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As men in deimennich nei't men noch in brief fan immen krigen hat
heart dat de skriuwer dearlik knoeid troch in hertoanfal yn it sikenhûs
leit, wurdt un de faeijens fan it minskelibben wer ns op in net mis to forsteane wize ûnder eagen brocht. Dokter Simen Auke Schoustra, foar hwa't
de dea troch syn wurk sa'n fortroud bigryp wie, hat dy sels net langer ûntninne kinnen. Op snein 3 septimber is er forstoam yn it Harnzer sikenhfis,
dêr't er iit Winaem by syn bern wei hinnebrocht wie.
Mei him is in tige bysûnder minske hinnegien, as dokter in goed fakman,
dy't mei syn Grouster pasjinten omgong op in wize sa't men it mar selden
sjocht. Hy hat, foaral yn de jierren dat er affinnich stie foar de hele, lestige,
praktyk yn it wetterlân, in hûdfol wurk dien. As minske en medicus is er
troch de Grousters tige wurdearre. Hy folge yn 1926 dokter B. Cuperus
op, krige yn 1953 dokter Fr. Dam nêst him en houd yn 1964 op hwat
keuringen en kontrôles nei mei syn wurk op. Dênnei krige er tijd foar alles
wêr't er fierders niget oan hie en dat wie net sa'n bytsje. Namme hat er
foaral makke as doarpshistoricus mei syn stiïdzje De Grousters ûnder doktershannen 1689-1973 yn it Grouster Almenak 1974 en mei de tinkboeken De Krite yn 'e krânse, 1875-1975 en It Gild to Grou 1776-1976; it
lêste is godtank noch by syn libben forskynd. De jierren lâns hat er yn en
om Grou bihalven de streekeigen flora (in samling nou tamakke oan it
Frysk Natuerhistoarysk Museum to LJouwert) fit folksmûle en argiven alle
nammen fan wetters, wegen en stikken lân gearbrocht, wurk dat perfoarst
publisearre wurde moat. Fan al dy kennisse hawwe de Stifting Grou, de
Monumintestifting Idaerderadiel en de Fryske Akademy profiteasje kind.
Yn syn wurk falt un op de greate krektens, de foarsichtige formulearring
en de leafde foar it ûnderwerp, leafde foaral ek foar de sljochtwei minske
yn syn deistich bistean. Krekt en foarsichtich wie er ek yn syn omgong
mei oaren, al stie er op syn stik dêr't er dat nedich achte. Biskieden fan
stal en wêzen, op it earste each gjin man dy't men safolle energy tatinke
soe as er fis yn syn wolbistege libben sjen litten hat, wiene foaral syn geastlike kwaliteiten dochs sa dat men hast forgeat dat er al heech op jierren
wie. Yn syn 1ste brief oan my, datearre Grou 28-8-1978, neamt er as ien
fan de arguminten hwerom't er nei jierren ôfgien is as bistjûrslid fan de
Monumintestifting: 'Boppedat bin ik nou 80. It kin sa wol'. Dy wurden
hawwe in djippere wysheit bifette as wy earst biseffe koene en woene, in
wysheit dy't wy ûs nou fanneed wol eigen meitsje moatte, wolle wy dizze
slach forwurkje. Wy earje him it bêste troch, mei it wêze mei gâns brekliker kapasiteiten, üs to wijen oan dy dingen dy't, mei sa folie fruchtber risseltaet, syn hert en geast bezichhouden.

