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1-IFT DORP 
Grouw niet zou 
kunnen feestvieren, 
want dan zon het 
vreemdelingenver-
keer er zich zeker 
niet in stijgende lijn 
bevinden. De inwo-
ners zijn vriende-
lijke mensen en het 
dorp is de weer-
spiegeling van hun 
karakter. Nog min-
der waar is het, dat 
de kinderen er iets 
te kort zouden ko-
men. Want als alle 
andereNederlandse 
jongens en meisjes 
huntaaiman en hun 
vrijster al lang heb 
ben. opgesnoept, 
dan heeft de jeugd 
van Grouw nog iets 
in het vat. Op 21 

. Februari namelijk 
is het Sint Pieter, 
die de jonge harten 
van Grouw sneller 
doet kloppen. In 
vol ornaat, met mij-
ter, baard en witte 
mantel, wordt hij 
die dag door het ge-
meentebestuur ont-
vangen. Hij is ver-
gezeld van zijn 
knecht Hantsje Pik 
of Hantsje Plus en 
deelt met evenveel 
vrijgevigheid zijn 
geschenken uit als 
elders SintNicolaas. 

Uiterlijk bestaat er dan ook niet veel 
verschil tussen Sint Pieter en Sinter-
klaas, behalve dan de witte mantel, 
welke Sint Pieter belet om het rode 
ambtsgewaad van de bisschop van 
Myra aan te trekken. Sint Pieter is dan 
ook beslist geen imitatie van Sinter-
klaas, ook al is hij onder diens invloed 
de laatste tijd te paard gekomen, hoe-
wel hij oorspronkelijk in het geheel 

geen „paardheilige" was. Het verschil 
ligt dan ook veeleer bi de historische 
oorsprong van het feest, welke veran-
kerd is in het dorpsleven van eeuwen 
her. De ligging aan het water maakte 
Grouw tot een min of meer besloten 
gemeenschap. Van ouds heeft het een 
niet onbelangrijke zoetwatervisserij 
gekend. Als gedurende de winter-
maanden de vorst intrad, zochten de 
vissers hun dorp weer op en wachtten 
er op gunstiger dagen. De verbinding 
met andere dorpen en steden werd dan 
in stand gehouden door schaats of slee. 
Als het echter ging dooien, was het 
dorp volkomen geïsoleerd. Dan kon 
men eerst in alle beslotenheid feest-
vieren. Inmiddels waren de vissers met 
hun netten klaargekomen en kon men 
op Sint Pieter (22 Februari) feestelijk 
afscheid nemen van de mannen, die de 
gehele zomer wegbleven en eerst laat 
in de herfst terugkeerden. Dan gaven 
de Friese huismoeders hun woning een 
grote beurt en zo is daar ook het woord 
„sintpitertje" de uitdrukking gebleven 
voor de grote schoonmaak. Waar-
schijnlijk is het tevens nog een 
van die gekerstende Germaanse ge-
bruiken, welke de oude Friezen met 
de Germaanse stammen gemeen 
hadden, het feest der „vernieuwinge", 

Tel in heel Nederland de har-
ten vol verwachting kloppen 
en in alle steden en dorpen op 
Vaderlandse bodem de maan 
door de eiken, beuken, popu-
lieren of platanen schijnt, is 

er één dorp in Nederland, waar de 
makkers hun wild,  geraas niet behoe-
ven te staken. De nuchtere, dage-
lijkse arbeid wordt er niet onderbro-
ken door de meest romantische dag 
uit een kinderleven. Wij zouden met 
durven beweren, dat in het Friese 
dorpje Grouw op 5 en 6 December de 
hareen niet kloppen of dat er op die 
dagen de maan verduisterd zou zijn, 
maar Sinterklaas komt er niet. De 
schimmels, zo zij er zijn, staan op stal 
en als de Sint toch in een rijtuig of 
auto door het dorp mocht gaan, heus, 
op ons erewoord, dan is hij verdwaald, 
want hij heeft er niets te zoeken. 

