen twaaluen dat de aoorzitter deze aergadering
sloot'.

Gemeentelijke herindeling

In de periode van 1975 tot heden vinden er verschil-
lende gebeurtenissen plaats. In 1977 wordt al gespro-
ken over uitbreiding van woningen. De procedures,
die hiervoor nodig zijn worden op gang gebracht. Er
vinden informatieve gesprekken plaats met mede-
werkers van de werkplaats'Dorpsaerníeuzning' .

In deze zelfde periode spelen de perikelen rond de

H et jaarl ij kse do rps re i sj e,
boven: Jeltje Dotinga, Doetje de Groot, Trijntje Dotinga, Sietske Jellema,

Tjitske de Groot, Akke Fopma, Foke Bakker, Rommie & Pieter Bakker.
Midden: Foppe Dotinga, Tjeerd de Groot, Eelke Dotinga, Anne Jellema, Thijs Fopma, chauffeur,

Homme Bakker, Marten v.d. Bosch.
Zittend: Klaas & Anna Korfmaker, Folkert v.d. Veer, Hans de Groot, Fokje v.d. Bosch, Luutske v.d. Veer,

Tjeerd Bakker, Wiebe Cnossen.
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gemeentelijke herindeling. Bestuur en inwoners van
het dorp nemen deel aan een protestdemonstratie en
in protestbrieven aan alle statenleden spreken de
Gauwsters zich uit tegen de samenvoeging van
Sneek en Wymbritseradiel.
In 1979 wordt een officiële Vereniging voor Dorps-
belangen opgericht, welke ook het beheer en de
exploitatie van Us Gebou zalverzorgen.
De Nederlands Hervormde Kerk blijft eigenaar en er
is de'Stichting Us Gebou', die het gebouw gaat behe-
ren. De uitbreidingsplannen zijn nog steeds actueel.
Uit het jaaroverzicht van1979 het volgende:
'...Op 20 maart 1-979 was er een bewogen aergadering
op het proainciehuis aan dorpsbelang Gauw, gemeente
Wymbritseradiel en Gedeputeerde Staten aan Friesland
betrffinde de aønkoop aan grond en het uitbreidingsplan
"De Werden" te Gauw. Deze bespreking resulteerde in de

definitieae aankoop en in een alternntieae inaulling aan
het bestemmingsplan, zoals het er nu uitziet'.
Nog steeds is er geen duidelijkheid over de gemeen-
telijke herindeling. Op 30 januari 1980 komt het ver-
lossende woord:
'...Voor Gauw was een zeer belangrijke dag 30 jønuari,
toen 26 Statenleden tegen het uoorstel stemden aøn G.S.
betrffinde de toeaoeging aan Gauw bíj Sneek.
25 Statenleden stemden aoor'.
Dankzij al de acties, die zijn ondernomen, blijft Gauw
bij de gemeente Wymbritseradiel, wat in 1984 beves-
tigd wordt door de Tweede Kamer.
In L981 gaat de actie 'Gauw de brug terug'van start.
Er wordt een actiegroep samengesteld, bestaande uit
T. v. Andel, W. Osinga, R. Galama, G. v.d. Bosch en
P. |ansen. Deze actiegroep is erg actief geweest, he-
laas is de brug er niet gekomen.

Overhandiging van een
cadeau, de Nederlandse
vlag, door S. Greidanus van
Dorpsbelang, aan de eerste
bewoners van de Skalter
(1e83).
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De nieuwbouw

In L984 komen de eerste nieuwe huizen er. In de no-
tulen daarover:
'...Er zijn in Gauw 4 woningen gebouwd. De gemeente
wil wel meer bouwen, maar de woningstichting eist, dat er
namen komen, anders moet de gemeente garønt staan aoor
de huizen'.
De uitbreiding zal inderdaad doorgaan.
Het plan'De Werden'wordt volgebouwd en de vol-

'Bûnte jûn' 1990,
De Skalter treedt op.
Trijntje Seekles,
Sipke Dotinga,
Tineke Postma,
Akke Koopmans,
Grietje de Vries,
Geke Foekema.

gende plannen zijn al weer gemaakt. In de laatste tien
jaren is het dorp erg actief. De befaamde 'Bûnte jûn'
wordt ge'rntroduceerd en blijkt een groot succes. Ie-
der jaar slaagt een deel van het dorp er weer iry het
andere deel te vermaken. Ook andere aktiviteiten
zoals soosmiddagen en cursussen, worden goed be-
zocht. Het Dorpsbelang vervuld een belangrijke taak
in ons dorp. We hopen dat ook de volgende 75 jaar
deze vereniging de vinger aan de pols zal houden en
de belangen van Gauw goed blijft behartigen.

De vrijwilligers nemen
koffiepauze tijdens de
verbouwing van
Us Gebou (juli 1993).

Gerrit Jellema,
Kees Koopmans,
Oege Cnossen,
Klaas Greidanus,
Thomas Hoitinga

¡-rs
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boven: Vrouw met zwarte muts Harke Jantsje (moeder van Jan Harkes Bakker).
Vrouw met witte muts Jochems Klaske (moeder van Sybolt Beetsma). Meisje met hoed Jeltje Steunebrink
Vrouw geheel rechts Pier Et, moeder van Jentje Rienstra.

onder: Dorpsfoto uit het midden van de dertiger jaren. Rechts ziet u Minne Jellema, in de groep meisjes,
achteraan zijn Geertje en Janke Zeilstra en Wieke Jellema te herkennen. Het blonde jongetje vooraan zou
Pieter de Groot zijn en één van de kleine meisjes Lieske Raukema.
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PROCLAMATIE
VAN DE

KONINGIN
'Mijn volk,

Nadat ons land met angstvallige
nauwgezetheid al deze maanden een
stipte neutraliteit had in acht ge-
nomen en teruvijl het geen ander
voornemen had dan deze houding
streng en consequent vol te houden,
is in de afgelopen nacht door de
Duitse weermacht zonder de minste
waarschuwing een plotselinge aanval
op ons gebied gedaan.

Dit niettegenstaande de plechtige
zegging, dat de neutraliteit van ons
land zou worden ontzien, zolang wij
haar zell handhaafden.

lk richt hierbij een vlammend
protest tegen deze voorbeeldeloze
schending van de goede trouw en
aantasting van wat tussen beschaaf-
de staten behoorlijk is.
lk en mijn regering zullen ook thans
onze plicht doen.

Doet gij de uwe, overal en in alle
omstandigheden, ieder op de plaats,
waarop hij is gesteld, met de uiterste
waakzaamheid en met die innerlijke
rust en overgave waartoe een rein
geweten in staat stelt'

WILHELMINA.
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Aanval op Nederland

lÏloals zovelen. worden ook de Gauwsters wak-

1/ U", door hei geluid van overtrekkende vlieg-
Z-Jtuigen Het gedreun zal wellicht een kwartier
geduurd hebben. Vele mensen kunnen niet meer sla-
pen en doen meteen de radio aan, tenminste diege-
nen die een radio hebben. De luisteraars horen onder
andere Koningin Wilhelmina spreken. De volledige
tekst van de proclamatie is hiernaast afgedrukt.

De eerste jaren

Het is dan oorlog, maar de eerste dagen merkt men
in Gauw hier niets van. Soms is in de verte kanon-
gebulder te horen. Ook zijn er inwoners elders in
Nederland aan het vechten. Enkele namen zijn:
]. Rienstra
W. Jellema
P. Klazinga
S. Wagenaar
Als Nederland op 14 mei L940 capituleert, lijkt het of
er in het dorp niets gebeurd is. Het leven gaat zijn
gewone gangetje weer. Er verandert niet veel. In
sommige gevallen wordt het leven zelfs beter. De
winterhulpbussen komen langs. Eerst wordt et graag
gegeven voor dit'goede' doel. Maar als blijkt dat het
geld voor Duitse doeleinden is bestemd, is het snel
gedaan met de gulle giften.
De eerste jaren van de oorlog is het rustig.
Wel blijkt al gauw, dat sommige produkten moeilijk
te krijgen zijn. Op het platteland valt dit natuurlijk
nog wel mee, maar uit de notulen van Dorpsbelang
blijkt dat er behoefte is aan grond voor de verbouw
van aardappelen en groenten. Er wordt een commis-
sie ingesteld die moet onderzoeken, wat de mogelijk-
heden zijn om te komen tot de oprichting van een
tuinbouwvereniging. Dit heeft nogal wat voeten in
de aarde, want wie wil grond beschikbaar stellen en
wie zal dat betalen? In 1943 is er dan grond beschik-

baar en is de vereniging een feit. In het bestuur zitten
de heren ]aarsma, Boeijenga en Feenstra. Voor / 3,-
per are kan er een stuk grond worden gehuurd. Al-
dus wordt besloten tijdens de jaarvergadering van
3 februari 1943 in café Boeijenga (de bakkerij). Er
wordt veel gebruik van gemaakt, maar de vereniging
raakt niet alles kwijt.
Brandstof is ook een groot probleem. Naast hout
wordt er ook turf gebruikt. De kwaliteit van de turf is
in Gauw echter niet zo hoog. In Oudega blijkt wel
goede kwaliteit te zijn, maar de dorpen dienen
voor zichzelf te zorgen.
In deze buurt wordt o.a. turf gestoken op het land
van dhr. R.H. Falkena te Sibrandabuorren, op de zgn.
'simmerkrite' (eigenaar A. Bakker), "de Alde Reid"
en een stuk land van K. ]ellema.

Arbeitzeinsatz

Het jaar 1943 is het keerpunt van de oorlog, zowel op
wereld- als op plaatselijk niveau. De Duitsers verlie-
zen terrein in Afrika en Rusland.
29 aprll1943, in de dorpen wordt het bericht ontvan-
gen van de Duitsers dat de ex-militairen zich moeten
melden voor de'Arbeitzeins atz' . De mannen moeten
gaan werken in de Duitse oorlogsindustrie. Het
gevolg van deze verordening van de Duitsers is een
staking, die heel Nederland treft. Men wil de Duitse
bezettingsmacht te kennen geven, datze genoeg heb-
ben van de bezetting.
De boeren in onze omgeving reageren ook. Velen
weigeren, na het bericht van de Duitsers aan de ex-
militairen, melk te leveren aan de melkfabriek. In het
westen wordt hard opgetreden tegen de stakers, er
vallen zelfs doden.
Een kleine week wordt de staking van de boeren hier
volgehouden. De mensen kunnen gratis melk krijgen
van de boeren, wat een leuke bijkomstigheid is
natuurlijk. Maar uiteindelijk zwichten ook de boeren
voor de Duitse terreur. Op 5 mei 7943 wordt er weer
melk geleverd aan de fabriek.

De torenklok

Op dezelfde dag,5 mei1943, wordt de klok uit de to-
ren gehaald. De klok wordt naar Duitsland gebracht
om wellicht omgesmolten te worden. De klok, die de
Duitsers een nacht laten liggen op het kerkhof, wordt
dezelfde avond door jongeren 'uitgeluid'. De klepel
die door het gooien uit de toren, kapot gaat, wordt
meegenomen door koster IJ. jellema. Onder dreige-
menten van de Duitsers moet hij hem wel aan de
Duitsers teruggeven.

De klok zal nooit terugkomen, maar er wordt wel een
tijdelijke oplossing, bedacht:
'...Door onze dorpsgenoot, de heer D.Bakker, heeft'een
klok', éénaan stazten ijzer o. i.d. weer in de toren gepløøtst.
De dichtst-omwonenden kunnen de uren weer horen
slaøn'.
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Onderduikers ¡n het dorp

De moeilijke oorlogsjaren breken aan. In ons dorp
komen ook onderduikers:
Suze,brl bakker W. Boeijenga, bijA. Bakker een com-
pleet gezin (fam. Lever), bij Klaas Bakker een joodse
vrouw
Naast joden worden ook mannen in het dorp verbor-
gen, die niet in Duitsland willen gaan werken. Eén
van die mannen is Gerrit Kok. Hij is ondergedoken
bijMinne en Oeke (]ellema).
De'Grüne Polizei', die belast is met het opsporen van
onderduikers, komt natuurlijk ook in Gauw, maar tot
dan toe is er nog geen onderduiker'gesnapt'. Gerrit
Kok, die natuurlijk niet altijd in zijn hol zit, is onder-
weg met een aantal vrienden naar Offingawier. Ze
komen bij Goëngamieden een paar landwachters
tegen.
Gerrit raakt in paniek en wil snel terugfietsen. Dit
valt de landwachters natuurlijk op en ze manen hem
te stoppen. Gerrit geeft zich over, mag nog even naar
huis om wat spullen te halen. De dorpelingen hebben
echter in de gaten wat er aan de hand is en beletten
de landwachters te vertrekken. Toch wordt voorko-
men dat het uit de hand loopt en Gerrit wordt naar
Sneek gebracht en tewerkgesteld in Duitsland (Gerrit
heeft de oorlog overleefd).

BBC nieuws

Er is tijdelijk een illegale drukkerij in Gauw. Tussen
december 1943 en juli 1944 wordt het verzetsblaadje
'BBC nieuws' illegaal gedrukt op de boerderij van
Atze Bakker. In dit'BBC nieuws'worden de laatste
verwikkelingen van de oorlog verteld. G. Jellema
heeft het blaadje nog rondgebracht.

Foto gemaakt in
1945 achter bij
Minne Jellema.
Haye en Baukje
Postma kijken om
de hoek naar Minne
en een vernieuwde
fiets. Met fietsband,
de twee onderdu¡-
kers, Wim Kok en
Tjitte Kootje, daar-
naast kapper de Wit
en zijn hulp, die het
winkeltje van Minne
gebruikten als kap-
salon. Frits
Hallema, knecht
van M¡nne en doch-
ter Aaltje staan er
tussenin.

Piloot

De familie Hallema, die woont bij de Gaustersyl,
haalt een piloot op die daar in de buurt is neerge-
komen. Zebrengen hem eerst naar Minne fellema in
Gauw. Dokter Graatsma kan of wil niet helpen en ze
nemen de gewonde piloot weer mee. De volgende
morgen waarschuwen ze de politie en wordt de pi-
loot door de Duitsers naar het ziekenhuis in Sneek
gebracht.

W. Boeijenga

Dieptepunt in de oorlog is voor Gauw het dood-
schieten van W. Boeijenga; bakker van beroep.
W. Boeijenga heeft een onderduikster. In de vroege
morgen van 8 augustusl944 komen de Duitse solda-
ten bij zijn huis. Ze zijn getipt. W. Boeijenga slaapt
nog. De rest van het gezin is niet thuis, behalve de
onderduikster natuurlijk. De Duitsers dringen het
huis binnen en vragen-waar hij de jodin heãft ver-
stopt. Boeijenga weigert dit te vertellen. De Duitsers
gebruiken geweld om toch antwoord op hunvraag te
krijgen. Toch weigert Boeijenga nog steeds antwoord
te geven. Het huis wordt doorzocht en Boeijenga
moet mee naar de meelzolder. Daar wordt ook weer
het nodige geweld gebruikt met als gevolg dat
Boeijenga van boven valt, op de betonnen vloer voor
de bakkerij. Hij is gewond, maar weet op te staan
en vlucht. De Duitsers schieten daarna op hem en
Willem Boeijenga wordt daarbij dodelijk getroffen.
Op de eerstvolgende vrijdag wordt hij begraven.
Suze, de jodin, die ondergedoken is, wordt gevonden
en meegenomen. Ze overleeft de oorlog.
Op het moment van de overval op W. Boeijenga zijn
ook een aantal Duitsers naar de boerderij van Klaas



Van mei tot mei 51

Gedenksteen in de toren ter nagedachtenis aan Willem
Boeijenga. Sinds enkele jaren wordt hier op 4 meiiaarliiks een
ko¡Ie herdenking gehouden.

Drie Legeaënsters
volbrengen den
Elfstedentocht.

Willem Heeringa en Simon Wiersma de eerst-
aanknmenden aan de toeristen.

- De'L9-jarige Pieter K. lellema rtan Gauw, bezet de
offieplaats.

GAUW.3L ]anuari. Onder de vele honderden
schaatsrijders, die gisteren aan den elfstedentocht
deelnamery mogen drie jongemannen met name
worden genoemd. En wel de heeren H. Heeringa,
22 jaa¡ en P. |ellema, !9 jaar, beiden afkomstig
van Gauw, en S. Wiersma, 25 jaar, wonende te
Poppingawier.

Heeringa en Wiersma reden om beurten achter
elkander en stonden precies zes uur op de schaats
om den tocht te aanvaarden. P. ]ellema heeft den
geheelen dag alléén gereden.

úr het begin reden alle drie dichtbij elkaar.
Dicht bij IJlst kwam de heer P. ]ellema in aanra-
king met een mede-toerist en bezeerde zich aan
denrechter voet. Dit euvel heeft hem op het ver-
dere deel van den tocht ten zeerste gehinderd.
Tusschen Hindeloopen en Workum zakte jellema
ai, daar zijn voet hem belette het tempo van de
beide vrienden vol te houden.

Bij de contrôlepost te Workum lagen Wiersma
en Heeringa aan den kop van de tochtrijders.
Elke post verder waren de beide rijders de eer-
staankomende toeristen. Die mededeelingen
gaven hun dan weer nieuwen moed.

De laatste afstand, van Bartlehiem tot
Leeuwarderç was bijna niet te rijden. De baan
was bijna of in het geheel niet meer te onder-
scheiden. De zwarte plekjes werden sprongsge-
wijze opgezocht.

Om 18.L0 uur kwamen Heeringa en Wiersma
bij de laatste contrôlepost aan.

De tocht had ruim twaafuur geduurd.
De heer G. Miedema, veehouder te Gauw die

in 1929 den tocht volbracht had, en bij wien
Heeringa in dienstbetrekking is was toevallig de
eerste, die de beide toeristen kon feliciteeren met
de behouden aankomst! en het behaald succes.

De heer P. Jellema arriveerde om twee uur in
Franeker en bereikte om 19.40 uur de eindstreep.
In de buurt van Balk had hij nog eens pech gehad,
doordat het hout van een schaats bezweek.

De drie toeristen zijn allen werkzaam in het
veehoudersbedrijl verrichten geregeld zwaar
werk, doen weinig of niet aan sport, uitgezon-
derd dan de ijssport en hebben in het geheel niet
als getrainde rijders aan den elfstedentocht deel-
genomen.

Voor alle drie jongemarmen is de tocht een kra-
nige prestatie geweest, maar vooral de heer P.

]ellema, een der jongste toeristen, heeft, gelet op
het ongeval, dat hem in het begin van den tocht
reeds overkwam, uitstekend werk geleverd.

Zonder sporen van vermoeidheid zijn alle drie
dezen morgen hun dagelijksche werkzaamheden
weer begonnen.

Jellema gegaan. Ze zljn op zoek naar Pieter. Deze
weet zich te verstoppen. De Duitsers dringen aan om
te vertellen, waar hii zich bevindt. Op dat moment
komt het bericht binnen van W. Boeijenga. Pieter
wordt wel meegenomery maar wordt de volgende
dag alweer vrijgelaten. Later proberert ze nog eens
om Pieter te pakken te krijgerç maar nu is hij echt
niet thuis.