Sidhorn, sept. 1978

Teake Hoekema
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YNLIEDING TA DE SCHOUSTRA-JOUN FAN DE STIFTING GROU
OP 12 DESIMBER 1979

'Schoustra waerd berne op 4 juny 1898 op Asingastate yn De Suorein ünder Grou en stamde fan heite en memme kant fit âld Mennist laech, dat
foar in part oant yn de 1 6de ieu nei to gean is en sont suver allinne boeren
opsmiten hat'. Sa bigjint dokter Schoustra syn sober stikje oer himsels yn
de moaije skiednis fan de Grouster sjirurgyns en dokters yn it Grouster
Almenak 1974. Yn dy iene sin stiet de hiele man foarjin. Hy fielt him ien
fan in lange rige sibben, forboun mei har troch heit en mem, dy't er apart
neamt. 't Is krekt as wol er sizze: 'Ik bin it net, mar ien 't fis slachte dy't
hjir foar jim stiet'. Ek it doarp dêr't er him op syn troudei nei wenjen set,
Grou, is er ien en mien mei. Hy is dêr berne, syn femylje is as safolle Grousters fan âlds Mennist, hy hâldt fan it wetter en makket bistekken en tekeningen fan skippen - mear op syn Groustersk kin it hast ek al net. Klear
moat ek it bistek fan syn libben al foar him lein hawwe, doe't er yn 1926
Grou as doktersplak knie koe. It gelok wie mei him, hwant hy krige de
tijd om it yn al syn ûnderdielen syn gerak to jaan. Oer syn dokterswurk
praet ik hjir net, mar sûnder mis hat er dêr tige bifrediging yn foun, om't
tsjinjen fan de mienskip alhiel yn syn aerd lei. Ik rekkenje dat syn minsklikens in seine west hat foar it doarp. De measten fan jimme dy't hjir joun
oanwêzich binne, hawwe it foartjocht hawn om him sa to kennen. Ik dy't
syn libben net oars as op in ôfstân oersjen kin, moat der nei riede, mat
forsinne doch ik my grif net, hwant hy moat dreaun west hawwe fan in
greate niget oan de minsken en dingen om lijm hinne. Hoe moat men oars
ommers forklearje dat er sa oan de histoarje fan syn doarp hong? Dy
leafde waerd stipe fan in sterk fielen fan forantwurdlikheit. Hy wie dokter, dus - soe men sizze wolle - skreau er oer syn foargongers en oer de
unike sykteforsekering It Gild yn syn doarp. Mei each foar it detail, dêr't
men de wiere leafhawwer oan ken, en mei de fine humor him eigen - hie
er net hwat fan in mflske? - biskriuwt er, sa sekuer as ien, ieuwen minsklike skiednis. Oeral dêr't dat mooglik wie hat er syn ijocht opstutsen.
Alderearst hat er fansels de boarnen lêzen en nochris lêzen, oantekens
makke en dy mei syn skerp ynsjoch skifte en oardere. Troch petearen en
brieven net to min hat er soarge om alles byinoar to krijen hwat mar to
efterheljen wie. Sok skiedskriuwen kin allinne immen dwaen dy't sa
fitere wurdt fan leafde en forantwurdlikheitsfielen foar syn ûnderwerp dat
neat him tofolle is en gun tsjinslach him ûntmoedigje kin. Hwant jimme
moatte de wurkkrêft net to lyts achtsje dy't it freget om sokke stfldzjes
sa kant en geef foarm to jaen. Wy sille it net hawwe oer de jierren dêr't
er dat op die, mat ek al hie er tritich jier jonger west, dan wie it noch in
prestaesje. Ik wol der dit al fan sizze, dat er nei syn 65ste, doe't er it as
dokter sa bannjch net mear hie, fiteinset wêze moat as ien dy't krekt bigjint: de jeuchlike krêft en iepenens nimmejin fuort mei. It moat him greate
foidwaning jown hawwe dat er dit wurk dwaen en ta in goed ein bringe
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koe. Nou leit syn wêzen foargoed fêst yn dizze beide stûdzjes. Hy jowt