En toch zou dit dorp bij uitstek ge-
schikt zijn om Sinterklaas 'te ontvan-
gen. Het is sinds eeuwen het centrum 
van de Friese watersport. De wisse-
lende aaneenschakeling van brede en 
smalle wateren, het ontdekken van 
steeds weer nieuwe plassen, kanalen, 
poelen en petten maakt de omgeving 
zo aantrekkelijk. Hoe gemakkelijk had 
Sint Nicolaas niet over het Pikineer, 
waar 's zomers de Friese boeiers elkaar 
bekampen, uit Spanje kunnen komen! 
Hij had bijvoorbeeld kunnen afstappen  

bij het aan het water gelegen hotel 
Oostérgoo, om daarna te worden 
ontvangen op het fraaie gemeentehuis, 
dat Kropholler bouwde en waarvan 
twee stenen leeuwen de monumentale 
ingang bewaken. En hebben wij niet 
ergens gelezen, dat in Grouw met de 
beide Halbertsma's de Friese dicht-
kunst geboren is/ Het moet wel een 
speling van het lot zijn, dat, terwijl 
heel Nederland bezig is met verzen 
schrijven en eén rijmwoord zoekt op 
cadeau, nieuwe das, pantoffels of 
schaatsen, mckn in Grouw deze hoogtij-
dagen voor de Nederlandse poëzie vol-
komen verwaarloost. Als wij niet beter 
wisten, zou het ons zelfs een voor-
beschikking voor het dorp lijken, dat 
er een deuren- en ramenfabriek is. 
Want is het niet waar, dat Sinterklaas 
in bijna de helft van zijn liedjes aan 
deuren of ramen klopt! Als er in Ne-
derland één dorp geschikt is om Sint 
Nicolaas te ontvangen, dan is het. 
ongetwijfeld het vriendelijke Grouw, - 
en daar komt hij nu juist niet! De 
toegedekte boten blijven er aan de 
steigers, op de hellingen of in de boot-
huizen hun winterslaap sluimeren. Vijf 
December is in Grouw een avond als 
alle andere. . 

Dit wil niet zeggen, dat men in 

De oude Sint-Pieterstoren, welke uit de 
twaalfde eeuw dateert met het stoere zadeldak. 



het feest van de komende lente. 
Over het water en boven de lage 

huizen verheft zich de toren van de 
oude, in de twaalfde eeuw gebouwde 
Sint-Pieterskerk, die met haar fors 
zadeldak een toonbeeld is van de stoer-
heid van dit Friese volk en thans in 

De hoofdstraat van Grouw, waar • s zomers vele 
zeilers hun inkopen doen, is 's winters verlaten. 

Een sierlijk poortje geeft toegang tot het terrein 
van de kerk. 

protestantse handen is. lioevele ma-
len is deze niet het baken geweest van 
de boeiers en tjotters ver buiten het 
dorps De huizen rondom, waaronder 
er zijn met fraaie gevels, zijn er dicht 
tegenaan gebouwd en slechts door een 
smal steegje er van gescheiden. Van alle 

Koek en banket krijgen pas op 21 Februari hun 
kans in Grouw. 

kanten beheerst de Sint-Pieterstoren 
het dorpsbeeld, want Sint Pieter, de 
patroon van Grouw, heeft hier de oud-
ste rechten, welke zelfs zo oud zijn, dat 
Sint Nicolaas, die toch al van de vierde 
eeuw dateert, hem in al die eenwen 
niet heeft kunnen verdringen. 	K. 

Een van de smalle straatjes rondom de kerk, 
waar de bakker wel een klein karretje moet 
hebben om er zich goed te kunnen bewegen. 

Het Friese dorp Grauw aan de Wijde Ee, waar de Sint -Pieterskerkhet gehele do 	J,a4d overheerst. 

De monumentale ingang van het raadhuis van 
Grouw, dat architect Kro pholler gebouwd heeft. Siets:.. en Sjoerd in gesprek met de buurvrouw. 

Geen Sinterklaasfeest , maar toch vrolijk. 

Een der jongste inwoners van Grouw, voor wie het 
pas met Sint Pieter feest zal zijn. 


