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Kaart van, het door 'water doorsneden Grou ± 1820. 
A. ' kerk 1. De Grouw 9. Oude haven 
B. pas~orie · 2. Pikmeer 10. Groedaam 

3. De Baai 11. Baaishaven C. waag 
D. roggemolen 4. Hellinghaven ' 12. Tillehaven· 

13. Nieuwe Diep E. vermaning 
F. houtzaagmolen 

5. Duitslandhaven 
.6. Boerewä.l 14. Lijnbaans-of 

Molerislóot G. tille · 7. Hófgrêft 
H. eerste brug 
I. tweede brug 

8. Waagshave~ 

J. Reynersweg 
K. overhaal · 

' Duikt men even in de historie 
dan komt men een zo overvloedi
ge stroom gegevens tegep over 
werven 1n Grou, aat we hler met 
h et noem en van enkele feiten 
moet en volstaan. 

Genoemd is al de werf van de 
Sjollema's. Generaties , lang 
waren d it scheepsbouwers in ' 
Grou. In 1 766 werden de beide 
werven van Johannes e.n van 
Willem Pieters Sjpllema publiek 
verkocht . De naam Pier 
Johannes Sjollemà vindt men tot 
1782; deze "helling staat in dat 
jaar in een .advèrtentie te huur. 
Pier J oharines is· de maker van 
het "Botie" voor grietman Van 
Scheltinga 1n 1774. In 1787 is 
sprake van een Claes Piers 
Sjollema. In 1841· liep bij een 
Sjollema op-'_dè. werf de kof 
"Groot Lankum" van stapel. 

Een andere werf is die van 
Johannes Jurjens, {1710-1775), 
aan de Waachshaven. Een tastba
re h~rinnening aan deze werf is 
d·e gevelsteen aan het huis 
Halbertsma's plein 3. m~t het 
jaarta:l 1755 . Op de ~teen een 
voorstelling van een kofschip, 
dat op de helling in aanbouw of 
reparatie is. In 1 764 en in 1 772 
is nog steeds sprake van scheeps
bouwer Johannes Jurjens. Het 
gaat Johannes goe<;I, want in 
1756 wordt hij door koop mede
eigenaar van een grote boerderij 
in _Reduzum. Zijn vader, Jurjen 
J'ohannes heeft de ,werf, volgens 
een bericht, in 1735 in eigen-
dom. · · 
Nog een bekéndé en ook te trace
ren werf is die van Piet er · ldses 
van der Werff, die later werd . 
overgenomen door zijn klein
zoon, Miehiel IJsselmuiden, in 
1754. . . 
Van deze Werff lezen wij dat in 
1791 wordt verkocht een re.ders
deel van 1/32 van het schip 
"'Freule Petronelia van Cam-

mingha''' waarvan aand'eelhou
der Miehiel IJsselmuiden de 
boekhouder is. Het schip moet 
welop dlens werf gebouwd zijn. 
IJsselmuiden doet de werf in 
·180 4 over ·aan · de maat schap 
Wijma en Zwat, later .is deze in 
handen van Sipke Wytses Zwat 
en weer later van de zoon Frans 
Sfpkes Zwat. 

. In 1898 ·gaat de werf over naar 
Ernst Wester, waarschijnlijk het 
begin van de "dynastie" der skût
makkers Wester. 
Uif'de tijd van Frans Sipkes Zwat 
stamt het bericht dat in 1851 het 
kofschip "Zwaantje Kornelis'~, 
groot 80 ton of 43 last, van sta
pel liep. Zwat nam als reder voor 
2/32 deel in dit schip. Het naam
bordje van "Zwaantje Kornelis" · 
wordt nog bewaard in het muse
um in Grou. 

Deze werf bestaat nog en is gele
gen op het huidige .Storkterrein. 
De hellingschuur is nu de werk
plaats van aannellier Sjoerd de 
Jong . Wie de héllingsch uur 
betreedt ziet duide,lijk aan de 
grote afmeting en hoogte dat 
hier kofschepen .zijn gebouwd. 
In 1919 werd de werfaktiviteit 
van de Westers verplaatst naar 
de overkant van de Grauw en 
kochten Van der Made & De 
Vries de schuur, -om daar in zui
velwerktuigen te gaan . Het 
bedrijf groeide uit tot een~indus
trie van betekenis voor Grou. 
Het hellinghuis staat er ook nog, 
droevig, maar oude foto's laten 
een zekere chiquè · zien,_ met e~n 
fraai, ingezwenkt, "Spaansk 
geveltsje", met in zandsteen aan
zetkrullen en een segmentvormi
ge top met jaartal 1745. 

