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Heen en weer in Gauw

ijna tachtigjarige Simon Jellema langs is geweest,
wijwel alles over Gauw. De dorpsbewoners

praten met ontzag over de man van de antiekwinkel, die ook
bekendheid geniet als fietsenhersteller. Door Ruurd Walinga.

o hawwe al by Jellema
west?", zegt Willem Twijn-
stra en zijn gezichtverraadt:
dan heb ik niets nieuws

meer te vertellen. Willem zelf
woont nog 'maar'  t ien jaar in
Gauw. ,,Ik bin in Legeanster" ,
verklaart hij in het voorbijgaan.
Voor niet-ingewijden: dat is ie-
mand uit de Lege Geaën, het
lage gebied tussen Sneek en
Reduzum. De wieg van Willem
stond in Offlngawier. Hij woonde
jarenlang in Tersoal en tegen-
woordig dus in Gauw met zijn
uit Bolsward afkomstige wouw.
,,In moai rêstich doarp", zegt hij,
terwijl hij zijn driejarige dochter
Anne-Marit maant niet te heftig
met haar laarsjes in de plassen
te stampen. Ze is een van een
tweeling. De andere helft ligt
nog te slapen. En dan is er nog
een kleintie thuis- ..Yn in iier fiid
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te stampen. Ze is een van een
tweeling. De andere helft ligt
nog te slapen. En dan is er nog
een kleintje thuis. ,,Yn in jier tiid
hiene wy trije bern. Ik haw hjoed
myn heite-dei."

Het circa. 330 inwoners tel-
lende Gauw is een mooi, intiem
dorp om je kinderen gloot te la-
ten worden. meent Willem. De
christelijke basisschool De Twa-
tine- telt wel tachtig leerlingen
en is er een schitterende peuter-
speelzaal bij. Sinds enkele jaren
is de activiteitencommissie ook

Kaatsers in Goenga,
korfballers in
Sibrandabuorren,
schakers in Gauw

weer volop actief. ,,Foardiel fan
nije minsken 1m it doarp; dywol-
le wat en pakke wer wat op", legt
hij uit. ,,Ofrrlne sneon hiene wy
prikslydzjen." Zelf zit Willem in
het bestuur van de Oranjevereni
ging. Elkjaar wordt er een gïoot
dorpsfeest gehouden. Drie dagen
lang. Geen optocht, wel een feest-
tent met muziek. Er kleeft slechts
één nadeel aan Gauw. Je kan er,
ondanks de nieuwbouw van ja-
ren terug, geen ommetje maken.
,,lt is altyd hinne en wer."

DuitseÍs
Dat wandelingetje op de Boeij-
engastrjitte maakt Willem .dus
maar altijd met zijn kroost.
Deze straat, de doorgaande weg
door het dorp, is genoemd naar
bakker Boeijenga. Hij werd in de
Tweede Wereldoorlog door de
Duitsers doodgeschoten omdat
er bij hem thuisJoden zaten on-
dergedoken.

Antiekhandelaar Simon Jelle-
ma weet het nog. Als kind maak-
te hij de oorlog van nabij mee.
Bij hen thuis zat een Duitser in-
gekwartierd. Richard heette de
soldaat; hij had eerst gevochten

aan het oostfront. Hij was een
goede Duitser en stopte de Jelle-
ma's wel eens wat toe. Elke dag
hielden de Duitse militaren ap-
pel op het schoolplein schuin te-
genover de woning van Jellema.
Kostelijke en ontroerende verha-
len vertelt hij erover. ,,Wy hiene
ek rlnderdrikers. en Richard siet
der ek by", vertelt Jellema. Zijn
woonkamer ademt de sfeer van
tientallen jaren terug. Oude olie-
lampen hangen aan het plafond.
Maar er zit wel een pit in, ver-
klaart Jellema, een karakteristie-
ke figuur met grijswitte baard en
sjaaltje om de hals. ,,Bern nimme
my ek wolris Sinterklaas.'