dêryn rekkenskip fan syn libbenskar: dokters en siken knie har plak. Mar
ek it letterkundich libben fan de Grousters waerd fêstlein, yn De Krite
yn 'e krânse. Syn meilibjen mei de Krite sil net yn it inste plak droegen
wze troch syn leafde foar de Fryske tael, hwant Fries fielde er him grif
foar alles. Doe't dat allegearre klear wie, woe er it lânskip en de huzen
biskriuwe. Yn dat wurk bin ik mei him yn de kunde rekke. Yn de winter
fan 1975 op 76 joegen Van der Meer fan Roardhuzum, Ten Hoeve fan Nijlân en ik in kursus yn it opsetten fan in doarpsskiednis. It wiene nochal
lange jounen fan achten oant tsienen en wy namen elk in stik trije-fjouwer
foar fis rekken. Noch sjoch ik dokter dêr sitten, foaroan, hwant hy wie
hwat staf, trou alles oantekenjend en nijsgjirrich nei bysünderheden. En
ek dat byld dat er yn de healwei alven trein sit to wachtsjen stiet my klear
foar eagen. Hy wist al sa folle, mar - en dat tekenet him krekt - hy woe
bislein op it iis komme. Deis reizge er nei it Ryksargyf, dêr't ek dy kursus
hâlden waerd, mar dan wie it om Cit de âlde proklamaesjeboeken geduldich de nammen op to tekenjen fan huzen, pleatsen, stikken lân, wetters
en al sa mear. Dat wurk is net to ûnderskatten: it komt oan op sekuerens
en it skrift is min to lêzen. Oan it ûtwurkjen is er spitigernôch amper takommen, mar gelokkich hat er syn oantekens goed oardere neilitten. Hoe
knap en presiis at dat planearre wurk oer toponimen wurde moatten bie,
kinne wy sjen oan in pear bydragen dy't aldergeloks noch klear kommen
binne en dêr't ik jim joun op freonlike litnoeging fan jim warber bistjûr
hwat oer fortelle mei. De iene is in rekonstruksje fan de bouskiednis fan
de Huzebosk, de oare giet oer de skiednis fan it Grouster greidelânskip
en bihannelt inkelde lân- en wetternammen. Beide binne opset as lêzing.
De lêstneamde haw ik sels heard foar it Nammekundich Wurkforbân, de
oare hat dokter hjir to Grou hlden foar de Monumintestifting Idaerderadiel. Mei noch in tred stik, in advys oan de gemeente oer stijitnammen,
jowt de Fryske Akademy se fit as ûnderdiel fan Fryske Nammen III.
Fansels is it in eigenaerdige sensaesje om wurk foar to bringen fan ien dy't
dat, bie er noch libbe, sels dien hawwe soe. Mei my wolle jim dat wol sjen
as in posthfim earbiwiis oan fis forstoarne freon en learmaster, sa't ek dit
ynliedende wurd ornearre is om in goed en trou minske to bitinken. Hy
docht jin, by alle forskil, tinken oan dy oare greate Fryske boeresoan,
dr. Obe Postma. Beide bisiele in djippe leafde ta eigen folk en gea. Wurk
as harres tsjinnet en forriket it bistean fan fls Friezen, dêr't ek sy ien fan
West hawwe.
Fh.H Breuker
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INKELE TOPONYMEN
YN DE OMKRITEN FAN GROU*
As men in koarte ynlieding hâlde wol oer de toponymen fan Grouster
boerepleatsen en oare toponymen fit de Grouster omkriten, dan leit it
foar de hân, dat men net by al dy plaknammen stilstiet, mar dêr in kar fit
docht en in lyts tal dêrfan op it aljemint bringt. It sil ek nedich wêze om fis
net allinne to biheinen ta de toponymen sels, mar nou en dan in sydpaedtsje yn to slaen - in omstannichheit, dy't, tocht ik, needsaeklik is by eitse
stfldzje fan toponymen. Dy stfidzje kin nou ienkear net sûnder de help
fan oare wittenskippen: filology, etymology, skiednis, geology en neam
mar op; en dat krekt makket dy stfldzje fan de toponymen sa nijsgjirrich.