Er zijn tenslotte nog tah.·ijke aan
wijzingen van meer werven in 
Gróu, niet altijd gemakkelijk te 

. traceren, o .a. aan de Báai, aan cie · 
Boerewä.l, bij hèt Oerhaalspaad; 
enz. Ook aan de overzijde van de 
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Grouw, b .v. op de plaats van de 
latere oliemolen en op de 
Vrijheid. Het bericht in 1801 
over Atte Harll).ens, helligba~s 
onder Grouw zou op een van 
deze lokaties kunnen du~den. 

Het werk op de werf was vanzel{
sp·rekend, zoals nu nog steeds, 
zwaar en _ gevaarlijk. 
Herhaaldelijk zien we dan ook de 
gevolgen in de ·boeken van zie
kenfonds "It Gild": wegens 
houen in zijn voet "of wegens het 
breken van zijn been" of "wegens 
het verruJrken van zijn hant". 
In .1795 vinden we dat ·ene 
Johannes. Jurjens, (een pakesiz
zer?) "wegens het verrukken van 
zijn .arm onder scherprechters 
handen geweest zij~de"' voor 
twee weken eeh- ziekengeld krijgt 
van f3,-. 

IETS OVER DE WALVISVAART 
Of de walvisvaart daadwerkelijk 
door Grouster Schepen is. uitge
voerd kan in het korte bestek 
van dit schrijven helaas niet wor
den nagegaan. 
De walvisvaart was een lukratief 
maar ,riskant en gevaarlijk. 
bedrijf. Bemanning werd aange
lokt door avontuur en goede 
beloning en nam het hárde, vuile 
en gevaarlijk werk op de koop 
toe. Ook jonge Grousters waren 
van de partij. 
In 17.15 monsterden op het schip 
van commandeur Aris Kriek uit 
Zaandijk twee jonge Grousters 
aan, ·Arjen Hidde_sz en Fokke 
Pietersz. · 
In 1778 voer uit het 
Noordhollandse De Rijp de wal
visvaarder " 't · Lant van Belofte" 
uit onder 'commandeur Jacob 
Kok met aan boord de "kajuit
wachtèr" Teake van Grouw. 
:Er is dus zeker een binding vail . 
Grou met de walvisvaart. 
Van de walvisvaart bezit 
nog een merkwaardig souvenier. 
Omstreeks 1653 werd door griet-. 
man Karel van Roorda het koor 
van de -Grouster kerk afgeschei-

. den van het schip door een muur. 
In het koor werd nu .het 
Rechtshuis ingericht met bene
den wachtlokaal en gevangenis 
en boven de recht- of weerkamer. 
Als teken dat in dit gebouw recht 
Werd gesproken werd aan de 
zuidgevel, bij de ingang, een wal
visrib opgehangen .' Een der 
Grouster smeden had daartoe 
aan de rib een beugel met ring 
gemaakt. · 
Het was in Holl!tnd algemeen dat 
aan·· raadhuizen, waar ook meest
al recht werd gesproken, een. 
dergelijke walvisrïb' werd gehan
gen, · als teken van rechtspraak, 
voor een ieder, ook ongeletterd, 
herkenbaar. 
In Friesland sprak de grietman 
recht, geàssisteerd door .meestal 
twee bijzitters, Na 1810 werden 
rechtspraak en bestuur geschei
den. Het bestuur bleef aan de 
grietman tot 1851, toen hij werd 
vervangen door de burgemees
ter. 
De rechtspraak kwam aan het 
vredegerecht, van 1810 tot 1838 
en daa·rna aan het kantonge
recht. Het grietenijbestuur ver
wisselde het koor als zetel in 
18 3 2 voor het pand aan de 
Komerk, nu Halbertsmà's plein. 
Hoelang rechtspraak nog is uit
geoefend in het koor is niet 
bekend maar de walvisrib is op 
een dag van de gevel verwijder
dien gelukkig bewaard gebleven. 
Eerst opgeslagen op de zolder 
van het koor werd de walvisrib 
tenslotte geschonken aan het 
museum in Grou; waar -ze nu 
zorgvuldig in depot bewaard 
wordt. 