Jellema is een echte Gauwster.
Zijn vader was er fietsmaker en
zijn pake en oerpake verdienden
de kost met 'flskje, aaisykje, ku-
orkje en bijen'. Zelf was hij aan-
vankelijk leerling-machinist op
de zuivelfabriek de Lege Geaën in
buurdorp Sibrandabuorren, later
nam hij de zaak over vanheit.Met
zijn wouw, die hij in Gaasterland
ontmoette, runde hii een winkel
in huishoudelijke artikelen, laar-
zen en klompen. Het winkeltje is
er nog steeds en het is dagelijks

geopend. Hij verkoopt nog altijd
wat fletsonderdelen, antiek en
wat curiositeiten. Het is nog net
niet de laatste winkel van het
dorp: bij de fouragehandel zit
nog een bloemenwinkel.

Om it waarrn te
krijen, hie hy in
molkbus healwei
de kachelspiip
oanbracht

Net als veel andere dorpen was
Gauw jarenlang een dorp van
boeren en arbeiders.'Nu wonen
er veel forenzen, mensen die
werken in Sneek ofleeuwarden.
Van oudsher woonden in Gauw,
Goenga en Offingawier de ortho-
doxen en gereformeerden, ter-
wijl in Sibrandabuorren en Ter-
soal de wijzinnigen woonden.
In laatstgenoemde dorpen was
dan ook een openbare school.

Poppenwier,' het andere dorp
dat onder de Lege Geaën valt, is
altijd erg op Raerd georiënteerd
geweest. Het was bovendien het
enige dorp waar doopsgezinden
woonden.

Ondanks de verschillende ge-
loofsrichtingen hebben de Lege
Geansters altijd gezamenlijk de
sport beoefend. Kaatsers gaan
naar Goenga, korfballers en
schaatsers naar Sibrandabuor-
ren en schakers naar Gauw. ,,Wy
binne hjir oeral itselde soart folk:
gemoedlik", vindt Jellema. Zelf
zingt hij ook nog op het koor,
Lytse lftêft.

Klokkenmaker
Bekendste inwoner van Gauw
is momenteel de Friese zanger
Ernst Langhout of het moet zijn
overbuurman zijn, FNP-raadslid -
Germ Gerbrandy van SÍdwest-
Fryslán. tanghout is nog een
klant van Jellema. Ernst woont
op een boerderij ver verwijderd
van de doorgaande weg, zonder
gasaansluiting. ,,lk leverje gas-
flessen oan him en petroalje."
Vroeger was wagenmaker Sybren
Steunebrink een dorpsgenoot die
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in de hele provincie bekend was,
vanwege zijn arresleeën en til-
burys. Ook klokkenmaker Durk
Bakker was volgens Jellema
een begrip. ,,Ik haw wol by him
boppe west op solder. Dat wie sa
.moai mei al dat getik. Om it dêr
waarm te krijen, hie hy in molk-
bus healwei de kachelspiip oan-
bracht. Hiel kreatyf."

Tijdens een wandeling door
het dorp valt het beeldje van Sib-
beltsje Gjaltema op bij het brug-
getje. Ze leefde van 1682 tot 1765.
Uit haar legaat kregen de armen
uit Gauw, Offingawier en Goen-
ga van de diakonie met kerst
een krentenbrood en boter. Dit
gebeurde tot de Tweede Wereld-
oorlog. Jellema vond jaren terug,
toen hij nog grafdelver was, bij
toeval haar grafsteen. Deze werd
opgeknapt en kreeg een plekje
in de kerk. Bij de restauratie van
de kerk met zadeldaktoren in
2000 is de steen in de muur van
de kerktoren gemetseld.

Het water onder het bruggetje
loopt in zuidelijke richting dood,
vertelt Willern Twijnstra. In noor-
delijke richting biedt het aanslui-
ting op de Snitser Aldfeart.
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De kerk met zadeldaktoren is de blikvanger van Gauw. Foto: Frans Andringa