Foaral de nammen fan de boerepleatsen ha lange jierren myn omtinken en bilangstelling hawn. Ik leau dat trochstrings myn bilangstelling
dêrfoar greater wie as dy fan de kant fan de boeren sels. Ik ha lang bisocht om dêr hwat oan to dwaen. Nei't ik yn 1926 yn de Grouster praktyk kaem, stjûrde ik jiers twa kear in rekken nei de pasjinten. Op it
adres fan de boeren kaem stéfêst, al dy jierren troch, bihalven har eigen
namme, ek de namme fan de pleats to stean. Ik krige de yndruk dat dat
oer it algemien wol wurdearre waerd en dat it de bilangstelling foar en
de niget oan dy âlde nammen wol hwat oantrune hat - yn alle gefal wie,
leau 'k, de wurdearring foar de bûtenkant fan de brieveslûf wol sa great
as dy foar de ynhâld dêrfan.
In bytsje fortuten hat it, leau 'k, ek wol dien. Yn 1926 wiene der yn
de Grouster omkriten mar twa of trije pleatsen, dy't de namme op 'e foargevel of de homeije stean hiene; letter wiene dat in stik of sawn, acht.
len pleats, deun oan de Pikinar, mei de ieuwenâlde namme Ekema, krige
yn 1927 in nije foarein. Dêr moast sa't liket ek in nije namme op, in namme mei in nijmoadrich kleurke; en sa kaem der mei greate letters MARSICHT op to stean. Mar ik ha op 'e rekkenslûven de âlde namme Ekema
oanhâlden. It wie foar my in foldwaning, dat in pear jier letter dy namme
EKEMA op 'e listgoate skildere waerd.
Om nou ta myn ûnderwerp to kommen, ien en oar inkele pleatsenammen yn de Suorein (,,Zuiderend"). Earst dan de pleats, dy't yn de
Stimkohieren optekene stiet ûnder nû. 9 en dy't yn myn boekje de namme hat fan ,,it paradyske". In tapaslike namme as men wit, dat nearne
sokke lekkere krfisnotsjes en Frânske kroanen woeksen as dêrre yn it
greate hôf, nearne de protters op 'e nael fan de skuorre in fitlitten tsjotteren en diene as dêrre, dat nearne sokke grouwe foarnen en bearzen fon* Dit artikel is frijwol identyk mei it manuskript dat dokter S.A. Schoustra fan Grou
rémakke liie foar syn lézing op 11-2-1978 foar it Nammekundich Wurkforbân fan
de F.A. Dy lézing joech in tal treflike oplossingen fan fraechstikken dêr't in nammekundige by it bistudearjen fan de sitewaesje om Grou hinne foar komt to stean.
T.B.H.
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gen waerden as yn de Sylroede dêr oan it hiem. Ik kin it witte, hwant ik
bin dêr berne en ha myn jongesjierren dêr trochbrocht.
Ik moat dér lykwols daelk by fortelle dat men dy namme ,,it paradyske" nearne op in kaert of yn in kohier fine sil. Dêr stiet de pleats oanjown mei de namme Asinga. Dy namme ha ik lykwols ek frede mei, hwant
hear mar, hwat Johan Winkler yn syn Naamlijst fan dy namme Asinga seit:
'Deze overoude en schoone naam, naar sommiger meening Godenzoon beteekenende en die, volgens de sage, reeds v66r onze jaartelling door eenen
Frieschen vorst, Asinga Ascon, zoude gedragen zijn'. Ik soe sizze, hwat
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wol men noch mear! Boppedat hat Asinga mooglik it wensté west fan ien
fan de âldste by namme en tanamme bikende grytmannen fan Idaerderadiel, yn 1438, Jorerd Azynga, dy't neamd wurdt yn de Nalezing van de
nieuwe naamlijst van Grietmannen, fan Baerdt van Sminia en Andreae
(1893). Dêr stiet by oantekene, dat er mooglik deselde is as Joret Andringa (1450), dy't aenst noch efkes op it aljemint komt.