VERVOLG VAN PAGINA 9. 
WIE WAREN JOOST, TJALLING, .BINNERT EN 

EELTSJE HALBERTSMA? 

BINNEltT HALBERTSMA, 
17s5-18.Î7 ' 

-.Binnert was ook in de handel, 
bakker en koopman, handelaar 
i n kuiphout, halfprodukt voor 
het maken van botervaten, toen 
nog eikehout, dat hij importeer
de, opsloeg in pakhuizen aan de· 
Baai en vandaar doorverkocht 
naar· kuipers in Friesland en 
Holland. 
Binnert, geen schrijver maar êen 
"stille wrotter', wel lid vari de 

-Kamer van Koophandel, maar 
verder geheel opgaand in de han
del, een handel ·die zijn zoon en 
kleinzoon voortzetten en die toen 
uitgroeide tot de .stichting van 
een fabriekje in 1891, p.et begin 
van de later zo belangrijke 
"Halbertsma's Fabrieken voor 
Houtbewerking". 
Joost zegt het zo treffend over 
Binnert, naar aanleiding van het 
ontbreken van enig portret van 

. hem: "Binnert had een groten 
· kop, doch die hij eniglijk op dèn 
handelliet werken". · · ' 
Binnert bleef wonen in de ouder
lijke bakkerij aan de Komerk ( = 
Halbertsma's plein), kocht in 
1837 ook het naastgelegen pand, 
liet toen beide panden afbreken 
en liet op het vrijkomende ter
rein voor zich een riant en deftig 
herenhuis zetten met ·breed 
front, nu de winkel van Bartele 
Andringa. 

EELTJE HALBERTSMA, ' 
1797-1858 
Waren de vier broers in Grou al 
berucht als "Hielde' jonges", 
Eeltje spande zeker de kroon en 
bleef de wilde haren houden, als 
student en zelfs later nog . 
Welbekend zijn d~ grappen en 

. 'oanslaggen' van Eeltje, ·van 
onsc.h~ldig-tot §Ca'IJr€U§; · 
Eeltje studeerde voor dokter aan 
de universiteit van Leiden en 

· kort nog aan . de Heidelberger 
Universiteit. In 1818 promoveer
de hij in Leiden en mocht zièh 

. toen "Medicinae Doctor' noemen. 
E.eltje had kort zijn praktijk in 
Purmerend en daarna voorgoed 
in Grou, waar hij zich thuisvoel
de en verder "net wei te slaan' 
was. Triest was· zijn verslaving 
aan alcohol en zijn ongelukkig 
h_uwelijk. Hij was zelf ook niet 
gemakkelijk: "Altijd . hetzelfde 
onrustige· wezen, beurtelings 
geteisterd door een uitbundige 
vrolijkhe~d eri de zwaarste zwaar
moedigheid", zoals hij zichzelf 
typeerde. Niettemin was hij een 
kundig geneesheer, bij zijn 
patiënten zeer geliefd. · 
Dokter Eeltje woonde in de 
Huzebosk. Zijn huis werd in 
1863 afgebroken. Het stond waar 
nu , .naast Blokker, een groene 
schutting te vinden is. Tijdens 
zijn verblijf in Heidelberg leerde 
Eeltje de Duitse Romantiek ken
nen, die op zijn literaire werk 
een duidelijk stempel zou druk
ken. Zijn bijdragen in de onder
neming van Joost als uitgever, 
met die van zijn broers later 
gebundeld als Rimen en Teltsjes, 
behoren tot de- beste uit de 19e 
eeuw en hebben mede deze uitga
ve gemaakt tot de blijvende best
seller, met nu a~· 10 herdrukken. ' 
Zijn levenseinde was triest. Ziek, 
waar beproefd. door de dood van 
zijn zoon Lieuwe en zijn oogap
pel Anna, woonde hij de laatste 
tijd gescheiden van zijn vrouw, 
veel bij familie en later op 
kamers in ,Leeuwarden. Toen hij 
het einde voelde naderen lièt hij 

.· zich naar Grou brengen waal,' hij 
in zijn eigen huis, bij zijn zoon 
dokter· Hielde, op 22 maart 1858 
overleed. · 