Gauwsters moeten onderduiken

In november 1944 hebben de Duitsers mensen voor
graafwerkzaamheden nodig. Ook uit Gauw geven
verschillende personen zich hiervoor op. De werk-
zaamheden zullen een week in beslag nemen.
Ook in diezelfde maand moeten alle mannelijke per-
sonen van 17 tot 50 jaar zich'op beael der bezettende
møcht'voor L0 uur melden op het stationsplein te
Sneek. Vele Gauwsters duiken onder, onder andere
bij'De Brekken'.

Nieuwsblad van Friesland (2-2-l 940).
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Het verhaal van G. Jellema is onlangs verschenen in
een boekje van Wymbritseradiel. Dit boekje is speci-
aal uitgegeven voor kinderen in onze gemeente bij de
herdenking van 50 jaar bevrijding. De namen van de
hoofdrolspelers zijn veranderd, maar G. jellema en
zijn broer spelen de hoofdrol:

Skûlplak op in skûtsje

As de Dútsers yn 1944 alle mannen fan santjin oant
fyftich jier ferplichtsje om harren te melden foar it
wurkjen yn Dútslân, besykje in soad mannen der
ûnderút te kommery troch ûnder te dûken.
It skûlplak moat dan lykwols wol sa goed wêze, dat

nimmen it fine kin. Foaral de Dútsers net. Twa jonges
út Gau, Geart en Bouke, binne krekt santjin en krije
ek mei dy bepaling te meitsjen. Geart hat it net )m'e
holle om foar de besetter te wurkjen.

'Ik doch it net hear!', ropt Geart. 'Wat tinkst dat ik
foar dy rot Moffen wurkje sil? Nee, ik bin wol goed,
mar net healwiis, ik wol net en ik doch it ek net!' De
holle is him oranje, sa wynt er himsels op. 'Ik tink
datst net in soad te wollen hast', seit Bouke, syn twil-
lingbroer. 'De Dútsers ha dy regel betocht en dêr silst
dy by del lizze moatte'. 'Wolst dan samar, sûnder der
tsjinyn te gean, dwaan wat se sizze?'Geart sjocht nei
slm broer. Mar hy kin neat oan syn gesicht sjen.



Bouke giet troch mei it feien fan it paad dat foar har-
ren hûs leit. Geart is krekt thús kaam. Underweis nei
hûs ta, seach er dat der in nije regel op 'e doarren fan
it Brânspuithokje kommen wie. Hy wie der tige fan
skrokken: alle mannen fan 17 oant 50 jier moasten
harren melde. Se moatte nei Dútslân ta om dêr te
wurkjen. Trije wike lyn hie it Geart en Bouke harren
jierdei west. Sy wiene santjin jier wurden. Dat be-
tsjutte dat sy no ek fuort moasten. En dat woe Geart
net. Hy hie syn nocht fan de oarloch. No hielendal.
'Wy moatte mar ôfwachtsje wat heit der fan seit.
Miskien wit dy der wol wat op te finen', seit Bouke.
Ofwachtsje. Dat is hielendal neat foar Geart. Hy klat-
teret oer de hikke tsjinoer harren hûs en rint it lân yn.
Hy besiket nei te tinken. Se moatte ûnderdûke,
Bouke en hy. Mar wêr en hoe? De wyldste plannen
komme yn him op/ mar hy wit ek daliks wer dat it
neat wurdt. As se earne ûnderdûke sille, bringe se net
allinne harren sels, mar ek de minsken dêr't se skûl-
je, yn gefaar. Hy komt der net út.

fûns sitte heit, menr, Bouke en Geart om'e tafel. 'Wy
moatte wat betinke, want ik wol der net oan mei-
dwaan', ropt Geart al wer. Heit hat in tear yn'e foar-
holle. Hy tinkt nei. 'Jimme soene in "Ausweis" ha
moatte, dêr't op stiet, dat jim by it wurk net mist
wurde kinne'.
Bouke en Geart knikke. Se witte wol wat in'Ausweis'
is, want heit hat sels ek ien. Hy wurket by in boer en
dy hat heit nedich. Doe't yn 1943 alle Nederlânske
âld-militêren harren melde moasten foar twangar-
beid yn Dútslân, hie de boer der foar soarge dat heit
sa'n 'Ausweis' krige. Doe hoegde hy net fuort. 'Hat
boer Wiersma net twa jongfeinten nedich?' freget
Bouke.
Heit suchtet en skoddet mei de holle. 'Nee, en alle
oare boeren hjir yn'e omkriten, hawwe ek genôch
help'. 'As wy no ris in ûnderdûkplakje fine koene',
besiket Geart. Hy hat sels net útfine kinnen wêr't se

dan ûnderdûke moatte mar miskien witte heit en
Bouke wat.
Bouke en heit stoarje foar harren út.
Geart wachtet yn spanning ôf. Soene se mei in goed
ûnderdûkersplan komme?
Ynienen wurdt der op'e doar kloppe. Se skrikke der
suver fan. Wa soe dat no wêze, sa let op'e jûn? It hat
ek al spertiid west en dan mei der net ien mear op'e
dyk.
Mem rint hastich nei de doar ta. Se hearre in swiere
stim en mem komt wer yn'e keamer mei buorman
Pasma.
'Goejûn, minsken'.
'Goejûn Pasma', seit heit. 'Wat dogge jo noch sa let op
paad?'
'Och, ik tink ik moat mar even om in praatsje. De
jûnen binne ek sa lang, no't ist sa gau wer tsjuster
wurdt'.
Geart hat it smoar yn. Binne se krekt safier dat se in
ûnderdûkersplan betinke sille, krije se besite. Net dat
er de man net lije mei, mar it is al wat in aparten ien.
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Pasma is skipper op in skûtsje.
']o farre al in hiel skoft net ñrear, hearde ik', seit heit
tsjin Pasma.
'Nee, dat is net fertroud. Ik moat al altyd foar de
Dútsers farre. As de Ingelske fleantúgen my yn'e
gaten krije, besjitte se it skip. Dat is foar it guod der
yn net sa slim, mar ik wol sels noch al in pear jier
mei'.
'En hoe moat it no?' freget heit wer. 'Jo moatte no ek
nei Dútslân te wurkjen?'
Pasma giet der even foar sitten. 'Dêr woe ik it no
krekt mei jimme oer ha. Of eins, mei jo soannen.
fimme moatte jim ek melde tink?' Hy sjocht nei
Bouke en Geart. De jonges knikke. Se sette der soere
gesichten by.
'Sa te sjen kinne jimme hast net wachtsje oant it safier
is', gniist de skipper. 'Mar no moatte jim goed harkje.
Ik wol fansels ek net nei Dútslân. As ik jim no ris fer-
tel dat ik in goed ûnderdûkadres wit'. Geart fearret
oerein. Syn eagen begjinne te glânzjen. 'Ik bin fan
doel it skûtsje yn ien fan'e kommende nachten fersle-
pe te litten', giet Pasma fierder. 'It moat ticht by in
boerespultsje oan'e Snitsermar komme te lizzen. De
Dútsers kinne allinnich oer it wetter by it skip kom-
me. Ik ha ek in freon en syn soan mei frege. Wy hoop-
je dat it foar in pear wike is, mar dêr binne wy fansels
net wis fan. Hoe liket it jimme ta om te skipperjen op
in skûtsje?'
Geart sjocht nei Bouke en Bouke sjocht nei Geart.
'Hoe't ús dat ta liket?'ropt Geart. 'Geweldich fansels!
Moatte jo dat noch freegje? Ik ha de hiele middei
prakkesearre, mar dit is it alderbêste plan!'
Bouke glimket. 'It liket my ek wol wat ta', seit er.
Mem sjocht al wat benaud en heit moat it earst noch-
ris hiel krekt hearre. 'Ha mar gjin noed', beslút
Pasma foar de twadde kear syn ferhaal. 'Ik sil goed
op jimme soannen passe'.
'Poe!' Geart springt omheech. 'Wy kirure wol op
ússels passe'.
Heit en mem laitsje en heit jout ta dat it him ek in
goed plan ta liket. Se prate ôf dat se hjoed oer in wike
ôfsette sille. De dei foar't se harren melde moatte.

It is roettsjuster en it reint as Bouke en Geart mei
Pasma, freon Groen en dy slm soan felle ôfsette. Se
rinne achter de huzen lâns.
Se moatte skreppe om tsjin'e wyn yn te kommen.
'Sa min mooglik oer de dyk', hie Pasma sein. 'Wy
binne mei ús fiven: doch gjin ferkearde dingen'. Wy
moatte daliks oer de dyk it lân yn, tinkt Geart.
'Au!'heart er )mienen foar him. Hy sjocht yn it tsjus-
ter noch krekt dat Bouke him foaroer bûgt.
'Wat is der oan?'flústert Geart.
'Ik ha my sear dien oan in pealtsje mei in spiker, of
sa'. Bouke hinket wat op ien foet om en moat even
bekomme.
Dan hearre se ynienen in motor oankommen.
'Ferskûlje!' seit ien fan de foarsten. 'Fuort wêze, in
motor', flústeret Geart troch nei achteren. Dan lit er
him plat op it liif yn it wiete gers falle. It hert bûnzet
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him yn'e kiel. It lûd fan'e motor wurdt sterker. Geart
drukt de noas noch fierder yn it gers. Hy fernimt dat
de motor no hast it tichtste by is. Mar hy stoppet net.
Hy rydt fierder...
Noch in skoftke bliuwt Geart Iizzen en dan heart er
stappen neist him.
'Kom mar, wy geane wer fierder'.
It binne Pasma en de oaren. Se drave oer de dyk nei
de hikke. Se ha gjin droege tried mear oan it liif. Se
rinne en rinne troch it lân. It liket of sil der gjin ein
oan'e tocht komme.
Pasma wit it paad yn it tsjuster goed te finen. Nei oar-
del oere dy't wol in hiele nacht lykje, komme se by de
pleats dêr't se wêze moatte. Geart mikeret om him
hinne oft er it skûtsje eklizzen sjocht. Mar hy sjocht
neat, it is te tsjuster.
Pasma rattelet oan'e skuorredoarren. Al gau komt de
boer der oan. 'Ah, dêr wiene jimme. Wat in waar net.
Jimme treffe it ek net. Kom der mar gau 1m'.
De mannen steane as fersûpte katten by elkoar yn it
bûthús.
Lekker waarm is it hjir, tinkt Geart. Hy sjocht nei de
oaren. Se hawwe allegearre plassen wetter om harren
hinne.
'Wêr leit it skip?'freget Pasma oan de boer.
'Ja, dat is it probleem', seit de boer. 'It skip is hjir net
kommen. Der wiene hieltyd soldaten dy't it yn'e rek-
ken hâlden. It wie net fertroud'.
Pasma sjocht ferslein nei de grûn. Geart sjocht syn
broer oan. Wat moatte se no? Itselde stik werom rin-
ne? Troch de wyn en de rein?
'fimme kinne fansels net werom', seit de boer krekt
as wit er wat Geart en de oaren tinke. 'Iten ha wy hjir
wol en jimme kinne yn it hea fêst wol in plakje fine
om te sliepen'.
De boerinne komt al gau mei molke enbôle mei spek.
De mannen kinne wol troch ite. De boer bringt tek-
kens en in oerke letter leit Geart tuskenJelle en Bouke

1m it hea.

It hea kribelet Geart yn'e noas en as er de eagen iepen
docht wit er net wêr't er is. Dan sjocht er Bouke, |elle,
Pasma en Groen lizzen. Bouke is ek al wekker.
'De boer is al oan it melken', seit er tsjin Geart. 'Sille
wy sjen oft wy helpe kinne?'
It is hearlik waarm by de kij yn it bûthús. Pasma,
Groen en |elle komme ek al gau en healwei achten is
it melken dien. De mannen kinne wer oanskowe by
de boer en boerinne.
Bôle mei molke dy't krekt fan'e ko komt!
'Der is neat lekkerder te betinken', seit Geart mei de
mûle fol. De oaren laitsje om him en se binne it der
mei iens.
'It skip is der noch net', fertelt de boer. '|imme moat-
te jim hjoed mar wat fermeitsje. Miskien komt it fan-
nacht wol'.
De dei duorret lang no't se neat dwaan kinne. Se rin-
ne wat oer it hiem en sjogge by de feart.
Geart sil krekt de boer om in angel freegje om te fisk-
jen, as Bouke de hân opstekt. Hy heart wat. Se harkje

en al gau hearre de oaren it ek. Fleantugen! Pasma en
Groen sjogge se as earsten.
'Se komme dizze kant tit', ropt Pasma. "Gau yn'e
wâl'.
De fleantugen komme hieltyd tichter by. Boppe it lûd
út ropt Groen: 'It binne Ingelsen'.
Geart sjocht it ek oan de tekens. It Dútske heakkekrús
stiet der net op. Hiel stillizze se 1m'e wâl ta te sjen. De
fleantugen draaie en komme werom. It lûd docht de
mannen sear oan'e earen/ sa leech fleane se oer. Geart
hat syn hannen oer de holle.
Ynienen falt der wat út'e fleantugen wei. Bommen!
Geart hat de eagen ticht. De bommen falle hast alle-
gear yn it wetter. It knalt oan ien stik troch en it wet-
ter spat meters de loft yn.
Geart docht de eagen wer iepen en sjocht nei de
fleantugen.
'Se komme werom!'ropt Groen.
Geart slacht de holle wer del en wachtet ôf. Alwer
knalt it en it wetter slacht oer de polderdyken hinne.
As er wer sjocht, wurde de fleantugen lytser en nimt
it lûd wat ôf. Se fleane fuort.
Hy leit te hymjen as hie er in ein rûn. Bouke en |elle
binne wyt om'e noas en Pasma en Groen sitte ek út te
pûsten.
'Ik tink dat se de slús fan Terherne reitsje woene', seit
Pasma. Hy hat syn stim wer werom fûn. De oaren
kinne noch net prate. 'Wy moatte werom nei de
pleats. Dat is wol sa feilich as hjir yn it iepen fjild'.
Mei in slap gefoel yn'e knibbels fan'e skrik rinne se
werom nei de pleats, dêr't de boer mei syn frou al

)m'e doar steane. Se krije it hiele ferhaal te hearren.
Se hingje de hiele dei fierder wat om, krije jûns in
waarm miel en al gau lizze se wer yn it hea.

De oare moarns om seis oere stiet de boer ûnder oan
'e trep fan'e heasouder te roppen.
'Sliepkoppen! Wekker wurde. Sjoch ris bûtendoar!'
Geart is it earst ûnder. Hy rint nei bûten. Hy mikeret
oer it lân en sjocht yn'e fierte in skûtsje lizzen.
'It skip is der', ropt er nei boppen. 'Wy kinne oan
board!'
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Een opname van de bakkerij, waar op de vroege morgen van B augustus 1944
Willem Boeijenga op de vlucht werd doodgeschoten.
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Gauwsters hierbij betrokken was, vooral jongeren.
Twee bekende personery die er in ieder geval blj zijn,
zijn J. Rienstra en f. Ypma.. De volgende ochtend zijn
er natuurlijk allemaal mensen rond de brug. De
ondergrondse heeft goed werk geleverd in Gauw.
Ook J. Rienstra en J. Ypma staan erbij en horen de ver-
halen aan. Fedde Bos zegt dan in de groep: 'Dít wie-
ne swiere jonges, net sokke as dêr stean' en wees op
f. Rienstra en f. Ypma. Die kunnen hun lachen nau-
welijks inhouden. De volgende dag is de brug weer
gerepareerd.
Het einde van de oorlog nadert. Duitse troepen trek-
ken zich terug, ook via de Lege Geaën. Op 14 april
valt de elektriciteit uit. Maar als op 15 april zondag-
middag de eerste Canadese gevechtswagens door de
Lege Geaën rijden is het feest groot. Meester Bekius
steekt als eerste de vlag uit. Dezelfde avond houdt
Ds. Blom gereformeerd predikant in Gauw een
gedenkrede in de kerk. De volgende dag doet zijn
hervormde collega ds. Kempenaar hetzelfde in
Goënga.
Nederland is bevrijd na vijf moeilijke jaren. Voor
Gauw zalW. Boeijenga altijd in de herinnering blij-
ven. Er zijn nog vele verhalen te vertellen, het voert te
ver om alles weer te geven in dit boekje.
Voor uitgebreidere informatie over de oorlogsjaren
kunt u altiid het boekje 'Herinneringen uit Gauw'
van Gerrit fellema raadplegen. Voor ieder ander is er
de persoonlijke herinnering aan vijf jaren bezetting.

De laatste jaren

De hongerwinter van l944breekt aan. Voedsel is niet
zozeer hei probleem, maar wel de brandstof. Vele
bomen zijn ineens verdwenen. Vele nachtelijke toch-
ten met boten door de vaarten en sloten in Gauw en
omstreken leveren veel hout op. Wel riskant, maar
ook spannend.
De Grüne Polizei komt steeds vaker in Gauw. Zo ook
om J. Feenstra op te pakken. Hij woont op de Pôle.
Als Feenstra tot zijn eigen verbazing een ongeladen
oud pistool in zijn handen krijgt gedrukt, krijgt hij
argwaan. Hij vraagt of hij nog even zijn beesten mag
verzorgen voordat hij meegaat. Feenstra vlucht de
velden in, richting Gaustersyl. In maart zijn er enige
tijd Duitsers ingekwartierd geweest, ongeveer 30
man. Hun hoofdkwartier is in de bakkerij (in de café-
zaal).
Op 20 maart arriveren er een groot aantal kinderen
uit Vlaardingen. De jongens en meisjes komen hier
door toedoen van de Nederlands Hervormde Kerk.
Vooral ds. Kempenaar heeft zich hiervoor ingezet.
Namen zullen sommige nog wel bekend voorkomen:
Klazien Larooy, Piet den Braak, Piet van der Steen,
Steinie en Wim.
Op 22 maart 1945 wordt W. Jaarsma plaatsvervan-
gend leider van de distributiedienst van de gemeen-
te Wymbritseradiel gearresteerd en door de SD ver-
hoord. Drie weken later wordt hij weer vrijgelaten.
Op 10 april werkt de waterleiding niet meer. In de
nacht ervoor wordt de ophaalbrug in Gauw onbruik-
baar gemaakt. Navraag hierover leert dat een groep
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Karrider

-Fl en hoofdstuk schrijven over de bedrijven en

þ winkels die in Gauw zijn geweest of noi zijn,is
I-l een hachelijke onderneming.
Het zijn er zoveel, bijna teveel om op te noemen. Het
lijkt wel alsof iedere Gauwster er een handeltje bij
heeft. Op zich is dat ook niet zo verwonderlijk.
Vooral in de eerste helft van deze eeuw zijn de socia-
le omstandigheden slecht. Een huishouding waarvan
de broodwinner is overleden, krijgt wel wat financië-
le ondersteuning van de overheid of kerk, maar dat is
geen vetpot. Dus begint de weduwe maar een win-
keltje in kruidenierswaren om het inkomen wat aan
te zuiveren. Dit bovenstaande geldt natuurlijk ook
voor mensen die invalide zijn geraakt en op een
andere manier rond moeten zien te komen.
Dan zljn er ook nog de echte ambachtelijke bedrijven
die er samen met de winkeltjes voor zorgen dat je
voor de dagelijkse dingen het dorp eigenlijk niet uit
hoeft.
Brood, groente en vlees: alles is in Gauw te krijgen.
Als er al iets uit de stad moet komen, dan kun je een
krant voor het raam zetten, zodat de bode of'karri-
der' weet dat je een boodschap hebt. De karrider
heeft een vaste dienst op Sneek. Daar heeft hij een
vast stekje op het Martiniplein waar hij zijn paard en
wagen stalt, als hij boodschappen in de stad doet.
De'karrider' kan allerlei boodschappen voor je doen.
Van het kopen van kleding tot het ophalen van een
nieuwe bril. Het is zelfs mogelijk om bij hem behang
te bestellen. Als het motief je niet aanstaat: er mag
geruild worden.
Er zljn een flink aantal bodediensten in de streek.
Maar de twee belangrijkste zljn Jan de Boer, die
de route van Tþrsoal over Offingawier heeft, en
Pier Piersma, die via Goënga naar Sneek rijdt.
De laatste is beter bekend als Pier 'Hornstra'. Als Pier
de bodedienst overneemt van Sybren Hornstra 'erft'
hii gelijk de naam mee over. Pier Hornstra's opvolger

Ymke Dotinga houdt de bodedienst vol tot 1965. Als
bij een eenzijdig ongeluk zijn'karce' totaal vernield
raakt, houdt ook de laatste "karcider" ermee op.