By de nûmering fan de pleatsen yn de Floreenkohieren falt it op, dat
yn de Suorein twa pleatsen gjin nûmer ha (sj. kaertsje nû. 1; de nûmers
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dy't dérop by de pleatsen steane, binne deselde as yn de Floreenkohieren).
De forklearring dêrfan is, dat eartiids it gebiet fan dy beide pleatsen nèt
by Idaerderadiel, mat by Utingeradiel hearde. De âlde gritenijgrins is op it
kaertsje oanjown. Yn de tijd fan Napoleon is dat foroare: by de ,,gemeentelijke herindeling" fan 1812 kaem it gebiet fan dy beide pleatsen by de
,,Gemeente Grouw" (letter, yn 1816, by de gritenij Idaerderadiel) en
waerd de Sylroede oer syn hiele lingte de grins.
De eastlikste fan dy beide pleatsen, dêr midden yn it lân, bin ik nea in
namme fan tsjinkommen; yn de Floreenkohieren fan Utingeradiel komme,
yn tsjinstelling mei dy fan Idaerderadiel, hast gun pleatsenammen foar. De
oare pleats, oan de Boarn, deun by Jirnsum, stiet op 'e measte kaerten
oanjown mei de namme Douma, û.o. op 'e kaert fan Eekhoff fan 1850
en op 'e topografyske kaerten. Jierren lyn ûntdiek ik dat dy pleats fan âlds
winliken in oare namme droech. Yn 1932 kaem de pleats Asinga op buorden; yn it forkeapboekje fan doe foun ik ûnder it haedstik ,,erfdienstbaarheden" dit biskreaun; 'Het eerste perceel (dat wie it hûs mei it hiem fan
Asinga) is van ouds bevoorrecht met voetpad westwaarts naar en van de
Boom bij Ludringa'. Hwat moast ik dêr fan tinke? Dat fuotpaed, dat ik
as jonge tûzen kear lâns roun wie nei skoalle ta (yn Jimsum), kaem fit
by Douma oan de Boarn; fan Ludringa hie ik foartiid nea heard. Ik moast
dêr mear fan witte en kaem dêroer to praet mei de biwenner fan dy pleats.
Syn kommentaer wie nijsgjirrich; hy sei: 'Op 'e kaerten stiet fls pleats altyd oanjown mei de namme Douma, mat yn alle keapakten en âlde hierkontrakten dy't wy fan de pleats ha, wurdt net ien kear de namme Douma
brûkt, mar is it stéfêst Ludringa'.
Dat wie goed dûdlik. Mat wie dy namme Douma dan folslein in forsin,
of wie dêr in oannimlike forklearring foar? In âlde oarkonde fit 1476
jowt hjir, tocht ik, klearrichheit (sj. Oudfriesche Oorkonden, diel 1, nû.
268). Dêr lêze wy û.o. dit (frij yn hjoeddeisk Frysk oerbrocht): 'Jorard
Andringha, siik fan lichem, mar goed by myn forstân, ha myn testamint
makke yn 't jier fan fis Heare 1476' ensfh. Dy Jorrit Andringha is deselde
as dêr't wy it nijs oer hienen; hy wie grytman fan Utingeradiel en Idaerderadiel en wenne to Boarn of mooglik op Henshuzen (tusken Akkrum
en Terherne). Hy forklearret dan yn dat testaniint, dat er de pleats op
Henshuzen nei syn ferstjerren taha wol oan Gerbrich, syn wiif, en Luyweringa gued oan Janka Douwama en dy syn soan Douwe (dy Janka Douwama
sil al moai wis de pake en Douwe de heit west ha fan de lettere, bikende
Janko Douwama).
Hoewol't ik dêr net in folslein wetterticht biwiis fan ha, nim ik oan,
dat mei Luyweringa deselde pleats bidoeld is as Ludringa. It hoecht un
dan ek gjin nij to dwaen, dat de pleats doe (tydlik) de namme Douwama
hawn hat. Opmerklik is dochs, dat dy oarspronklike, âlde namme Ludringa oant hjoed-de-dei yn hierkontrakten en keapakten hanthavene is.