Ik wil v graag uitnodigen voor een wandeling door
Gauw en u laten kennismaken met het Gauwster be-
drijfsleven van vroeger en nu. Uiteraard maken we
wel eens een zijsprong als dat zo uitkomt.

De smid

We wandelen Gauw vanaf Sibrandabuorren binnen.
Aan de rechterkant staan nu seniorenwoningen en de
Kristlike Basisskoalle 'De Twatine'. Vroeger was dit
een laag gelegen stuk weiland, vandaar de naam 'it
Leechje'.
Aan de overkant van de weg naast de 'reed' naar
de "Põle" is tot de vijftiger jaren de smederij van
Pieter Grunstra. Hij neemt die begin 1926 over van de
familie Steunebrink. Sijbren Steunebrink heeft zijn
bedrijf aan de overzijde van de straat en concentreert
zich volledig op de wagenmakerij.
Als dorpssmid moet je van alle markten thuis zijn. Zo
doet Pieter 'smid' niet alleen reparatiewerk aan land-
bouwmachines, ook brengen de boeren in de omtrek
de paarden om ze van nieuwe hoefijzers te laten
voorzien. Eén dag in de week kunnen de paarden
worden beslagen. Dat is goed te ruiken. Ook kapotte
pannen worden door de smid vakkundig gemaakt.
Natuurlijk is hij de aangewezen persoon om een fiets
te leveren.
Pieter Grunstra is een bijzonder ondernemend man.
Zo is liiij lange tijd de enige in Gauw met een tele-
foonaansluiting. Het is min of meer een publieke te-
lefoon.
Van het Dorpsbelang krijgt Pieter een vergoeding
voor dat algemene gebruik. Als je wilt bellen draait
de smid of zijn vrouw het nummer voor je. De tele-
foon hangt in de woonkamer, dus erg veel privacy is

Eén goede n¡euwe mop
is beter dan tien oude

en één goed progrâmma in de radio is beter dan tien
programma's die U achter elkaar "probeert" en die U
geen van alle bevallen. Veel menschen kiezen de Cen-
trale Radio, omdat ze dan nooit behoeven te zoeken.

Integendeel... De Centrale Radio geeft zonder zoeken
altijd de beste, mooiste en leukste programma's. En toch
is er door onze verschillende stations voor elk wat wils.

P. GRUNSTRA. GAUW

er niet tijdens je telefoongesprek. Maar er is meer
mogelijk. Pieter zijn broer Albert werkt bij de PTT en
die komt met een aardig idee: Distributie-radio. Via
het P.T.T.-net worden de abonnees aangesloten. Ze
krijgen een luidspreker aan de muur met een schake-
laar voor Hilversum 1, Hilversum 2 en, jawel, de
lokale radio. Lang voordat Westergo zijn kabelnet
begint wordt er in de dertiger jaren iedere zaterdag-
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avond van 19.00 tot 20.00 uur een verzoekplatenpro-
gramma uitgezonden door 'Omroep Grunstra'.
Daarvoor is de keuken van de Grunstra's omge-
bouwd tot een heuse studio, met Hendrik enzijnzus-
ter Riemke, als presentatoren achter de microfoon
schallery regelmatig liederen van fohannes de Heer
door de aangesloten huiskamers.

Dan breekt de 2e wereldoorlog uit en is het snel
gebeurd met de uitzendingen. Toch is het frappant
dat de Duitse militairen die tegen het einde van de
oorlog bij Pieter Grunstra worden ingekwartierd,
angstvallig uit de buurt blijven van dat 'elektrisch
spul'. Met alles moet iemand de eerste zijn en in
Gauw is dat vaak Pieter 'smid'.
Zoheeft hij ook de primeur van de eerste auto in het
dorp. Het is een A-Ford, met kenteken 8-2152. Eerst
wordt die alleen privé gebruikt, maar al snel is het
ook mogelijk de auto te huren, met of zonder
chauffeur.
Om zelf te mogen rijden moet je wel over een geldig
rijbewijs beschikken. Heb je dat niet, geen nood, ook
voor rijlessen kun je bij Grunstra.terecht. In die tijd
mag iedereen die zelf een rijbewijs heeft een ander
rijles geven. Voorwaarde is wel dat de handrem mid-
den op het dashboard zit.
Het is al eerder gezegd, als er iets nieuws op de
markt komt, is Pieter Grunstra er als de kippen bij.
Als de eerste televisie verschijnt, staat er ook al snel
zo'n 'hondehokje'bij de Grunstra's in huis. Ook bij
het dorps- en verenigingsleven is Pieter Grunstra
nauw betrokken.
Hij is ondermeer een tijd voorzitter van het Dorps-
belang en mede-oprichter en penningmeester van de
Oranjevereniging. In de zestiger jaren wordt het
bedrijf verplaatst naar Boeyengastrjitte 65 en inL969
neemt zoon Hendrik de smederij over. Têgenwoor-
dig woont 'pakesizzer' Tineke samen met haar man
Leo Kroles en hun kinderen in de oude smederij. Het
pand blijft dus in de familie.

De eerste auto van Gauw, de
A-Ford van Pieter Grunstra.
Uilkje Jellema, vrouw van Minne,
zit achter het stuur. Ze zal wel
geen rijbewijs hebben gehad.

Kruidenier

We steken de weg schuin over en komen op het erf
van Tjitze en Willemke Dotinga. Zij hebben voor de
oorlog een kruidenierswinkel waar ze o.a. koffie,
thee en tabak verkopen. Achter het huis staat een stal
waar eerst zoon Tjerk en later zoon Foppe een koe-
melkerij heeft. Vader Tjitze is ook nog boerenarbeider
bij Hendrik Boschma op Goëngamieden.
Hij is als zelfstandig boer begonnen op de boerderij
waar nu de fam. Bottema woont. Maar dat gaatTjltze
niet goed aÊ, vandaar dat de familie Dotinga verhuist
naar de koemelkerij in het dorp.
Tjitze is een fervent pruimtabak-lieftrebber. Hij haalt
daarbij maximaal rendement ult zijn pruimpjes. Als
hij een pruimpje heeft uitgekauwd, wordt deze in de
vensterbank te drogen gelegd, waarna hij het een
tweede keer gebruikt.
Dit ritueel herhaalt zich net zo vaak tot er absoluut
geen smaak meer aan zit. Wat er dan nog overblijft
wordt gedroogd en opgerookt in de pijp: een uitste-
kend aoorbeeld aan hergebruik.
Als zijn vroury Willemke, komt te overlijden, drijft
de winkel volledig op Tjitze, maar die heeft geen
winkeliersbloed. Bovendien is er bijna niets meer te
krijgen, want het is oorlog. Zo gaat het winkeltje van
Tjitze Willemke uit als een nachtkaars.
Later betrekt Eize Kuiper, die visser is, met zijn
vrouw Joukje de woning. Foppe Dotinga heeft dan
nog steeds de koemelkerij in bedrijf. Door een brand,
die een groot deel van de woning vernielt, verhuist
Foppe zijn vee naar een nieuw gebouwde schuur aan
de Gauster Opfeart.

Slachter

Als we de'reed'naar "Ligtharts pôle" oplopen, komt
de muziek ons al tegemoet, Botte de Jong speelt op
zijn viool. Samen met zijn zwager Marten Ligthart
þas), die van beroep visser is, en diens broer facob
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(viool) vormen zij een trio waarmee ze regelmatig
optreden op kermissen en jaarmarkten. Botte is sla-
ger en hij staat bekend als de spekslager aan Gauw.
Eerst wonen ze in de slagerij in Sibrandabuorren die
later overgenomen wordt door Johan de Jager.
Dan verhuizen ze naar de Pôle in Gauw en beginnen
daar een slagerij met een winkeltje erbij. Als Botte op
leeftijd komt is hij genoodzaakt ermee op te houden.
Zoon Gerrit heeft inmiddels werk bij een andere sla-
gerij. Toch slacht hij zo nu en dan nog wel eens een
varken. Doordat er al twee andere slagerijen in de
buurt zitten, heeft de slagerij van de Jong geen toe-
komst meer. Zoon Ruurd heeft het muzikale talent
van vader Botte meegekregen en is met zijn accor-
deon het middelpunt van menig feest.

Wagenmakerij

We staan weer op de weg, recht tegenover de Gere-
formeerde pastorie, waar de bekende wagenmakerij
Steunebrink is gevestigd. Op 11 augustus 1870 varen

Barend en Richtje Steunebrink, met hun hele hebben
en houden in een praampje, Gauw binnen. Het pas
getrouwde stel neemt hun intrek in een oude smede-
rij om daar een wagenmakerij te beginnen. úr een
streek met veel boeren is dringend behoefte aan
een goede wagenmaker. Dat is Barend Steunebrink
zeker en ook Heerco, die zijn vader in 1903 opvolgt.
Wagenmaker is een zwaar beroep, alles is handwerk.
Toch kost een'haiwein', een houten boerenwagen, in
die tijd "rr.aar" f 95,-. |e vraagt je af hoe ze het er, ge-
zien de vele uren werk, voor kunnen maken. Wagen-
maker zijn is dan ook geen vetpot.
Er is een uitspraak die luidt: Wagenmakers kunnen
goed werken maar slecht rekenen. Barend maakt voor-
namelijk boerenwagens,' Glêzen weinen' en "kapsjee-
zen". Bovendien doet hij veel reparatiewerk. Zijn
zoon legt zich vooral toe op het maken van rijtuigen
zoals' brikken' en "tilbury's" . Heerco gebruikt daar-
voor mallen om gemakkelijk op het hout te kunnen
aftekenen. Hij doet het houtsnijwerk en de bekleding
zelf, alleen het ijzerwerk, zoals de ijzeren hoepels om

Sijbren Steunebrink aan het werk in de
wagenmakerij.
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de houten wielery wordt door de smid verzorgd. Hij
krijgt daarvoor de maat van de hoepels opgegeven.
De hoepel wordt in het vuur verhit, zodat hij iets uit-
zet. Vervolgens wordt de gloeiend hete hoepel om
het houten wiel gelegd. Het complete wiel wordt dan
direct in een bak koud water afgekoeld. Het ijzer
krimpt weer iets in en de hoepel zit strak om het wiel.
De stenen mal die de smid voor het maken van de
hoepels heeft gebruikt, ligt tegenwoordig in de tuin

bij Hendrik Grunstra als fundering voor de bieten-
molen die in de tuin te pronk staat. In 1923 neemt de
3e generatie Steunebrink, Sijbrerç hetbedrijf overvan
zijn vroeg gestorven vader.
Gauw wordt inmiddels aangesloten op het elektrici-
teitsnet en de eerste machines doen hun intrede bij
Fa. Steunebrink. In de crisis van de jaren dertig gaat
het snel achteruit met het wagenmaken, Sijbren pakt
dan ook alles aan. Zo maakt hij onder andere cabines
voor vrachtauto's, een ijsauto, een politieauto voor
de Sneker politie, een veeauto, kortom alles wat wie-
len heeft. Later komt Steunebrink, behalve met de
handel in kruiwagens, schaatsen en gereedschap, aan
de kost met werk dat vroeger door de timmerman
gedaan werd, zoals hekken, voerbakkery deuren e.d.
Het is duidetijk dat de klad er inzit. De laatste hooi-
wagen verlaat begin vijftiger jaren de werkplaats. Er
is geen werk meer voor een wagenrnaker, bovendien
is er geen opvolger. Op 11 augustus 1970 wordt het
eeuwfeest nog gevierd, maat het doek is eigenlijk al
gevallen. De kwaliteit van de wagens en rijtuigen die
de Steunebrinken gemaakt hebben is uitzonderlijk

hoog. De wagenmakerij staat bekend als één van de
beste van Friesland. Wie overigens no$ eens een ori-
gineel rijtuig van Wagenmakerij Steunebrink wil
bewonderen kan dat doen in het Nationaal Rijtuigen-
museum in Leek.
De wagenmakerij ziet er tegenwoordig aan de bui-
tenkant nog wel hetzelfde uit, maar Bindert en
Anneke Faber, de huidige bewoners, hebben het inte-
rieur drastisch gewijzigd.

De wagenmakerij.
Links, met de
hand op de tilbury,
is Sijbren
Steunebrink.

Arbeidersbond e"n beddegoed

Als we verder lopen komen we langs het prachtig
opgeknapte huis van de fam. Hoitinga, tegenover de
oude Lagere school. Vroeger werd dit huis door twee
gezinnen bewoond. Aan de rechterkant woont dan
Sijbott Kamstra en zijn gezin. Hij wordt ook wel
'Reade Sybolt'genoemd. Die naam heeft hij te danken
aan zijn voortrekkersrol bij het oprichten van een
afdeling van de Nederlandse Christelijke Landarbei-
dersbond in Gauw.
Het is de tijd waarin de boerenarbeider is overgele-
verd aan de goedheid van de boer bij wie hij werkt.
Als hij het slecht treft en bij een 'minne'boer terecht
komt, heeft hij een moeilijk leven. Tijdens de depres-
sie in de dertiger jaren is men blij aan het wgrk te
kunnen en wordt de rest vaak op de koop toe geno-
men. Sijbolt Kamstra denkt daar anders over, hij
wil uitsluitend aan de slag voor het CAO-loon.
Uiteindelijk lukt het hem en als er één schaap over de
dam is volgen er meer, al snel wordt het CAO-loon
algemeen aanvaard. Naast Sijbolt Kamstra woont de

I



weduwe Geeske |ellema. Haar man is aan cholera
overleden. Geeske probeert wat extra inkomen te
halen uit de verkoop van lakens en slopen. Daar
naast verkoopt zij ook ander textielgoed. In Gauw
zijn er in die dagen vele pas getrouwde stellery die
hun beddegoed via Geeske bestellen. Geeske heeft
zelf geen voorraad, omdat ze dat doodeenvoudig
niet kan betalen. Zrj bemiddelt bij de aankoop en ont-
vangt daar provisie voor.

School

Aan de rechterkant torenen de grote kastanjebomen
hoog boven alles uit. Als je luistert, hoor je meester
Faber nog 'eerbiedig' roepen voor hij aan zijn gebed
begint. Daarbij strekt hij zich nog even uit om te kij-
ken wie er op straat loopt of in de bus zit. Wie goed
kijkt ziet dat er bij het oude schoolgebouw drie brie-
venbussen staan, in de school zijn inmiddels drie
huizen gebouwd. Een heel fraaie oplossing, die
ervoor gezorgd heeft dat dit karakteristieke school-
gebouw voor Gauw bewaard kon blijven.

Groente en f¡etsen

Naast Symens Snuffelmarkt, de steeg door, komen
we bij de plaats waar Anne en Geeske Jellema hun
groentezaak starten. Anne onderhoudt daarbij ook
nog een beurtvaart op Sneek. Het beurtschip, een
'snikke', ligt meestal in de Kipfeart . Hun kleine huis-
je is inmiddels al geruime tijd vervangen door een
ruime woning in landelijke stijl. Alleen de stenen
schuur van waaruit de groente verkocht werd heeft
de jaren doorstaan.
In de zestiger jaren wordt het schuurtje als klompen-
hokje gebruikt wanneer Abe Postma sr. in dit pand
zijn fouragehandel start. Met een VW-busje en later
een Bedford-vrachtwagen bezoekt Abe zijn klanten.
De voeropslag heeft hij in de grote schuur aan de
weg, (waar voorheen Ruurd Hoekstra een koemelke-
rij voor ongeveer acht koeien had) in het stalgedeelte
heeft Symen Jellema dan zrln fietsenwerkplaats. In

A. Postma sr. en jr.
met de eerste

bedrijfswagen van
Fouragehandel
Postma 0962).
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zijn winkeltje heeft hij van alles te koop: aøn sigaretten
tot speelgoed, aan schoonmaakartikelen tot antiek.
Wanneer Postma's fouragehandel in 1976 verhuist
naar de voormalige kleuterschool tegenover de kerk,
wordt in het vrijkomende deel van de schuur door
Symen en Sytske een Snuffelmarkt ondergebracht.
De meeste mensen kennen Symen als de krantewnan.
Meer dan 36 jaar heeft hij de Leeuwarder Courant
rondgebracht in Scharnegoutum, Goënga en Gauw.
Toen hij daarmee stopte heeft het Auke Raukes-koor
een feestlied voor hem gezongen onder de titel:
Symen krantemøn. Symen is een telg uit een familie
van handelsmensen. Zljn vader Minne heeft ook al

een fietsreparatie be-
drijf. Een fiets is in de
dertiger en veertiger ja-
ren een kostbaar bezit
erÍ als er wat aan man-
keert, komt men er zelf
niet aan, want dat is
werk voor de fietsen-
maker. Minne Jellema
heeftdan ookeengoed
lopend bedrijf. Als het
moet knapt Minne de
fiets zeer grondig op tot

en met het schuren en lakken. Tenslotte worden er
nog een paar fraaie biezen opgezet en de fiets is weer
zo goed als nieuw.
Er worden uiteraard ook wel nieuwe fietsen ver-
kocht. Als dat gebeurt, steekt Minne zich in het zon-
dagse pak om de nieuwe fiets hoogsþersoonlijk af te
leveren. De eersfvolgende zondag na de kerkdienst is
dat het gesprek van de dag. In een enkel geval moet
het fietsen nog geleerd worden, zodat Minne bij afle-
vering nog fietsles moet geven ook. Fietsen is tot dan
voornamelijk een mannenaangelegenheid, vrouwen
op de fiets geeft geen pas. Als Aaltje Cnossery vrouw
van Wijbe Wijbes Cnossen, als eerste boerin in de
omgeving een fiets aanschaft, spreekt het hele dorp
daar schande van. Gelukkig zijn die vooroordelen
snel verleden tijd. Minne |ellema krijgt later vast

HALO HALO

Uw rijwiel gebroken?

Dan een nieuwe kopen.

Is hij nog te maken,

Dan even met Jellema praten

In prijzen vanaf (compl. m. lamp) / 47,50

Agent E.N.R. rijwielen

Beleefd aanbevelend

M. Jellema, Gauw
IN NAAIMACHINES EN TOUIVWERK
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werk op de melkfabriek De Lege Geaên in Sibranda-
buorren. Het reparatiewerk doet hij er nog bij.
Symen treedt dus later in de voetsporen van zijnva-
der en ook hij verkoopt nog regelmatig een fiets. Te-
genwoordig zit Symen in de VUT, maar voor een
goede handel is hij nog altijd te porren.

Bouwbedrijf

Als we het winkeltje van Symen verlaten (pas op dat
je je hoofd niet stoot) steken we schuin de straat over
en gaan op het lawaai van machines af. In de werk-
plaats van Bouwbedrijf Gebr. v.d. Bosch is het een
leven als een oordeel. Pieter Hospes is bezig hout

Voor NIEUWBOUW
en onderhoudswerken
is U w adres:

Van der Bosch &Zn.
BOUWBEDRIJF - Gauw -Teleloon277

Voor de doe-het-zelvers diverse
soorten BOARD, HOUT en DAKBEDEKKING

Beleefd aanbevelend

voor een kozijn te vrezen. We treffen Otte in zijn kan-
toor aan. Hij heeft niet veel tijd, maar wil ons wel
even te woord staan. Er is veel veranderd sinds
Marten v.d. Bosch zich in 1946 vanuit Nijland in
Gauw vestigde. Marten pakt het direct groot aan en
in korte tijd heeft hij al zes mensen in dienst. Van de
eerste grote werken moeten we de restauratie van de
kerktoren noemen. Ook de verbouwing van de
Hervormde consistorie tot Us Gebou is het werk van
v.d. Bosch.
Als de schaalvergroting in de landbouw doorzet ziet
v.d. Bosch direct mogelijkheden. Zo verrijst midden
zestiger jaren de eerste ligboxenstal. Er zullen er nog
heel wat volgen, tot deze markt verzadigd raakt.
Inmiddels hebben de zoons Otte en Gabe het van
vader Marten overgenomen.
Min of meer bij toeval komen de gebroeders v.d.
Bosch in aanraking met het Plannon bouwsysteem.
Met gasbetonblokken wordt het skelet van de wo-
ning in één keer geplaatst, compleet met dak. Dat is
gelijk weer een succesnummer. Er hoeft bijna niet
voor geadverteerd te worden, door mond-op-mond
reclame blijft het werk komen. Wel is er een lichte
terugloop merkbaar in de woningbouw. Toch ziet
Otte de toekomst niet somber in.'Flexibiliteít is onze
kracht en het feit dat we alle kennis in huis hebben om zelf-
standig te kunnen bouwen'. Dan rinkelt de telefoon
weer. Tijd om verder te gaan.

Otte en Gabe
van den Bosch,
Hans de Groot

aan het
'uitzetten'van

het huis van
de familie

Koopmans.



Gezicht op Gauw
vanaf de Gauster

Opfeart.
Links het sktttsje
van Raukema en

rechts de
branstofopslag van

de gebr. Korfmaker.

Barbier

We verlaten het bedrijfsterrein van v.d. Bosch. In het
eerste huis aan de rechterkant tegenover Us Gebou is
aan het begin van de eeuw ook een winkeltje geves-
tigd. De eigenaar heet Anne van Dijk, bijgenaamd
Anne'snieder'Een 'snieder'is een kleermaker, en dat
is Anne van Dijk. Bovendien verkoopt hij kruide-
nierswaren, zoals men het dan noemt: koloniale
warery koffie, thee, suiker. Hij is ook barbier en kap-
per. Dat haarknippen is voor velen een marteling
want het gereedschap van Anne 'snieder' is niet al te
scherp en hij trekt je de harery bijwijze van spreken,
uit je hoofd.

Brêgewipper

We lopen verder en komen bij de brug. Tegenwoor-
dig is het een grijze betonbrug, maar in vroeger tijden
ligt hier een fraaie wipbrug. Ilmke Jellema is van
deze brug 'brêgewipper'. Hij woont in het huisje
naast de brug. IJmke is ook koster van de Hervorm-
de kerk. Maar dat is niet voldoende om een gezin van
zeven kinderen te onderhoudery daarom is hij ook
nog concitirge van de Hervormde school, boerenar-
beider, doodgraver en 'bôlerinner'. Dat laatste wil
zeggen dat hij brood voor de bakker uitvent. Met dat
alles is het nog steeds geen vetpot. Wie had het ook
weer over de goede oude tijd!?

Emmanuël

Als we op de brug staan kijken we uit over het water
van de Opfeart. Nu liggen er een aantal kruisers en
kleinq bootjes. Er is ook nog een brug bijgekomen. In
vroeger dagen is Gauw de thuishaven voor een aan-
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tal beroepsschippers. Een deel van het jaar liggen
hun skûtsjes in het dorp. Zo is er bijvoorbeeld het
skûtsje 'Emmanuël' (29 ton) van Hinne en fanke
Kuipers die voornamelijk turf uit Drente vervoe-
ren.Voor er geladen wordt neemt Hinne altijd een
monster. Hij haalt dan een paar turven bij de veen-
baas en stopt die in de kachel. Daarna bekijkt hij de
as, die geel moet zljn, pas dan is het goede turf. Is de
turf goedgekeurd, dan kan er geladen worden.
Twee weken varen en twee weken Legean, dat is het
schema. úr de zomer wordt er niet gevaren. Hirme
werkt bij de boer en |anke verdient er wat bij door bij
de boer te melken. Het schip ligt meestal in het
haventje bij de brug. Dit haventje is overigens in de
vijftiger jaren gedempt. In de winter van1946 wordt
de EmmanuëI verkocht voor / 1.800,- aan een zekere
de Vries uit Grou. Hinne en ]anke gaan aan wal
wonery maar al n 1949 komt Hinne door TBC te
overlijden.

De Drie Gebroeders

Dan is er'De Drie Gebroeders', een klein skûtsje van
20 ton, dat in 1905 bij v.d. Werf in Wergea wordt
gebouwd voor Anne Korfmaker. Hij vervoert er turl
modder, mest en hooi mee. Later nemen zijn zoons
Klaas en Sietse de zaak over. Klaas woont met zijn
vrouw Anna op de 'Rûne Tún' zoals het huisje bij
de brug over de Rollemers feart genoemd wordt,
daar ligt het skûtsje vaak.
Eigenlijk is dit skûtsje wat te klein en omdat broer
Sietse, die in Sibrandabuorren woont, een groter
skûtsje van 30 ton heeft, wordt'De Drie Gebroeders'
verkocht. Nog weer later worden twee pramen met
motor aangeschaft. De broers Korfmaker handelen
dan alleen-nog in 'swarte brant', steenkool. Van het
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werken met steenkool word je behoorlijk smerig en
ze zien er vaak als zwarte Pieten uit als ze de beÀtel-
lingen bij de huizen afleveren. De Korfmakers heb-
ben de opslag in een hok bijhet haventje. Dat hok is
nog niet zolang geleden op een mooie Pinksterdag
totaal afgebrand. Als je weet, wat er attijd opgeslageñ
heeft gelegery is het wel duidelijk dat het hõt wi-t¿e
branden als een fakkel.

Verdelzijn er de Raukema's: vader Herke met zijn
zoons Klaas en Abe, die eigenlijk hetzelfde vervoeren
als de Korfmakers en daar min of meer concurrenten
van zijn. De Raukema's specialiseren zich later meer
9p het vervoer van modder en mest. Op zijn oude
dag legt Abe zijn skûtsje aan de Gauster Opfeart, hij
bezit daar een stukje grond met een schutting erom-
heen.
Zijn broer Klaas woont tegenover de Hervormde
school en heeft een brandstofopslag in een gedeelte
van het hok van Minne fellema.

Brandspuit

Naast het haventje staat een wonderlijk bouwsel ge-
staan: een rechthoekig schuurtje met aan de wegkãnt
twee grote deuren. Dat is het'brânspuit'-hokje, waar

Het huis van Marten van den Bosch (voorheen van
Baas Nijdam), begin 50-er jaren. Het brandspuithok-
je is albehoorlijk veruallen.

altijd een sneeuwvrij looppad is. Het brandspuithok
heeft daarnaast een belangrijke sociale funktiè. Het is
een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De ouderen
bespreken er de toestand in de wereld en de jeugd
gebruikt het bij hun spelletjes.
Het schijnt dat veel jongens en meisjes hier hun eer-
ste schreden op het liefdespad hebben gezet. Menige
knaap moet hier zijn eerste sigaret hebbèn weggepãft
om er daarna flink misselijk van te worden. ln de
jaren vijftig, als het haventje gedempt wordt, moet
het hokje wijken.

Baas Nijdam

We lopen nu de oude timmerzaak van v.d. Bosch bin-
nen. Tot voor een aantaljaren heeft die dienst gedaan
als dependance van het bedrijf.
In dit pandÌs Marten v.d. Bosch na de oorlog zijn tim-
merbedrijf begonnen. Voorheen is baas Nijãam eige-
naar en heeft er ook een timmerzaak. Yde Nijdam is
timmerman in de jaren dertig en veertig en treft het
daarom niet.
Het is een slechte tijd, in Gauw worden in die tijd
geen nieuwe huizen gebouwd. Nijdam moet het heb-
ben van,reparatiewerk. Daarvoor laadt hij zijn tim-
merspullen op een kar en gaat'de boer op'. Van hem
p bekgn{ dat hij ontzettend last van hoogtevrees
heeft, hij komt het dak dan ook niet op.
Op een keer moet baas Nijdam toch de hoogte in, als
er een reparatie aan de kerktoren moet plaatsvinden.
In een bakje wordt hij omhoog geheseñ, de man be-
sterft het daarbij bijna.
Baas Nijdam's kwaliteiten liggen vooral op het ge-
bied van het plantekeningen maken en bêrekenén.
De praktische uitvoering is niet zijn sterkste kant. Hij
kan het dan ook niet meer bolwerken en hij ruilt zijri
woning met die van Marten v.d. Bosch uit Nijland.
Later keert hij toch weer terug naar Gauw, hij komt in
dienst bij v.d.Bosch
Voor baas Nijdain zwaait baas Marten Reitsma de
scepter in de timmerwinkel aan het haventje. Samen
met .ljf knecht Lou is hij verantwoordelijk voor een
aantal huizen in Gauw, waaronder de wagenmakerij
en de woning van Steunebrink en waarscñijnlijk ooÉ
zijn eigen huis.

de dorpsbrandspuit in staat. Tot 1929 is dat een appa-
raat op,wielen waarbij de pomp die de straal op ãiuk
moet houden, door acht mensen moet worden
bediend. In de rnaanden juli en augustus wordt er op
zaterdagavond geoefend door de Gauwster vrijwilli-
ge brandweer. De jeugd is dan altijd in grote getale
aanwezig om zich nat te laten spuiten. Als de biand-
spuit de motteballen ingaat doet het hokje nog dienst
als opslag voor strooizand.
Door de gemgelte wordt een echte'gladheidsbestrij-
der' aangesteld. Het is Sijbolt Kamstra, die er voor
zorgt dat er in de winter op het midden van de weg



Klompen

We steken de straat weer over en komen op de tegen-
woordige toegangsweg naar de nieuwbouw. In vroe-
ger tijden is het een fraaie 'reed'bestraat met'gielts-
jes'. Met een grote bocht loopt het naar de boerderij
van Cnossen.
Halverwege slaan we af en gaan naar het kleine huis-
je van Thomas Bakker. Wie het niet weet te vinden
kan het gemakkelijk over het hoofd zien. Thomas
Bakker is de maker van de beroemde Thomas Bakjes
oftewel klompen. De pasvorm is niet altijd ideaal
maar ze zijn wel degelijk.
Om de levensduur van de klompen te verlengen
wordt er vaak een leren zool onder aangebracht en
een metalen kram over de bovenkant, zodat die er bij
ruw gebruik niet gemakkelijk afuliegt. In de zomer is
Thomas boerenarbeider bij Abe Comelis. Zijn zoon
Harm is kapper en heeft daarvoor een speciaal
kamertje ingericht.
Thomas Bakker is ook op een andere manier bekend
in de streeþ nameliik als bode van begrafenisvereni-
ging Draagt elkanders lasten. Hij is dat 50 jaar
geweest en is daarvoor koninklijk onderscheiden.

Autobedrijf

Als we het pad aflopen en linksaf gaan komen we
tegenwoordig bij Autobedrijf Leenstra, vroeger de
'pleats'van Bakker.
Ruurd en Sietske Leenstra hebben er een nieuwe
showroom bij laten bouwen. Wie nu een nieuwe auto
zoekt kan daarvoor bij hun terecht.
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Nieuwbouw

Terug naar de Boeyengastrjitte lopend, zien we aan
de linkerkant de Gauwster nieuwbouw. In minder
dan tien jaar is het aantal woningen in Gauw bijna
verdubbeld. Nog is het einde niet in zicht. Een nieuw
bestemmingsplan voor huizenbouw op het land van
Bottema is in wording. In 1996 zal de gemeente
beginnen het terrein bouwrijp te maken.

Kruidenierswaren, groente en b¡er

Dan staan we weer op de weg voor het huis van
Germ en Grytsje Kamstra. Het is bijna niet te geloven
dat vroeger op dezelfde plaats drie woningen hebben
gestaan. hr het meest rechtse huis wonen in die tijd
Eatske en Wiep. Het zijn twee ongetrouwde zusters
die hier hun kruidenierswinkel drijven. Het is een
klein en knus winkeltje met een houten toonbank
waarop een weegschaal staat met glimmend opge-
poetste gewichten. Tegen de achterwand zijn rekken
geplaatst, met grote blikken trommels, waar met sier-
lijke krulletters op staat vermeld wat de inhoud is.
De meeste artikelen worden los verkocht. Wil je sui-
ker, dan wordt dat afgewogen in een papieren zakje.
Als je voor stroop komt moet je zefi een potje mee-
brengen. De stroop wordt danzo goed en zo kwaad
als dat kan met een houten lepel uit een grote keulse
pot overgeschept. Als Eatske komt te overlijden
wordt het winkelwerk voor Wiep al snel te zwaar en
wordt de winkel verkocht.
Bauke en Aaltje Cuperus nemen de zaak over en
beginnen er een groentewinkel in, onder de wijdse

Van grutten tot croissants

Foto uit de 20-er jaren van '¡t foarein'van de boerderij waar nu R. Leenstra is gevestigd. Het betreft hier een
aantalpatiënten, die
aan tyfus lijden en
apart van de andere
Gauwsters worden
verpleegd.
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Groenteman
Wieger Jellema met

de kar.

Maartje Alberda voor de
winkel van de'concurrent',
Eatske en Wiep.

Gezicht op de
'buorren', links het
winkeltje van Wieger
en Lieuwkje Jellema.

I

I
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Het schip van Tjailing en Maartje Alberda. Tjalling
had veel last van reumatiek en moest daarom het
schippersbestaan eraan geven (foto x 1900).

naam'De Groentehal'. Bovendien gaar.ze met koffie
en thee langs de deur. De winkel van Bauke Aaltje is
bij de oudere jeugd behoorlijk populair. Niet om de
groente, maar om het bier dat er te krijgen is. In die
naoorlogse dagen gaan de spelers van de plaatselijke
voetbalclub LSC na de training vaak een pilsje pak-
kenop de stoep bij Bauke en Aaltje.Die zijn soms wat te
goed van vertrouwen, menig pilsje wordt genuttigd
zonder dat er voor betaald wordt.
De Groentehal is geen lang leven beschoren want in
de vijftiger jaren emigreert de familie naar Canada.
Maar Lijze Jellema, broer van de huidige voorzitter
van Dorpsbelang neemt de groentehandel over en
'sútelt' de waar met een Goliath driewieler uit in de
streek. De groenteopslag heeft Lijze oveigens thuis
bij zijn ouders op 'it âlde stee'.

Knikkers en v¡ssnoer

Even verderop woont Rimmert v.d. Kooij in het, vol-
gens hem, oudste huis van Gauw. In de loop van de
tijd is er niet veel aan veranderd, of het zou moeten
zljndat er aan de rechterkant een deur heeft gezeten.
Als we ons naar die tijd verplaatsen en die deur ope-
nen, moeten we een stap naar beneden doen, we be-
landen dan in het piepkleine kruidenierswinkeltje
van Tjalling en Maartje Alberda. Ook hier weer de
weegschaal met gewichten en de bussen met kruide-
nierswaren. Tjalling heeft een tijdje een schip gehad,
maar hij heeft veel last van reumatiek, daarom gaat
de familie aan wal wonen. Tjalling is bovendien
slecht ter been en kan dus geen zwaar werk doen,
zodoende is de winkel hun enige bron van inkom-

sten. Het winkeltje staat
'bovenop'de weg en als
de 'karrider' de bestel-
lingen komt brengen
duwt het paard zelf de
deur open en steekt zijn
hoofd nøar binnen. Daar
krijgt hij dan een sui-
kerklontje van Maartje.
Later nemen Wieger en
Lieuwkje Jellema, de
winkel over, Wieger is
een broer van Minne de fietsenmaker. Zij verkopen
kruidenierswaren en groente, ook voor zaken als
knikkers en vissnoer kun je bij hen terecht.

Petroleum en ruz¡e

Van de volgende drie-onder-één-kap huisjes aan de
rechterkant is nu één woning gemaakt. Het zijn van
oorsprong diakonie woningen. In het meest linkse
deel wonen Gerrit en Fetsje Jellema met een groot
aantal kinderen. Gerrit heeft een paar koeien in een
hok achter het huis en vult het inkomen nog aan als
kapper. Zljn vrouw Fetsje verdient er wat bij door
een handeltje in thee, koffie en suiker, koloniale waren
dus. Bovendien kun je er petroleum kopen. Later
neemt fan Harkes Bakker, die in een huisje naast
wagenmakerij Steunebrink woont die petroleumhan-

UWADRES voor

GROENTEN, FRUIT en

KRUIDENIERSWAREN

Speciaal voor TABAK, SIGAREN

SIGARETTEN, PIJPEN

CHOCOLADEWERKEN

W.A. JELLEMA, GAUW
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del over. De opslag blijft wel op dezelfde plaats, maar
nu wonen Tjeerd en Doetje de Groot in de woning.
Op een keer komt Marten Ligthart zich bij fan Harkes
beklagen over de hoeveelheid petroleum die hij
gekregen heeft. Nu zijn die twee niet elkaars beste
vrienden, de woordenwisseling loopt dan ook uit de
hand en ze gaar. met elkaar op de vuist. Doetje de
Groot ziet dit vanuit haar huis. Doetje is een stevige
vrouw ze is per slot van rekening baakster, ze besluit
direct wat aan de vechtende mannen te doen. Ze
snelt het huis uit, haalt de twee vechtersbazen met
harde hand uit elkaar, pas dan merkt ze dat ze nog
niet geheel aangekleed is en nog gedeeltelijk in haar
ondergoed staat. Maar het doel is bereikt en de ruzie
gesust.

Bakkerijen herberg

De volgende halte op onze route is het 'Bakkers
Grien', het stukje grond voor de bakkerij. Têgen-
woordig ziet het er hier inderdaad groen uit, maar in
vroeger dagen is het een onbestraat pleintje waar
geen gras te bekennen is.
Het is de plaats waar vanouds de kermis of 'merke'
wordt gehouden. Althans voor een deel van de
Gauwsters, want als je kerkelijk bent, zoals de meer-

Klaas Lijzes Jellema met de bakkerskar voor
de herberg. Klaas is enige tijd knecht bij bak-
ker Boorsma geweest.

dêrheid in die dagen, houd je je verre van dat heiden-
se gedoe. ]e mag er als kind beslist niet komen. Als je
er toch langs moet mag je niet kijken.
Eén van de organisatoren van de merke is de kaste-
lein die tegelijk bakker is. Hij woont in een fraai
pand dat bekend staat als de herberg. Er is een zaal
met honderd stoelen in ondergebracht, waar bruilof-
ten en partijen gehouden kunnen worden, uiteraard
is er een mogelijkheid voor reizigers om te overnach-
ten.
Zoals gezegd is het ook een bakkerij. Er hebbèn door
de jaren heen heel wat bakkers hun brood gebakken,
waaronder de bakkers van Dijk, Tjalsma en Boorsma.
Van bakker Tjalsma is de volgende anekdote bekend:
als na zijn overlijden, volgens gewoonte, de kerkklok
wordt geluid spreekt zijn vrouw de volgende histori-
sche woorden: '...Hâld op mei dat gebingel, dat kin íts

lolle net oan'e kop ferneare'. Als kastelein, die het vaak
laat maakt, heeft hij bij zljn leven schijnbaar een hart-
grondige hekel aan het klokluiden gekregen.
Bakker Boorsma is de laatste bewoner van het monu-
mentale pand want op een avond in1928 brandt het
tot de grond toe af. Er is geen redden aan. Na de
brand wordt er al vrij snel een nieuwe bakkerij
gebouwd, op de oude fundering en voor een deel
met stenen van de oude afgebrande herberg. Ook de

De herberg ten tijde van bakker
Tjalsma.

.æ¡f,
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nieuwe bakkerij heeft een vergaderzaal. Het is de
plaats waar het Dorpsbelang zrjn bijeenkomsten
houdt en de muziekvereniging Concordia altijd repe-
teert. Achtereenvolgens bewonen bakker de |ong,
Boeijenga en Dijkstra de bakkerij.
Van bakker Willem Boeijenga weten we uiteraard
hoe tragisch hij aan zijn eind gekomen is op die dra-
matisch verlopen vroege morgen in augustus 1944.
Begin zestiger jaren komt, vanuit Goënga, de familie
Grèidanus de bakkerij bewonen. In 1963 wordt de
winkel geheel verbouwd.
De zaal wordt bij de winkel getrokken, want door de
verbouwing van IJs Gebou is die niet meer nodig.
Het assortiment wordt uitgebreid met kruideniers-
waren.
Voor het dorp komt de verbouwing op een goed
moment, in Gauw is op dat ogenblik geen kruidenier
meer aanwezig.Hetblijkt een schot in de roos want
bakkerij Greidanus is inmiddels een begrip in Gauw
en wijde omgeving.
Bakker Siebren is een echt dorpsmens. Hii heeft zich
altijd erg ingespannen voor de belangen van Gauw.
Dat is één van de redenen dat hij recentelijk een
koninlijke onderscheiding heeft ontvangen. Kort-
geleden heeft zoon Pieter de bakkerij overgenomen
van zijn vader .

De smederij en honing

Eerder hebben we al gesproken over Pieter Gtunstra,
de smid. Aan de linkerkant zien we nu de voormali-
ge smederij van zoon Hendrik Grunstra. Begin jaren
zestig komt de landbouw mechanisatie pas echt van
de grond. Pieter en zijn zoon Hendrik besluiten het
groot aan te pakken, ze laten een nieuwe smederij
met een ruime loods bouwen.
In1969 trekt Pieter zich terug en is Hendrik de smid.
Voor Pieter Grunstra is de lol erai door de invoering
van de BTW is het hem allemaal veel te omslachtig
geworden. Naast een smederij hebben Hendrik en
jeltje ook nog een benzinepomp. Veel mensen uit de
streek komen er voor benzine én uiteraard voor een
praatje. In1994 trekt Hendrik zich terug en komt er
weer een Pieter als smid. Die komen we later nog
tegen. Onder de vroegere bewoners van het huidige
huis van Hendrik en jeltje Grunstra bevinden zich
Anne en Geeske |ellema. Hen zijn we eerder tegenge-
komen. Anne is een man met een merkwaardige

Het ert van Anne Geeskes Jellema
aan de Rollemersfeart met v.l.n.r. Minne, Antie,
Anne Geeskes met Symen op de arm en Aaltie.
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werkt. De- jeugd van Gauw heeft behoorlijk respect
voor zijn -bijen Kattekwaad wordt er dan-ook bijna
niet uitgehaald, wel komen ze kijken wanneer Anne
bezig is de honing uit de raten te halen. Dat gebeurt
met een soort houten centrifuge waar de rãten in
gestopt worden._Boven op het vat zit een zwengel,
door daaraan te draaien wordt de honing uit de ra-ten
geslingerd. Onder in het vat zit een kraan. Eerst
wordt de honing in een emmeï gedaan waarna het
overgegoten wordt in potjes om verkocht te worden.
We zijn er log niet, want Anne is niet alleen groente-
man en imker: nee, hij is bovendien visser enhi; han-
delt in alles wat los en vast zit. Van de boeken ále Ul¡
Anrre en Geeske op zolder liggen kan'pakesizzer',
Symen Jellema een huisje bouwèn.

Pramen
De smederijen benzinepomp van Hendrik Grunstra.

combinatie van beroepen. Allereerst is hij groente-
man, hij vent zijn handel uit met een T-Ford þick-up.
Daarmee is Anne bijna een eenling want behalve
Pieter Grunstra, de smid, heeft niemand anders een
auto. Maar als de T-Ford het uiteindelijk begeeft,
komt er in, plaats van een automobiel, een-motoibak-
fiets.
De groente heeft hii opgeslagen in de oude hooiberg.

We staan l-u op de plaats van de voormalige brug
over de Rollemersfeart. In vroeger dagen varen er dã
pramen met hooi op weg naar de boerderij.
Er staan a]tijd wel een paar mensen die wiilen helpen
oT q" volgeladen pramen onder de vaste brug dbor
te helpen.
Is de lading te hoog dan stampen de vrijwilligers net
zo lang tot men er wel onderdoor kan. Aan de rech-
terkant ligt het skûtsje van Klaas en Anna Korfmaker
voor de wal. De schipper is thuis.

Het sktttsje van
Klaas Korfmaker
'De drie gebroe-
ders', hier voor
de walbij hun
huis onder de

Rollemersbrug.

Zoon Wieger neemt later de groentehandel over en
ook de winkel van Tjalling en Maartje Alberda.
Behalve groenteman isAnne imker þijenhouder), hij
heeft daarvoor een aantal korven staan. Door dé
jaren- heen is Anne waarschijnlijk immuun voor bij-
ensteken gewordery want lang niet altijd draagt hij
een kap over het hoofd als hij bij de bijenkõrverí

Het huis verderop heeft een aantal markante bewo-
ners gehad. Allereerst is daar Sjirk Gornga, de dorp-
schilder. Het is maar de vraag of iemand hem bi¡
die naam kent. De meesten kennen hem beter ondeí
de naam baas Kwast. Als de jeugd hem die naam

Schilder



Sjirk Goinga, beter bekend als Baas Kwast, aan het
werk bij de bakker. Links Wieke Terpstra.

naroept, ontsteekt hij in grote woede, de jongeren
moeten maken dat ze wegkomen. Ook zijn vrouw
Trijntje is nogal heet gebakerd en zlj zit de jeugd van
Gauw regelmatig rnet de matteklopper achterna als
ze weet aan het 'hofkesjongen' zijn. In zijn werk-
plaats naast het huis, kun je meteen zien dat er een
schilder woont, overal verfsporen van afgestreken
kwasten.
Baas Kwast staat er overigens om bekend dat hij goe-
de materialen gebruikt. Als hij iets heeft geschilderd
hoeft het direct niet weer. Bij het schilderen van de
kamer is het zaak om je meubilair goed af te dekken,
want hij is zeer royaal met verf. Door gebrek aan
opvolging behoort ook dit bedrijf al weer lang tot het
verleden. In de vijftiger jaren neemt Klaas Jaarsma
zijn intrek in het huis. Hij begint een fourage handel
als vertegenwoordiger van de Noord-Nederlandse
Kunstmesthandel te Sneek. Alles wordt op een motor
vervoerd. Klaas ziet er niet tegen op om, gezeten
op twee zakken kunstmest, een vrachtje naar
Offingawier of Tersoal te brengen. Na de aanschaf
van een 2-tons Opel Blitz gaat het veryoer een stuk
veiliger. Begin zeventiger jaren woont de fam. Bakker
in het huis, wanneer er brand uitbreekt gaat een
groot deel in vlammen op.

Kruidenier
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de winkel over. Doordat de andere winkeltjes in
Gauw verdwijnen lopen de zaken behoorlijk. Toch
heeft ook deze dorpswinkel het niet gered en bestaat
al lang niet meer.

Fouragehandel

Als we even stevig de pas erin zetten komen we bij
de Eker. Aan de gevel van de voormalige Gerefor-
meerde school en kleuterschool hangt een bord
waarop met grote letters staat Postma &.Zoon, Gauw,
Fourage-Kunstmesthandel.
Wanneer na de opening van de nieuwe kleuterschool
in 1972, het oude schoolgebouw leeg komt te staan,
wordt er naarstig naar een koper gezocht. A. Postma
ziet er wel wat in en na een drastische verbouwing
neemt Fouragebedrijf Postma er zijn intrek. Na een

Moeitiid! Kûliel
Doch it goed,
Hwot melosse deryn en
in HOES erom.

De Hoes wurd troch ús
vokkundig derom dien

Fierders olle soorten
plost¡c, kunstmesl ens,

It komt dltiid kleor,

Belje 05152 - 227

A. POSTMA
GAU

(advertentie uit 1 964).

aantal jaren groeit het bedrijf uit zijn jasje, dus wordt
hetbesluit genomen om nieuwbouw te plegen aan de
andere kant van het bedrijf. In juni van dit jaar is de
nieuwe bedrijfshal officieel geopend, het assortiment
is uitgebreid.
Tineke, de vrouw van Abe Postma jr. kan u nu ook
helpen aan voer voor uw huisdieren. In de oude hal
is daarvoor een nieuwe winkel geopend.

Klokkenmaker

Wij lopen de Eker verder op en komen bij het huis
van Durk Bakker, oftewel Durk'klokje', de klokken-
maker. Als jongeman is al duidelijk dat Durk niet het
boerenvak ingaat, zoals de rest van zijn farrrilíe. Zijn

Van grutten tot croissants

Een huis verder is het
Zij is de weduwe van
dood verhuist Jeltje
met de kinderen naar
Gauw en opent al snel
een winkeltje in krui-
denierswaren.
Het grootste deel van
haar klanten is Gere-
formeerd, Jeltje is dat
ook. Zij brengt bood-
schappen bij de men-
sen thuis. Later neemt
haar dochter Reintje

van Jeltje Lolcama.
Lolcama. Na diens

winkeltje
Lodewijk

Ihrr l(oloniale sll

ûrutterswaren
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Durk'klokje'Bakker bezig met het fijne werk.

gezondheid laat dat niet toe. Hij rolt het technische
vak in. Op het bedrijf waar hij werkt, repareert hij
klokken en wekkers van het personeel.
Als Durk ontslagen wordt omdat zijn functie overbo-
dig is geworden, is het bijna vanzelfsprekend dat hij
full-time klokkenreparateur wordt in Gauw. Op zijn
brommertje doet hij zijn ronde en haalt kapotte klok-
kery horloges en wekkers op die hij, na reparatie,
weer terugbrengt.
Op een keer wil iemand een klok laten repareren
waar hij het geld niet voor heeft, maar er is wel een
zwate herenbrommer die hij op de reparatie wil
inruilen. Durk gaat akkoord, maar krijgt daar snel
spijt van.
Hij heeft de grootste moeite de brommer onder con-
trole te krijgen. Die wordt dan ook ingeruild voor
klok-onderdelen.
De werkplaats heeft Durk op zljn zolder en de ge-
vleugelde kreet in huize Bakker is'Rin mar troch nei
boppen'.
Tot op hoge leeftijd onderhoudt Durk nog torenuur-
werken. Als hij overlijdt is er geen opvolger en be-
hoort de klokkenmakerij tot het verleden.

(onder: advertentie uit 1964)
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Slager Anne Maaikes Jellema (r)
met een'bêste ko'.

Links staat zijn knecht Piet Jansen.
De foto is gemaakt in Offingawier.

Slagerij

Even verderop, op de Eker staat de slagerij van de
fam. ]ellema gestaan: eerst vader Anne en later over-
genomen door zoon Hette. In het hok achter het huis
wordt geslacht, maar alleen als er voldoende bestel-
lingen binnen zijn. Als de slager op het punt staat een
beste koe te slachten loopt hij met het dier, versiert
met strikken en linten door het dorp. De mensen zien
deze lopende etalage en worden erdoor aangespoord te
bestellen. De jeugd van Gauw haalt zijn voetbal bij
Hette vandaan. Daarvoor wordt een varkensblaas of
'bargebongel' opgeblazen en gedroo gd. Zo heb je een
redelijk goede voetbal. Ieder dorp heeft in die dagen
een eigen slager. Gauw heeft er zelfs twee, de spoe-
ling is dus dun. Veel toekomst zit er, in deze streek
althans, niet in. Daarom verhuist Hette in 1953 naar
Klazinaveen om daar een slagerij te beginnen. Daar
staan inmiddels al een aantal slagerijen onder de
naam fellema, de overstap is dus geslaagd.

agerij IELLEMA
Gauw

levert uitsluitend

eerste kwaliteit

Beleefd aanbevelend.

en

alle

Eigen
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Het nieuwe Gauwster bedlivenpark: vooraan mechanisatiebedrijf pH. Grunstra,
daarachter fourage-kunstmesthandel postma en 2n.

Bedrijvenpark

We zijn bijna aan het eind van de wandeling. We wer-
pen nog even een blik op het nieuwe 'ind-ustrie ter-
rein'van Gauw. Eerst staãt daar de grote nieuwe hal
van Fa. Postma en daamaast de, vorig jaar geopende,
werþlaats van Piet Grunstra. De-kleinàoon van
Pieter Grunstra heeft hier een modern pand laten
þouy9n en drijft er een goed lopend mechãnisatiebe-
drijf. Boeren uit de omtrek latèn er hun landbouw-
voertuigen repareren/ maar ook. voor een nieuwe
fiets kun je bij Piet terecht.

Van smid tot mechanisatiebedrijf

Nu is de cirkel rond, we zljn immers begonnen bij
'pake' Pieter Grunstra en eindigen blj zijrl,'pakesizl
ze{',Pieter Grunstra.
Het geeft gelijk aan dat het ondememersbestand zich
ook vemieuwd. Binnen twee jaar hebben namelijk
drie zoons de fakkel van hun-vader overgenomen:
Piet Greidanus, Abe Postma Jr. en piet GruLnstra. Zij
leiden bedrijven met een vertrouwde naam, maar
met een nieuw gezicht. Gauw beschikt met hen en de
andere b-e{rijven in het dorp over een gezonde mid-
denstand. Dat het maar lang zo magbliJven.

Het +Mechonisctie-bedriif
van de

Fq. Grundsfrq

staat ook het komende

seizoen weer voor U klaar
I

a

(advertentie uit 1 964).



Inleidlng

T T"t laatste hoofdstuk is voor de verschillende
ffi verenigingen, die in ons dorp actief zijn of
I lwaren. Doordat er altijd een prima onderko-
men is geweest (de scholery herberg en later Us Ge-
bou), heeft het verenigingsleven een grote vlucht ge-
nomen.
Allereerst zijn er de kerkelijke verenigingen, zoals de
Hervormde en Gereformeerde jongelings-, meisjes-
en knapenverenigingen met namen als Timotheus,

Van begrafenisvereniging tot feu-de-boules 75

Obadja, DaniëI, Samuël en Wees een zonnestraal. Van
al deze groepen is helaas alleen de Hervormde vrou-
wen vereniging Weest een Zegen overgebleven.

Het voert te ver om alle verenigingen de revue te
laten passeren, een aantal komen straks zelf aan het
woord, maar een paar wil ik er nog noemen: de L.S.C.
'Legeanster Sport Club', een voetbalclub die vlak na
de oorlog wordt opgericht. Als men na een jaar proef-
draaien competitie wil spelen, wordt het veld afge-
keurd. Het is namelijk een gewoon stuk weiland met
greppels, dat kan volgens de bond niet door de beu-
gel. Wanneer dan de thuiswedstrijden daarna in
Scharnegoutum worden gespeeld, is het vrij snel ge-
beurd met L.S.C.
Dan is er de Kristlike Fryske St(tdzje- en Propa-
gandaklub 'De Lege Geaën Oerein'onder leiding van
W. Jaarsma, opgericht in de oorlog. Na een enthou-
siast begin wordt deze vereniging na een aantal jaren
opgeheven. Een latere poging de vereniging weer
nieuw leven in te blazen mislukt.
Men zou de Sjongploeg Auke Roukes een waardige
opvolger van 'De Lege Geaën Oerein' kururen noe-
men.
Auke Roukes is overigens één van de verenigingen
die zich hierna aan u presenteren. Wie kunnen beter
over de vereniging vertellen dan de eigen leden.
Het zijn groepen, van diverse pluimage, allemaal
nog springlevend, behalve de muziekvereniging
Concordia. Wij vinden toch dat die vereniging een
plaats verdient in dit boek. Het is een mooi voorbeeld

Hervormde me¡s¡esveren¡g¡ng
boven: ? , Jantje Raukema, Jantje Winia, Eelkje Dotinga, Janke Zeilstra, ? , Doetje van der Kooij.

onder: Bep Oskam, Aaltje Jellema, mevr. Oskam, Sjoerdje van der Kooij, Jetske Jellema, ?

Port .

uetaa\o
Gautt'¡
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van de opkomst en ondergang van een dorpsvereni-
ging. Voordat we het woord geven aan de verenigin-
gen nog enkele opmerkingen over het dorpshuis.
Sinds de verbouwing van'tIs Gebou'in 1993 bestaat
er een Beheerscommissie. Hierin hebben een aantal
mensen zitttng die elk een groep vrijwilligers leiden.

De meisjesveren¡g¡ng op de planken v.l.n.r.:
Pietje Meesters, Nieske Hospes, Jennie Punter,
Wietske van der Kooij, Geppie Sinnema,
Griet Zeilstra, Berendje de Vries, Anna de Vries.

Iedere groep heeft een week het dorpshuis in beheer
en moet er voor zorgen dat alles in die week soepel
verloopt. Er zijn op dit moment ongeveer vijftig vrij-
willigers die zich belangeloos inzetten om Us Gebou
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Gymnastiekclub'De Lege Geaën'
Achter: Jellie Wiersma, Annie Huitema,
Akke de Vries, Sijke Steunebrink, Wietske de Groot,
Wiepk Jellema.
Midden: Eelkje Dotinga, Eelkje Dotinga (Foppe Jel),
Agnes Wispelwey, Gerbrich Kornelis,
Magdalena Kornelis.
Voor: Hillie Cuperus, Jikke Fopma, Jikke Bootsma.

draaiende te houdery tot nu toe, met veel succes. De
beheerscommissie valt rechtstreeks onder de verant-
woording van het Dorpsbelang, evenals de aktivitei-
tencommissie. Die zorgt ervoor dat er van alles te
beleven valt in Us Gebou.
Kortom, Gauw is een dorp, met een rijk verenigings-
leven!

Voetbalclub L.S.C.(Legeaënster Sport Club)
boven: Lijze Jellema, Germ Dotinga, Ulbe de Groot, Piet Nijdam, Klaas Bleeker.
onder: Ynte Pool, Abeft Stegenga, Jan van der Bosch, Gerrit Jellema, Arjen Beeksma



Draagt Elkanders Lasten

Doe't pake jit feint wie en beppe jit faam.
Doe wie 't allegearre net heal sø fernaam.
Foørútgong is no it roppen al gau,
mar 't føIt yn in hiele boel dingen wat ôf .

ì ¡Tet dit oude rijmpje wil ik de sfeer schetsen

l\ /l van de *ur,í"t'*uurop onze voorouders
IY In"n zaken regelden. Er'is mij gevraagd wat
te vertellen over de geschiedenis van onze begrafe-
nisvereniging Draagt Elkanders Lasten. De vereni-
ging is opgericht op 18 december 1911. op de boppe-
ieal van de toenmalige bakkerij. De leiding van de
bijeenkomst had meester Groeneveld, H. Bootsma
werd benoemd tot voorzitter, |. Seffinga, secretaris,
Ruurd Hoekstra penningmeester en Groeneveld
algemeen adjunct. Het ledental was 88 leden. Er wer-
den direct drie soorten contributies vastgesteld / 1,50
voor die het goed konden betalery de pommeranten
dus, f 1,- voor werknemers en f 0,75 voor weduwen
en alleenstaanden. Voor die tijd bestond er buren-
plicht. De heer Thomas Bakker werd in L9L3 bode,
voor hem zijn Otte fellema en een zekere Gerrit
Fetsjes Jellema bode geweest. Op 11 februari 1963
werd de bode de heer Th. Bakker gehuldigd op een
buitengewone ledenvergadering. Hij was toen vijftig
jaar bode en kreeg een onderscheiding in de orde van
Oranje-Nassau opgespeld door de burgemeester. Hij
was 83 jaar, hij was veertig jaar werknemer op de
boerderij van de familie Kornelis. De heer Bakker
was toch al een bijzonder man, daar hij daarnaast de
school nog schoon hield en de kachels aanzette en
aanhield. Bovendien oefende hij het beroep van
klompenmaker uit. In dat beroep oogstte hijbli zeer
veel gezinshoofden grote waardering, zo al niet om
de perfecte pasvorm of sierlijkheid, dan wel om de
royale dikte van de zool, zo dat het product haast

onverslijtbaar was. Moesten wij ons als kinderen snel
verplaatsen dan namen wij de klompen in de hand
en io sleten de klompen nog minder, dus Bakker was
de constructeur van een economisch product dat al
snel de merknaam Thomas Bakkies verkreeg. Dat de
tijd vooruitging, zie bovenstaand rijmpje, bleek uit
het geschenk van D.E.L., namelijk een elektrisch
scheerapparaat. Op dezelfde vergadering kwam nog
aan de oide gereedschap voor de grafdelver, in het
bijzonder als de grond bevroren was.
De heer Tj. de Groot stelde toen direct zijn koevoet
beschikbaar. Voorlopig voor een jaar stelde de heer
Y. Jellema zich beschikbaar als bode. In juni, op de
langste dag van het jaar 1964, werd de oud-bode
Thomas Bakker naar zijn laatste rusþlaats gebracht.
In een ledenvergadering in 1953 - de heer Th. Bakker

Jongelingsverenig¡ng
op kamp

v.l.n.r.:
Sipke Jansma,

?,

Otte van den Bosch,
Wiebe Cnossen,
Gosse Bootsma,

Tjitse Dotinga.
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¡,Draagt elkanders lasten'o

in Gauw wil plv. grafdel-
ver

De begrafenisvereniging ..Draagt elkan-
ders lasten" te Gauw hield haar ledenver-
gadering in .,Us Gebou". Een tiental pun-

ter had de aandacht. De voorzitter opende

de matig bezochte vergadering met een

hartelijk woord van welkom. De notulen
van de vorige vergadering werden onver-
anderd vastgesteld. Het aftredende

bestuuurslid, de heer Th. Fopma, die zich
niet herkiesbaar stelde, werd vervangen

door de heer H. Postma, die zi¡in benoe-

ming aanvaardde. De heer J. Ypma werd
als tweede bode gekozen. De voorzitte¡
de heer J. van Raalte, vroeg de aandacht

voor een plaatsvervanged grafdelver. Dit
punt werd aangehouden.(12-2-70)
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was toen 50 jaar bode - werd zijn loon var. f 7,- naar
f 10,- gebracht. En op 10 februari 1959 hetloon van
de grafdelver, dhr. S. Kamstra van f 6,10 naar f B,-.
Kamstra moest daarvoor het lijk ophalen en drâgen.
In het jaar 1960 werd 'te hôf brocht, de heer L."vd.
Berg. Deze persoon stond bekend als Lou Vet, deze
naam had hij gekregen omdat hij als timmerknecht
speciaal was aangesteld om doodskisten te makery in
het.Fries sprak men van een'deadsfet'. Deze persoon
had de eigenaardige gewoonte om op speciaie tijden
heen en weer te kuieren van de oþhäalbrug naar
'Cnossens- reed', hij had dan ook nog de bij-naam:
schildwachter van Gqry. _Bij de ledenvergaãering
van 1955 meldt een lid dat het aanbevelinglerdien'Í
dat de baar na de begrafenis direct wordt"opgebor-
Ful ¡" het baarhokje en niet veertien dagen õp het
kerkhof dient te staan.
O^ p-9..ur L0.augustus werden dag aan dag mijn pake
A. Jellema (Oane Geeskes) en zijn vriend e-n búurman
Tj. Oom 't_o hôf brocht'. Deze beide marìnen sloegen
veel met elkaar om en namen los werk aan, zoals ãlo-
ten graven, spoordijk maaien e.d. Tj. Oom werd ook
de Koloniaal genoemd, hij schijnt getekend te hebben
als marinier. }Iij was een zeer goãdmoedig mary die
veel lachte. Hij huurde van mijñ pake een Llein huis-
i: T:p toen hij.de huur betaalde, was ik er als jonge-

-tj: Þij, en dan kwamen de verhalen los. Mijri pike
hield, op de Oosterdijk, een boer aan die hun niet
betaald had enmijn pake-was nogal opvliegend. Hij
verweet Tjitze Oom, dat die anders nièt haã gedaan
dan lachen in plaats van hem te helpen. En nu"lach je

weeç riep hij. l_a, zeiTjitze, Oane jonge, als jij kwaad
wordt, staat je haar recht overeind en dat iswel zo,n
gek gezicht. Ik moet dan lachen of ik wil of niet.
Het geld hebben ze gekregen.Ja, zeipake en ik kreeg

".r log een paar schoe¡en op toe. Verschillende graf-
delvers 1n de loop der jarèn waren A. v.d. Käoij,
Lijze |ellema, S. Kamstra, J. v. Wiingaarden ei
S. fellema. e1j let graf maken in 1980 weìã ,door mij,
onder het talud een liggende steen gevonden die hét
graf bedekte van o.a. de bekende Sibbelqe, die toen,
schoongemaakt in de toren is gemetseld door, ik
meen, de heer f. Rienstra. Zoheb ik naar beste weten
verslag gedaan van wat zich voordeed op de verga-
deringen van onze vereniging. En van de^mensen äie
eerderde bevolkingvan ons dorp vormden. Zoals zij
met elkaar de problemen probêerden op te lossen.
Vele geslachten_zijn ook in ons dorp de weg g"gaan
van alle vlees. Het ene geslacht komt op en ñeI aáde-
re is de grens van dit leven reeds overgegaan.

Alle dingen ha har tiden
Somtiids âld, somtiids nij
Al sa giet de tiid foarbij.

Siem Minnesz. Jellema

Hervormde Meisjesveren¡g¡ng'Wees een zonnestraal'
en

Hervormde Jongensclub'samuel'
in Schoorl.
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Chr. Muziekvereniging Concordia
1930-19701n Memoriam

T A /ie in Us Gebou om zich heen kijkt, zal onge-

v v tä'lj:!î ff" n"#lf:ii ;5Jiåäffii$:
eniging Lytse Krêft en door de muziekvereniging
Concordia.
Nieuw ingekomenen in ons dorp zal Lytse Krêft
bekend voorkomen, maar ze zullen zich afvragen: is
hier ooit een muziekkorps geweest? Nou zeker!
Hierbij een bescheiden poging om het verleden van
de Christelijke muziekvereniging Concordia te doen
herleven.

24 november 1930

Er is een vergadering bijeengeroepen om te komen
tot de oprichting van een muziekvereniging. Van de
24 personen die daaraan gehoor hebben gegeven,
geven zich negentien op als lid. In het bestuur nemen
zitting: M. Tjeerdsma (Sibrandabuorren, voorzitter),
J. Osinga (Gauw), M. Jansma (Sibrandabuorren),
G. Beeksma (Goënga) en H. Sijperda.
Tjeerdsma is 22 jaar voorzitter geweest. Van de op-
richters is onze dorpsgenoot Klaas L. fellema de eni-
ge die nu (1995) nog in leven is.
Het begin is er, maar het moeilijkste komt daarna:
de aanschaf van de instrumenten. Voor een fanfare-
bezetting zijn er 24 nodig. De kosten daarvan liggen
op f 7700,- à f 1200,-. Getracht wordt renteloze aan-
delen van f 10,- en f 25,- bij de burgerij te plaatsen.
Van de leden wordt verwacht dat zij een waarborg-
som van / 5,- of f 10,- storten, die bij wettige redenen
kan worden opgevraagd.
De contributie wordt bepaald op 25 cent per avond.
Van de Koninklijke Nederlandse Fabriek in Tilburg
komt er een offerte van f 1,085,-. Besloten wordt
daarop in te gaan. De naam van de vereniging wordt
Concordia, (= Latijns voor Eensgezindheid). Voor
f 5,- per avond wordt J. Nauta uit Sneek directeur,
ofwel dirigent. De repetities zijn in de school voor
Christelijk Volksonderwijs, de Hervormde school.
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groots bedrag op: er kan I 580,- aan aandelen wor-
den afgelost. Op 1 januari 1933 wordt de eerste
muziekuitvoering gegeven in de Gereformeerde kerk
in Gauw, op7 februari in de Gereformeerde kerk van
Tersoal. In de zomer maakt het korps een rondgang
door Offingawier, Goënga, Gauw en Sibran-
dabuorren. Zo zal Concordia zich nog veel vaker
manifesteren. Dat jaar neemt zij voor het eerst deel
aan een concours, in Makkum. Het levert in de vier-
de afdeling een derde prijs op.
Of het daarmee verband houdt, is niet duidelijk,
maar dirigent Nauta wordt met 50 cent op zijn salaris
gekort. Een jaar later nog eens met hetzelfde bedrag.
Per L januari L935 bedankt hij, wegens zijn benoe-
ming tot dirigent van de zangvereniging in Bozum.
Zijn opvolger is P. Hettinga uit Oppenhuizen. Die
krijgt f 2,50 en later f 3,- per avond. Hettinga leidt
tevens de pas opgerichte zangvereniging Lytse Krêft
in Gauw en gezamenlijk houden de verenigingen in
januari 1936 een uitvoering.
Het jaar daarop volgt de aansluiting bij de Chris-
telijke Bond van Harmonie en Fanfare Corpsen in
Friesland.
Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix
op 31 januari 1938 houdt het korps een muzikale
rondrit door de Lege Geaën, op de bak van een
vrachtauto van transportbedrijf Sikkema uit Tersoal.
Het schoollokaal wordt verbouwd tot gymlokaal;
een geschikte nieuwe plaats wordt gevonden in het
gebouw van bakker W. Boeijenga, waar eerder de
oprichting had plaatsgevonden.

Oorlogsjaren en bevrijding

In de oorlog verstomt de muziek aanvankelijk niet.
Het klinkt onder andere in7941bij de viering van de
zilveren bruiloft van G. Boschma en T. Lemstra
te Goëngamieden. In de zomer van 1942 houden
Concordia en Lytse Krêft een boottocht over de
Friese meren, de belangstelling is groot. Maar de
sfeer wordt grimmiger. De spertijd van acht uur 's
avonds tot vier uur's morgens maakt het onmogelijk
nog langer repetities te houden. De jaarverslagen van
1944 en 1945 maken beide melding van het dood-
schieten van Willem Boeijenga door de Duitsers op 8
augustus 1944.
De bevrijding wordt uitbundig gevierd. Op de avond
van 5 mei 1945 wordt er een spontaan feest gehouden
in de Gereformeerde kerk in Gauw. Ds. Blom heeft de
leiding en hij bevordert Siebe Dotinga uit Gauw tot
directeur van Concordia. Siebe is een mongolide,
muzikale jongen (syndroom van Down), wiens hart
opengaat bij het horen van de muziek van Concordia.
Geen repetitie slaat hij over en hij wordt als volwaar-
dig lid geaccepteerd. Soms dirigeert hij het korps bij
het spelen van een mars en kweet zich op perfecte
wijze van die taak. Concordia laat zich bij de vele
feesten dat jaar niet onbetuigd. Het 2i-jarig bestaan
van de fietsenzaak van Minne Jellema, tevens lid van
de verenigin g, krijgt een serenade.

1 931 -1 939

En terwijl de crisisjaren een aanvang nemen, is dat
eerste jaar voor Concordia,1931., een jaar van voor-
uitgang. Over het uitpakken van de nieuwe instru-
menten meldt secretaris Herre Cnossen;'...en dat er
enkele bijwaren die er geen geluid uit konden krijgen,
onder welke enkele mijn persoon ookbehoorden, en de meer
gelukkigen die er øIles opzetten, er een allerareeschelijksten
toon uitjaøgden, en dat we thans al øardige marschen en
walsen ten gehore kunnen brengen, dan is daar geen klei-
ne, maar wel degelijk een zeer grote aooruitgang waar te
nemen'. Van de negentien oprichters, hebben er
inmiddels twee afgehaakt. De bazar die op L6 en 17
maart 1932 wordt gehouden levert een voor die tijd
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Naoorlogse jaren

Concordia behaalt n 1946 voor het eerst in haar be-
staan een eerste prijs op een concours. Dat is in De
Hommerts, waar Lytse Krêft hetzelfde presteert.
Thuis wordt dat gewaardeerd, want de driekleur
wappert bij thuiskomst op de kerktoren. Het korps
komt in 7947 lnhet bezit van een vaandel, dat wordt
geschonken door de Oranjevereniging. Het wordt in
alle dorpen getoond met een concert. In datzelfde
jaar komen ook de reisjes voor ouderen in zwang.
Concordia is zowel in Gauw als in Raerderhim pre-
sent om hen met muziek binnen te halen.De bazar
die in het voorjaar van 1948 door de muziek- en de
zangvereniging in Gauw wordt gehouden, heeft een
netto resultaat van f 2645,-.
Lytse Krêft krijgt eenderde deel en kan daarvoor een
harmonium aanschaffen. Concordia promoveert
naar de eerste afdeling. De emigratiegolf van na de
oorlog treft ook Concordia. Dirigent Hettinga ver-
trekt naar Californië.
In zijn plaats wordt G. Westerdijk uit lJlst benoemd.
Met zijn achttien jaar krijgt hij de leden zover dat ze
theoretisch onderwijs gaan volgen, want de muziek-
theorie laat het nodige te wensen over.

De jaren '50

In 1950 is Concordia van de partij bij de opening van
Us Gebou. Na de verbouw van het voormalige
schoolgebouw is een prachtige accommodatie ont-
staan, waar in het vervolg alle vergaderingen en cul-
turele activiteiten kunnen worden gehouden. Voor
het muziekkorps een reuze verbetering.
Wegens zijnbenoeming als lid van de Marinierskapel
vertrekt directeur Westerdijk in 1951. Voor hem in de
plaats komt Dhr. D. Akkermans uit Sint Johannesga.
Concordia bestaat nu twintig jaar en houdt samen
met Lytse Krêft in Gauw midden in de zomer (2a |u/ri)
een muziek- en zangfestival. Veertien korpsen en vier
zangverenigingen doen mee.
Dirigent Akkermans vertrekt in L955 en wordt opge-
volgd door Dijkstra uit Leeuwarden. In tegenstelling
tot Akkermans wordt hij niet bekwaam geacht het
korps hogerop te brengen. Dat is de reden dat hij, in
7958, zijn ontslag krijgt. Dan komt A. (Bram) Feenstra
uit Illst. Het salaris bedraagt ondertussen f 25,- per
avond. Feenstra, de latere directeur van de muziek-
school in Sneek, is van een ander kaliber. Met hem
behaalt Concordia nog hetzelfde jaar op het bonds-
concours in Kollum in de afdeling uitmuntendheid

Het 2S-jarig bestaan van Concord¡a
boven v.l.n.r.: Albert Hoogeboom, Jelle Leverink, Akke Zeilstra, Klaas Jansma, Sippe Hoogeboom,

Auke Zeilstra, Overwijk (dirigent), Jan Hospes, Jaring Ypma, Minne Jellema.
midden v.l.n.r.: Siebe Dotinga, Ruurd Fokkens, Jentje Abma, Piet Wiersma, Germ Beeksma, Jette Bron,

Aukje Kampen, Hendrik Fokkens, Klaas Jellema.
onder v.l.n.r.: Siepie Postma, Jappie Dotinga, Piet Zeilstra.
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een eerste prijs. Vanwege de restauratie van het orgel
in de hervormde kerk van Gauw verzorgt het korps
bijna een half jaar lang de begeleiding van de zangin
de erediensten in het kerkgebouw.
Feenstra houdt het, vanwege drukke werkzaamhe-
den, na een jaar reeds voor gezien. Hij krijgt een pri-
ma opvolger in de persoon van Gerrit Heeringa.
Opnieuw behaalt het korps op het concours, nu in
Wommels, een eerste prijs in de afdeling uitmun-
tendheid. Het promoveert daarmee naar de ere-afde-
ling.
Erelid meester W. Bekius wordt op 8 september 1959
een serenade gebracht wegens zijn afscheid van de
Gereformeerde school, waaraan hij veertig jaar ver-
bonden was. Het vaandel is dermate verwaarloosd
dat het niet meer kan worden gebruikt. Een nieuw is
te duur voor die enkele keer dat het wordt gebruikt.

Het laatste decennium

Is bij het 2î-jarig bestaan een receptie gehoudery het
volgende lustrum brengt opnieuw een muziekfes-
tival met zich mee. Het instrumentarium is verou-
derd en aan vervanging toe.
Het daarvoor benodigd kapitaal wordt verkregen
door het houden van een lijstcollecte en renteloze
aandelen van de gemeenten Wijmbritseradeel en
Rauwerderhem.
Het wordt niet de inleiding tot meer muzikale suc-
cessen. Integendeel. Na het vertrek van Heeringa in
1961 komt Overwijk uit Gorredijk. Het concours in
Lollum levert een teleurstellende derde prijs op. De
kater is groot. In mei besluit de vereniging de repeti-
ties te staken en Overwijk met een gouden handdruk
van / 100,- naar huis te sturen.
De oranjefeesten in juli zijn de aanleiding weer van
start te gaan. De leden worden, met succes, opgeroe-
pen mee te werken aan een optocht. Dhr. Heeringa
wordt bereid gevonden de leiding opnieuw op zich
te nemen. Het bondsconcours in Workum levert, zij
het in de eerste afdeling, een eerste prijs op, de eerste
uit een hele serie de komende jaren.
Op 17 maart 7964 wordt een serenade gebracht bij
mevrouw Van der Wal in Gauw, die op deze dag hon-
derd jaar is geworden.
In oktober 1965 bedankt Heeringa als dirigent en
komt Wiebren Valkema uit Oudega W. Opnieuw
levert het bondsconcours een eerste prijs op.
Een enveloppe-actie van1967 brengt juist even meer
op dan die van 1963: f 985,- tegen f 966,-. Aan de
feestelijkheden rond de geboorte van prins Willem
Alexander op het sportterrein in Sibrandabuorren
werkt ook het korps mee.
Het salaris van de dirigent wordt verhoogd naar

f 30,-.In februari 1968 bedankt Valkema als dirigent
wegens drukke werkzaamheden bij de Sneker
Muziekschool. Concordia krijgt dan nog één diri-
gent: D. Nieuwland uit Leeuwarden. Met hem
behaalt het korps de tweede prijs op het zaalconcours
in Leeuwarden.
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Slotakkoord

Dat was tevens het laatste wapenfeit van het korps.
Op de jaarvergadering van oktober 1969 staat de
vraag centraal: ophouden of doorgaan. De vraag
komt niet zomaar uit de hemel vallen. Het valt de
leden zwaar om de repetities te bezoeken. Voor een
muziekkorps met achttien leden is trouw bezoek aan
de repetities een absolute voorwaarde. Eerder al is
besloten brassband te worden, waardoor met een
kleinere bezetting kan worden volstaan. Het onder-
zoeken van een fusie met het korps in Irnsum of dat
in Scharnegoutum wordt afgewezen. Besloten wordt
de situatie nog vier weken aan te zien. Er volgt een
artikel in de plaatselijke krant.
Op 30 december 7969,rr.et het veertigjarig bestaan in
zicht, wordt de laatste avond gehouden. Tien van de
achttien leden zijn aanwezig. Na een lange discussie
wordt besloten de vereniging op te heffen. De laatste
ledenvergadering is op dinsdag 27 januari 1970, tij-
dens welke het afhandelen van de nodige formalitei-
ten worden geregeld. Vijf leden maken van het aan-
bod gebruik hun instrument tegen een redelijke prijs
te kopen.
De overige gaan naar korpsen in de omgeving.

|. Ypma

,,Concordia" Gauw voor
de R.O.N.O.

Woensdag 2 januari a.s. 's avonds van
6.40 - 7 uur, zal de Chr. muz. ver. ,Con-
cordia" te Gauw in de rubriek: .Uit ons
repertoire" voor de R.O.N.O. een con-
cert geven onder leiding van haar diri-
gent G. Heeringa van lJsbrechtum. De
opname voor dit concert werd donder-
dag 29 nov. j.L gemaakt in de Geref.
Kerk te Terzool. Een hele eer voor dit
korps dat momenteel slechts zeventien wer-
kênde leden telt.

t
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De H.V.G. "Weest een zegen"

Van begrafenisvereniging tot ]eu-de-boules

e Hervormde Vrouwengroep van Gauw is op

eerste
Juffrouw Faber, die benoemd wordt tot penning-
meesteresse. Omdat er de eerste jaren geen secreta-
resse is, ontbreken uit die tijd de notulen. Wel blijkt
uit latere notulen dat men zich voor de oorlog o.a.
bezighoudt met breien en het naaien van lakens en
slopen, die dan weer worden verkocht. De eerste
jaren van de oorlog komen de leden trouw, met bloe-
metjesschort voor en zwarte eigengebreide sokken
aan. De klompen komen allemaal keurig op een rij in
het voorportaal te staan. Om lekker warm te zitten
nemen de leden zelf gestoken turf mee, wat het pot-
kacheltje soms roodgloeiend doet staan. Dan wordt
het deurtje van het kacheltje even open gezet, zodat
op die manier oververhitting kan worden voor-
komen. De leden sparen 1 dubbeltje per week. Dat is
voor een reisje, de eerste reis gaat naar Apeldoorn,
waar een bloemententoonstelling wordt gehouden in
'Berg en Bosch'. Een hele reis in die tijd.
Sedertdien is er veel veranderd. Er wordt op de ver-
eniging maar heel weinig meer gebreid. We gaan met
de tijd mee. We bespreken een onderwerp, hebben
een kwis, spelen een spel. lossen een puzzel op, knip-

H.V.G. Weest een zegen
(in klederdracht tijdens een reisje)
achter v.l.n.r.: Uilkje Jellema, Anna Korfmaker, Hammie Hoogeboom,

Jantje van der Kooij, Afke Boersma, ?
midden v.l.n.r.: Metje Cnossen, Jacoba Keulen, Tjitske de Groot, Anna Jellema,

Jeltje Dotinga, Gelfke Winia, Geeske Jellema, Akke Fopma.
voor v.l.n.r.: Aaltje Cuperus, Goikje Zeilstra, Janke Rienstra, Hinke Zwaagstra.

pen in stof of papier om een leuk resultaat te krijgen
in de vorm van een map, doosje, kaartje of iets derge-
lijks. De reisjes van de H.V.G. worden de laatste jaren
in samenwerking met de Vrouwenbond georgani-
seerd. De dames kunnen veelvuldig op reis om hun
kennis te verbreden. Er worden ontmoetingsdagen,
kaderdagen, besturenmiddagen en voor- en najaars-
vergaderingen gehouden vanuit het Provinciale be-
stuur. We worden in de gelegenheid gesteld om eens
per jaar een tochtje naar Ede te maken, waar de lan-
delijke contactdag wordt gehouden.
De H.V.G. is een vereniging met een eigen visie.
Wat gelijk is gebleven met "vroeger" is de trouwe
opkomst van onze leden en de (bijna) jaarlijkse bazar.
Hier wordt met man en macht aan gewerkt om velen
na afloop mee te laten delen in de opbrengst.

De presidentes die kans zien de H.V.G. door de jaren
heen te leiden zijn:
Mevr. Zwaagstra-de Jong ]uffrouw Faber
Mevr.Zwaagstra-Jager Mevr.|ellema-Bouma
Mevr.Rienstra-Zeilstra Mevr.Faber-fongema
Mevr.Cnossen-Stegenga Mevr.Postma-Schilstra
Mevr. Cnossen-Bosscha (sinds L6 September 1987)
Het huidige bestuur bestaat uit:
Tj. Cnossen-Bosscha presidente
G. Kamstra-v.d. Bosch penningmeesteresse
J. Faber-de Boer secretaresse

j
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De Oranjeferiening

Jt begûn yn1937, nei in grut feest mei in fakkelop-
I tocht. En nei de gearkomst yn 'e Grifformearde

Itsjerke, oppere Klaas Annes fellema oft it no net
heech tiid waard om in Oranjeferiening op te rjoch-
tsjen. Foaral no 't it houlik fan prinses ]uliana en
prins Bernhard foar de doar stiet. Sa't it wol gauris
giet, wa't de mûle iependocht mei it sels dwaan.
15 maart 1937 komt de foarlopige kommisje yn 'e
konsistoarje fan 'e Grifformearde tsjerke byinoar.
Dizze kommisje bestie út Klaas Annes Jellema,
Pieter Grunstra, Pieter Ypma, Rintsje Twynstra,
Anne Beeksma, Abe Kornelis en de beide haden fan
de skoallen: Bernardus Faber en Wiltsje Bekius.
fellema wurdt foarsitter; Kornelis sikretaris en
Grunstra beheart de penning.
Om de feriening sa rom mooglik te
pisme' tsjin te gean wurdt keazen
"Oranjeferiening - de Lege Geaän". It moat in ferie-
ning wêze foar 'Oranje-gezinden',lykwols op kristli-
ke grûnslach. It reglement fan Skearnegoutum wurdt
wat oanpast en klear is KLAAS! Men beslút nei wat
ferskil fan miening de feesten yn Gau te hâlden. Nei
in adfertinsje yn de 'Drijfhout', dy't belangstellen-
den oprôpt, is de oprjochtings-gearkomste op 5 april
1937! 42 persoanen komme opdaagjen. Alles wurdt
sa'n bytsje naaid, sa't it knipt is troch de tariedings-
kommisje. A. v.d. Ley wurdt ek noch yn it bistjoer
keazen. Men kin foar 50 sinten lid wurde; bern boppe
de L6 jier heal jitd. Alle oanwêzigen wurde dy jûns
lid.
Op de bestjoersfergadering, foarôfgeand oan it earste
feest, sjocht ponghâlder Grunstra it tsjuster yn. Hy
klaget dat er noch gjin inkele sint bard is, mar wol
in protte útjeften hân hat. De notulen fertelle dat
Grunstra in treflik ponghâlder, is mar wol wat pes-
simistysk. Anne Simon Jellema en Teake Zeilsfta
freeg;1e, om mei in konsumptietinte op it feestterrein

Siefse Dotinga (l) en Doeke Bekius tijdens een voor-
oorlogs Oranjefeest.

te stean. Der komme letter 3 tintsjes; ien foar de roke-
rij, ien foar fruit en ien foar dranken (gjin bier of alko-
hol). Men is syn tiid fier foarút. Men beslút dat allin-
ne bern fan leden oan de spultsjes meidwaan meie.
Willem Dotinga stelt syn lân beskikber en der komt
in feesttinte fan wol4 bij 6 mtr.
De 31e augustus giet it dan oan. Moams earst herau-
ten troch de doarpery der is in optocht mei fersierde
weinen en der wurde in protte spultsjes dien. Mis-
kien hat frou fellema (André Oudega) har earmbân
noch wol, dy't hja wûn hat mei it flesse-fytsen. It wie
de earste priis.
Dat it feest goed slagge is, docht wol bliken út it posi-
tive saldo: f 94,26%. Dat dit wol heger wêze kinnen

Oranjefeest 6 sept 1938
Een praalwagen met als
onderwerp: op kraamvisite.
v.l.n.r.:
Matzen Jellema,
Wieke Jellema,
Geeske Zeilstra,
Janke Zeilstra,
Griet Plantinga,
Tine Kamstra,
voerman Hans Terpstra.

sjen
foar

en it'doar-
de namme

I
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hie, docht bliken út de notulen fan L0 septimber.
W. Gerbrandy freget hoefolle minsken sûnder kaarts-
je op it terrein kommen binne. Dit is min te sizzen,
seit de foarsitter. Hy hat sels de planke en de ljedder,
dy't oer de sleat leinen, fier it lân ynlutsen! Takomme
jierren mei d'r op sokke plakken wol wachtposten
rûnrinne. Yn 1938 wurdt der in feestjûn hâlden yn'e
Grifformearde tsjerke, om't Beatrix berne is.
Eartiids wurde de bertes en oare jubilea troch de
Oranjeferiening betocht. Ek yn lettere jierren binne
4 en 5 maaie dagen dat de Oranjeferiening wat op tou
sette. Men hat yn 1939 ek al in ringriderij!! De feesten
duorje dan foar it earst twa dagen. De twadde jûns
wurdt der meast in stik opfierd. Om wat mear mins-
ken op de jiergearkomste te krijen, wurdt der fan
alles útfûn. Der wurde toanielstikjes ynstudearre;
soms wurde der foardrachten hâlden. Hette Annes
Jellema en bakker Dykstra kinne dit neffens de notu-
len tige. Feearts Hofstra hat wol west mei films. Der
is ris in gûchelder út Drylts of men moat riede hoe
swier it bistjoer is en soms hat men in 'spraakwater-
val'. Inkele ûnderwerpen fan dizze'spreekwaterval'
binne miskien wol nijsgjirrich:
- Kin de Oranjeferiening grutsk wêze op harren

bestjoer ?

- Moat de man syn frou yn de húshâlding helpe ?

- De radio.
Yn1939 giet it feest net troch om de mobilisaasje. Der
is in finansjeel tekoart, mar lokkich hat men it tedejild
flak foar de mobilisaasje ophelle; in gelok by in ûnge-
lok!! 1 Maart 1940 de lêste ledengearkomste. Op 25
july 1945 ferwachtet men in protte minsken oþ de
earste ledengearkomste nei de oarloch. Der binne 60
fan'e 300. De gearkomste is dan yn'e âlde skoalle.
Sa't men wend is, sjongt men in pear fersen fan it
Wilhelmus. Dizze kear fansels tige mei ynmoed. Yn
1948}i.at men ek in optocht. Der binne twa fersierde
weinen. Lykwols skriuwt de notulist: ' ... er mag
gesproken worden aan een schitterende geslaagde optocht'.
De periode 1950-1960 binne meagere jierren. De sin-
ten wurde net altiid goed beheard.

Yn 1951 kin men net iens de kwitansjes drukke litte;
hoe wolle jo dan jild ophelje ? De feesten wurde dy
jierren gauris oerslein. Yn1952 freeget men him ôf oft
de feriening wol besteansrjocht hat. Yn 1960 binne
der T leden op de fergadering. Mar yn1961. is der wer
feest en ride der 14 weinen yn'e optocht. Yn 1967
wurde de notulen foar it earst yn it Frysk skreaun
troch Jouke Sjoerds Gerbrandy. Ate Hospes (y. '85-
88) hat dit allinne neifolge. Yn 1967 wurdt Hendrik
Grunstra kening fan it keatsen; in keatstradysje set
útein!
Yn 1968 kriget de kuorbalferiening de noed oer de
konsumpsjes 1m'e tinte. It bistjoer beslút dat dit altiid
troch in klub of in feriening dien wurde moat. Yn
1967 wurde de feesten lmstee fan woansdei en ton-
gersdei opskoot nei tongersdei en freed. Yn 1975
geane se nei freed en sneon. Yn 1,982 is der foar it
eârst in tsjerketsjinst 1m'e tinte. Dit is in grut sukses
oan't no ta.
Bêste minsken, der binne twa dikke notuleboeken fol
mei ynteressante ynformaasje oer ús feriening. Ik ha
in pear dingen opskreaun. Ik hoopje dat we de kom-
mende jierren feesten organisearje meie yn ús doar-
pen. It bynt en jout in soad fertier en dat is wichtich
foar mins en doarp. Oan'e ein fan myn petear neam
ik ferskate foarsitters fan ús feriening en dêrmei be-
tgnkie ik alle bestjoersleden en kommisjeleden dy't
der,foar soarge ha, dat dit feest al krapoan 60 jier
troch gean kin !

Klaas Arures fellema
Germ Visser
Marten v/d Bosch
Oene Sieperda
Piet Nijdam
Koos v.Schepen
Rouke de Jager
Douwe Bokma

Sieb Greidanus
Rienk Groenveld
Durk Overal
Auke Seekles
EIze Ypma
Sipke Dotinga
Bindert Faber

Skreaun troch de foarsitter fan hjoedtedei:
Sipke Dotinga

De orkestbak, zoals bijde Oranjefeesten in gebruik.
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Oranjeforiening Lege Geaën
bitocht 't 25 jierrichbistean

Tongersdei 5 april wie foar dizze forie-
ning in wichtige dei, omreden \ia it 25-jier-
rich bistean bitinke koe. In bitinkingsjoun
wie dêrt¿ bilein yn de foar dit doel smaeck-
fol forsierde seal fan..Us gebout'to Gau.

It bistjûr hie earst nochal efkes praten oer
dizze joun, sa sei de foarsitter de hear P.

Nijdam yn syn iepeningswurd. Hwat moast it
wurde? In fleurige ûntspanningsjoun of mear
in stijlfolle bitinkingsjoun? De kar wie op it
lêste fallen en hy winske nou, dat de joun oan
it doel biantwudzje soe.

It gemeentebistjûr wie fortsjintwurdige
troch boargemaster J. van Hout en de skriuwer
G. Sennema. Fjirders wiene oanwêzich ôffur-
digen fan de musykforiening en de Fryske
Krite, wylst ek tal fan oprjuchters en âld-
bistjûrsleden de joun meimakken. De
Sjongforiening lykwols wie forhindere troch
it seal-sjongen yn Easthim.

It wie al sahwat héalwei tolven, doe't de
foarsitter slute koe. Hy spriek syn tank út oer
dizze joun dy't in weardige bitinking west hat.
Hy winske dat de feesten yn de kommende
simmer ek wer slagje sille, rekkene op 'e mei-
wurking fan 'e leden en bitanke in elts dy't
meiwurke hie oan dizze joun. Nei it sjongen
fan de Jounsang gie elts tankber en foldien nei
hûs.

n
i1

Oranjefeest: Otte van den Bosch als heraut

Praalwagen met
Pieter Jellema

als koetsier.

Oranjefeest 1938.
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Schaakclub de Legegeaën

e schaakclub is opgericht in 1946, in de oude
van Gauw, het huidige Us Cebou, in de

maand oktober.
Omdat er niet veel brandstof is, en februari een erg
koude maand, wordt er bij de leden thuis geschaakt.
Onder anderen bij Hette ]ellema, G. Miedema en bij
A. Jellema.
Het bestuur bestaat in die tijd uit:
voorzitter G. Miedema,
penningmeester A. |ellema,
wedstrijdleider S. Havinga.
Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter L. Albada,
secretaris ]. Punter en penningmeester Tineke de
Vries, wedstrijdleider Bart Postma en jeugdleider
]. Koldijk.
Er worden met twee achttallen in de Friese schaak-
bond in de competitie gespeeld. Het eerste achttal is
dit jaar gepromoveerd naar de tweede klas. Het
bewonderingswaardige van de club is, dat de leden
overal zitten: Oosterlittens, Sneek, Tirns, Wommels,
Hidaard, Scharnegoutum, Gauw, Goënga, Tersoal,
Damwoude.
Wel zijn de meeste leden oud Legeaënsters. Maan-
dagavond is de speelavond in Us Gebou te Gauw. De
club heeft momenteel twintig leden, dat is ook wel
eens anders geweest. Wij hebben een jaar gedraaid
met zes leden waar van er nog twee op school zitten.
Maar door een actie van het bestuur wordt het vol-
gende jaar met vijftien leden begonnen. Nog een bij-
zonderheid is, dat op een gegeven moment de club
uit acht Jellema's bestaat, dat is wat veranderd.
Momenteel zijn op de club zeven Dotinga's. Maar
één feit blijft bestaan:
De Legegeaënster schaakclub zalniet ten onder gaan.

Tj. Dotinga

GAUW 20 Febr.

Hedenavond speelden de schaakvereen.
Gauw en Scharnegoutum wederom een

wedstrijd, welke weer in het voordeel van
Gauw werd beslist 7%-6%. De totale uit-
slag is nu na twee wedstrijden Gauw l7%,
Scharnegoutum l2%. De schaakvereen.
Gauw kreeg voor dit jaar de wisselprijs,
n.l. de zilveren lauwertak.
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Lytse Krêft

Jn de rij van verenigingen in Gauw heeft het zang-

li::: 
'Lytse Krêft' al lang een vaste plaats verwor-

Het koor is opgericht op 7 oktobet 7935. Met zestig
leden die vaak lopend uit de naastliggende dorpen
komen. Dirigent wordt dan de heer Hettinga, die ook
het plaatselijke Muziekkorps leidt. De naam van het
koor is bedacht door de slagersdochter uit Gauw,
Marie jellema.
In veel dorpen zijn de zangkoren en muziekkorpsen
vedwenen, ons koor zich nog steeds weten te hand-
haven. Het ledental wordt gevormd door mensen uit
de hele streek en bestaat momenteel uit zeventien
dames en maar liefst dertien mannen (Dit komt door
de goede en plezierige leiding van de dirigente).
Het verschil met + dertig jaar geleden is dat er vroe-
ger geregeld een lid van onze vereniging trouwde.
Ook gebeurde het regelmatig dat een van onze vrou-
welijke leden 'voorlopig' bedankte. Wat dan resul-
teerde in een geboortekaartje bij de secretaris. Een
bruiloft hebben we nog wel, maar dan vaak van een
vijfentwinti g jarig huwelijk.
U zult zich misschien afvragen wat we als koor doen.
Iedere donderdagavond houden we onze gezellige
repetitie-avond. Hiervan is de pauze een belangrijk
onderdeel, waarin het laatste nieuws, een sterk ver-
haal en ook wel eens een mop wordt uitgewisseld.
Verder houdt 'Lytse Krêft ' nog steeds haar jaarlijkse
uitvoering.
Ook nemen we geregeld deel aan een concours, met
een gezellige fietstocht op Schiermonnikoog.
Aan het solistenconcours en de zangavonden geor-
ganiseerd door de 'kulturele rie Wymbritseradiel'
wordt door ons ieder jaar deelgenomen. Verder zijn
we nog aktief in bijzondere kerkdiensten, bejaarden-
tehuizen en verpleegtehuizen.
Ons repertoire is veelzijdig. Naast de geestelijke lie-
deren zingen we veel'fryske lieten'en liederen in alle
mogelijke talen.
U merkt dus wel dat we niet alleen onze stem, maar
ook een brede talenkennis op peil houden.
Al met al is'Lytse Krêft'nog een springlevende ver-
eniging met een enthousiaste dirigente en leden.

W. en H. Cnossen

Krantebericht uit 1947
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Het vooroorlogse
Lytse Krêft te

'concourssjongen'.
De dirigent staat er niet
op, d¡e had iets te diep
in het glaasje gekeken.

Christelijke Zangvereniging Lytse Krêft

boven v.l.n.r.:

midden v.l.n.r.

onder v.l.n.r.:

Durk Zeilstra, Anne Dotinga, Coby Bergstra, Foke de Boer, Sjoerdje Pitstra, Wiepk Jellema,
Rika Winia, Margree van der Veer, Tjep Boscha, Renie Gerbrandy, Aaltje Dijkstra.
Jan Kornelis, Sjoerd Visser, Bertus Dotinga, Reintje Wiersma-Lolcama, Afke Bakker-Postma,
Hennie Wester, Nine Lemstra, Aukje van Dam, Herre Cnossen, Theunis Zeilstra, Piet Ypma.
Eelke Dotinga, Tjeerd Sinnema, Piet Zeilstra, Kornelis (dirigent), Trijntje Jaarsma-Ypma,
Willemke Dotinga, Akke Jellema-Lolkema.
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Sjongploech Auke Roukes

T) egji" 1991. waard troch Germ Gerbrandy fan
ffiGau en Hindrik van der Meer fan Goairngea de
l-l saneamde 'Auke Roukes' oprjochte.
It idee om ien kear yn de trije wiken Fryske lieten te
sjongen op in fleurige en gesellige manieç sûnder no
echt in koar hite te wollen, sloech fuortendaliks oan.
Der kaam sa'n flecht op'e koai dat Auke Roukes nei
in pear moanne santich leden hie. Der moast sels in
ledestop ynsteld wurde.
Ien kear yn de trije wiken sjongt dizzeploech yn'Us
Gebou'. De sjongers komme út alle doarpen fan de
Legeaën. It programma bestiet út lieten út de bondel
'Fryslân', mar der komme ek hieltyd wer nije lieten
op it rippertv,taar, oandroegen troch de leden, of
makke troch Hindrik van der Meer, dy't ek de lieding
fan Auke Roukes hat.
De jûnery dy't foar in part fan de leden faak trochge-
ane oant yn de lytse oerkes, steane sterk yn it teken
fan de ferdivedaasje en de gesellichheid, mar der
wurdt no en dan ek wurke oan produksjes dy't gâns
kréativiteit, ynspanning en tiid fergje.
Auke Roukes fersoarget ek optredens. Daliks al yn it
earste jier fan syn bestean stie Auke Roukes op it
poadium fan de Lawei mei in programma foar de
minsken fan it eardere Ferset.
Yn 1993 waard in programma gearstald oer de per-
soan fan Fedde Schurer (1898-1968), ûnder de nam-
me 'Fedde Schurer op en út'. It waard opfierd yn
Easterbierrum foar de NCVB, yn Deinum as ôfslú-
ting fan de Fryske Boekesuteldersaksje, en yn Snits
op in jû^ y. de Sudertsjerke, dy't foar elkenien
tagongklik wie.

Auke Roukes wurke yn1994 mei oan it Frysk St4iþ
festifal en yn datseldô jier makke de ploeðh in sþe-
sjaal jubileumprogramma foar de NCVB, dat opfierd
waard yn de Lawei yn Drachten.
De klam leit lykwols op de gesellige sjongjûnen ¡m it
Gebou, mei ferhalefertellers en muzikanten.
As om healwei alven it'offisjele programma ôfrûn is,
dêr't sa no en dan ek mearstimmich songen wurdt,
wurde de kielen efkes smard en giet it wer los. It giet
wer op in sjongen, mar de muzikanten warre har dan
ek net in lyts bytsje. Hindrik krûpt efter syn lyts oar-
geltsje, Itske Brakels en Ineke Smit pakke de harmo-
nika's út, en Wytse Hospes fluitet as in klyster.
De ploech fêste muzikanten by Auke Roukes wreidet
him stadichoan út. Soms weagje de beide Germs har
ek al op it glêde iis fan de mollen en de krúsen, en
sûnt dit jier is Gerrit Batteram út Offenwier ek fan de
partij.

En dan klinkt en davert it wer fan:

'Wy hawwe allegearre wer in bjusterbaarlik sin
en it giet wer op in sjongen
En withoefolle sjongers binne wer fan de partij
der binn'âlden; der binn' jongen

Sjong sjong de hikke fan de daam,
do silst wer wat beleve,
sjong sjong de stjerren fan de loft,
it sil fan'e jûn wer heve!'

Dan wurdtAuke Roukes út it gedicht fan ObePostma
(1868-1963) ta libben brocht en wurdt der songen:

Auke Roukes yn
aksje op it
strjitfestifal yn
Ljouwert.

'u&



'Auke Roukes wie in fleurige feint,
Om him rûn it jongfolk gear;
Hy boude foar har in nije wrâld
En holp har út it near.

Wat er sei en die, dat libbe sa;
It stie yn kleurich byld;
En mannich reis waard mei him dien
Oer seeën nea besyld.

Hja neamden Auke in losse fein!
Hy wie dêr't de flagge hong,
En út'e merke kaam er net wei
Salang't de fioele gong.

It lêste selsmakke kûplet klinkt dan sa:

Auke Roukes is no werom
Hy wennet yn de Legeaën
En asto harkest hearst it muzyk
Wer troch de buorren gean!
Wy spylje en dûnsje dat it klapt
As klysters sjonge wy
De soargen geane op 'e loop
En eltsenien docht mei!
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Wat dat dûnsjen oanbelanget: soms weaget Simen
fellema, ús eardere kranteman him dêr oan. Auke
Roukes hat in liet foar him makke, en as wy dat sjon-
ge, giet hy wol ris efkes fan de flier.
Tä beslút in lyts stikje út dat liet:

Kom lit ús sjonge foar Simen kranteman
hikke en tein yn de Legeaën
Alle dagen sjochtst him op 'e fyts
by ús troch de buorren gean.

It nijs yn de fytstas
in sankje derby
Simen is wer dwaande
mei syn kerwei.

H. v.d. Meer

Meisjesveren¡g¡ng oktober 1 947
boven v.l.n.r.: Hinke Heringa, Nieske Hospes, Pietje Meesters,

Griet Zeilstra, ? , Geppie Sinnema,
Hinke Zantema, Anna de Vries, Jantje Fopma,
Geertje Visser, Djoke Heringa, Eelkje Cuperus,
Akke Boorsma.

midden v.l.n.r.: Hinke Kuipers, Grietje Cuperus, Richtje Zantema,
mevr. Kempenaar (presidente), Aukje Lemstra,
Nienke Boschma, letje Oudega.

onder v.l.n.r.: Jenny Jellema, Berendje de Vries,
Foekje Jellema, Froukje Hofstra, Tine Boschma.

Hørdlopen in Gøuw
Uit de advertentiekolommen van de

-Leeuwarder Courant" van vrijdag
1 seotember 1871.

)t'let toestem-
míng aøn den Edel.
Achtb. Heer Bur-
gemeester geden-
ken de Kastelein
A.l. aan DllK te

100 jaar
geleden

Gauw en eenige Liefhebbers op Woens-
dag 6 September ri.s. te later VER-
HARDLOOPEN, door M,4NSPER-
SONEN, die çeen Priis hebben çewon-
nen een extri fraaiie' CtC¿,neNbOOS,
rijk met Ziluer"gemonteerd. N. B. Koek-

blokken, Draaiorg-els enz. worden niet
toegelaten.
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De Jeu - de - boulers in actie.

Jeu de boules

De jeu de boulers gooien een balletje op

In L993 neemt Hans de Groot het initiatief om een jeu
de boules-club van de grond te krijgen. Dat is hem
goed gelukt. Op het sportveldje, achter de voormali-
ge Gereformeerde pastorie, worden vier banen aan-
gelegd.

In juni van hetzelfde jaar wordt er met 29 leden
gestart. Dit is een oefenjaar; we spelen dan ook nog
met plastic ballen!
Het daaropvolgende jaar komen er echte ballen. De-
ze zijnvanmetaal en het gewicht ligt tussen 0,620kg.
en 0,800 kg. Het kleine balletje, de 'but', is van hout
en heeft een maximale diameter van 30 mm. Omdat
een paar leden hebben bedankt, spelen we in 1994
met 24 leden de competitie.

Heel gezellig en sportief;'een paar vrolijke en ont-
sparìnen uurtjes', vinden ze allemaal. Aan het eind
van de competitie krijgen de drie beste jeu de boules-
spelers een prijsje; koffie, kruidkoek en een dikke
reep voor respectievelijk eerste, tweede en derde
prÐs.

ln 1995 is iedereen weer presen! dat is prachtig! In
L995 wordt er een wisselbeker aan de winnaar van de
competitie uitgereikt. De naam zal er natuurlijk in

worden gegraveerd; heel spanrtend dus!
De jongste vereniging van ons dorp kent in 1995 de
volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Hans de Groot
Penningmeester: Folkert Faber
Secretaris/competitieleidster: Froukje Koldijk
Competitieleidster: Tjitske de Groot

Gauwster jeugd een dag op
Vlieland

GAUW. De hervormde jongensclub
-Samuël" en de hervormde meisjesclub
,,Wees een zonnestraal" hebben woens-
dag een zeer geslaagde en prettige reis
naar Vlieland gemaakt. De vier leiders
en leidsters hebben met de' bijna vol-
ledige jeugdverenigingen genoten van
de fraaie en pittoreske oorden, die dit
eiland biedt.
Sport en spel, rust en de veelsoorti-
ge variaties deden de tocht heen en
terug sneller voorbijgaan dan de jeugd
wel wenste. Het bezoek aan de vuur-
toren en het baden in zee waren hoog-
tepunten en bracht de jongeren op de
terugreis nog in druk gesprek hièrover.

Volgende maand beginnen de club-
avonden opnieuw en zo is er dan nu
gelegenheid voor de jongens en meis-
jes, die nog géén lid zijn, om er over
na te denken lid van één dezer Chr.
jeugdclubs te worden.

15 aug. 1962
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H. Grunstra komt thuis uit lndonesië (30 april 1950)
v.l.n.r.: Riemke van der Leij, Hendrik Grunstra,
Ytje Grunstra, Pieter Grunstra, Riemke Grunstra

Wetenswaardigheden.

T /an het vele materiaal, dat we aangeboden heb-
\ / ben gekregen, blijven toch altijd artikelen,
Y foto's of advertenties uit vroeger tijd liggen.

Het zou jammer zijn, dat dit materiaal niet in het
boek zou komen. Vandaar dat we in het laatste
hoofdstuk allerlei wetenswaardigheden hebben
gezet, die we niet in de reguliere hoofdstukken kwijt
konden.

Aan de Gauwster jongelingen.

Als antwoord aan de Gauwster jongelingen,
die zich erg beleedigd gevoelen, diene het vol-
gende: Van betrouwbare zijde heb ik vernomen,
dat het berichtje omtrent het gebeuren op Zon-
dagavond juist is; alleen had men voor ,.Gauw-
ster jongelingen" moeten lezen ..Legeanster jon-
gelingen" (waaronder de Gauwsters zijn begre-
pen). Dat er geen sprake geweest is van vech-
ten, kan ik mij niet voorstellen, daar er wel een
klap werd uitgedeeld. Nu, degene die de slag
ontving, zal toch ook wel teruggeslagen heb-
ben? Men kan toch van een vechtpartij spre-
ken, voordat er dooden zijn gevallen? Als er
niets voorgevallen is, waarom stelt de politie
dan een onderzoek in? Ook vaker dan één Zon-
dagavond is er wel iets gebeurd, getuige een
vorige Zondag, toen een jongeman niet huis-
waarts durfde te keeren, voordat het 's Maan-
dagsmorgens licht geworden was. Neen, Gauw-
ster jongelingen, van beleedigen en blameeren
is hier geen sprake. CORRES.ONDENT

Uit de krant van 1925.

Mobilisatie 1939
Jentje Rienstra (midden) is bijbur-
gers ingekwartierd in Den Haag.
Overdag vertoeven ze in een oude
autobus (zonder wielen).
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De Offi ngawie rster opvaaft .
Deze twee mannen zijn aan het'leikjen', baggeren
met een baggerbeuger, een'leik'.
Rechts op de foto is Teake Zeilstra.

Schoolfoto uit x|931.
Links zit meester Klazinga. Achteraan staat meester
Faber (met bril). Op de achterste rijeen aantal
meisjes, die al van school af waren, maar toch nog
mee mochten op schoolreis.
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foto +1921 v.l.n.r.: Wieke Terpstra-Jellema, W¡eger Jellema, Martzen Zeilstra-Jellema,
voor het huis waar tegenwoordig de fam. Koldijk woont.

foto +1902

Uilgavi R. v, d. Toul¡n. S¡e¡I, llo, 7645 G.A.UW
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foto x 1928

Op het scherpst van de snede

ln de twintiger jaren
woont er een markant persoon in Gauw:

Abraham Bouma, bijgenaamd Abraham 'Liger'.
naam heeft hij te danken aan zijn sterke verhalen.Die

ln een verhaall kan maaten.hoedaarvan hij hijgoed
die dat demel zets.t'jd gaat

_l
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f6ts + 1928.
De brug van de pastorie staat afgedraaid, zo kon Foppe Dotinga met zijn praam dicht bij
zijn koemelkerij (rechts) komen.

foto x 1940
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foto + 1945 De iepen om het kerkhof zijn gekapt.

Karrider Jan de Boer (De foto is genomen in Sneek)

Van de hak op de tak
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Otte van den Bosch, +1948.
De duiventil bovenop'it húske'

Sybolt Kamstra en
Bauke Zeilstra (xl 904).

De Tahiti Hawaiians.
achter v.l.n.r. Albert Beeksma,

Freerk Velthuis, Douwe Keulen,
Ynte Pool, Gerben Kamstra.

voor v.l.n.r. Jaike Beeksma en
Annie Zijlstra.

(nov.1951).
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De Christelijke Jonge Mannen Vereniging (C.J.M.V.) op reis.
Deze foto is genomen in Paterswolde.

O. E. Jellema, een Gauwster inge-
zetene, maakte het volgende rijmstuk-
Je:
Men kinwol op'e "weareldkaert"
Om dit lytse doarpke sykje,
Mar nimmen, sûnder ûnderskaet,
Sil 'tfine, al soer 'r ín ûre mykje.
Dochs hat it ieuwen al bistíen,
En mocht dêr ien oan twifelje,
Dy freget in kronyk to lien,
Dy sil him net foruifelje,
Ja, in biskop Radboud is hjír berne,
Men soe it hast net leauwe kinne,.
Mar as dat âlde boek it seit,
Dan is der fêst wol wíssichheid.
Gau is in doarp fan 'e lcgeaën
't lcit midden yn'e greiden;
Gjin weagjend nôt sjocht men hjir

stean,
Mar bûntfanfé is 't yn 'e weiden,
In rare namme seit men, - Gau!
Marfoar ús wrychtich net!
þ binn'hjir altyd op 'e tüd:
Alteast - wy binn' hjir nea to let.
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