Op 'e nijste topografyske kaert is de pleats oanjown mei de namme
Ludringa-stins. Dy tafoeging 'stins' is tinkt my wol op syn plak. De niisneamde oarkonde is in dfldlike oanwizing dat de pleats eigendom wie fan
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de doetndske Fryske lânadel; dêr binne ek sterke oanwizings dat it hûs
destiids in echte stins west hat: yn it foarste plak hat de hear Sjouke de
Zee (yn myn skoaljierren lapkekeapman to Jirnsum) ns skreaun, dat er
fan âlde Jirnsumers heard hie, dat eartiids de pleats yn de folksmûle dêrre
'de stins' neamd waerd; en twad, yn myn jonge jierren wiene de brede
grêften mei de singels noch foar in great part oanwêzich. En hjoed-de-dei
is der noch wol hwat fan to sjen. Op 'e loftfoto fan Jirnsum yn it nije
boek Friesland in Vogelvlucht is de pleats hiel moai en dtdlik to sjen en
binne de restanten fan de grften noch to ûnderskieden.
Dan woe ik efkes stilstean by in pleats net fier derôf: Ni/damstra, nû. 1
yn it stimkohier fan Grou. It is d(idlik dat dy pleats syn namme to tankjen
hawwe sil oan in ,,nije daem" dêr tichte by. It hat sin om ns nei to gean,
hokker daem at hjir krekt bidoeld is, namsto mear omdat Rienks en Walther har yn it boek Binnendiken en Slieperdiken dr net dûdlik en hwat
twivelich oer (itlitte: op ien plak wurdt in biskate daem ,,de nhje daemneamd, letter wurdt oan in oare daem deselde namme jown.
As wy oannimme dat sa om it jier 1000 hinne de measte sédiken oanlein binne, dan moatte doe ek de diken oan wjerskanten fan de Boarn
en de Mûzel makke wêze. Oan de westkant: fan Raerd ôf de Hegedyk en
fierderop de Himdyk troch Jirnsum en sa nei Aldskou en Akkrum. En oan
de eastkant: de dyk fan Tsienzerbuorren ôf, oer Friens en eastlik fan Jirnsumersyl en by kleaster Ealsum lâns, nei Nes en sa fierder. Dat lêste em
dyk (foarsafier't dy by de Boarn lâns rint) krige letter de namme Leppedyk. Ik kom dêr aenst noch efkes op werom.
Wy sjogge dat it by de oanliz fan dy lêste dyk nedich wie om in daem
yn de Kromme Grou to lizzen. San 100 jier letter, om 1100 hinne
wurdt der oannommen (de biwenners sieten doe al tangele mei de letmidsieuske transgresjeperioade en dus faek mei hege wetterstannen (it sé wei)
is der in dwersdyk oanlein by Jirnsum, tusken de Himdyk en de Leppedyk. De bidoeling dêrby wie binammen, dat de diken hegerop oan wjerskanten fan de Boarn, bisuden de Jirnsumersyl dus, minder soarch en ûnderhâld nedich hiene. Dat dy diken neitiid forwaerleazge binne is de Iju
letter sûr opbrutsen, doe't, wer sa'n 100 jier letter (om 1200 hinne dus)
de Wjittering fan Ald-Skou nei de Snitsermar groeven waerd en Oastergo
by hurde wyn (tt it sCidwesten opskipe waerd mei opwaeid wetter üt dy
hoeke. It gefolch dêrfan hat west, dat it Leppaforboun, dat wierskynlik
al earder bistie en binammen in rjochtsprekkende funksje hie, him needsaekiik ek ynlitte moast mei wettersteatssaken en soargje dat de dyk oan
de eastkant by de Boarn lâns, bisuden de Jirnsumersyl (doe noch de Nudamstersyl neamd), wer ynoarderbrocht waerd. Dit stikje wettersteatsskiednis wurdt hjir efkes oanhelle om nochns dûdlik to meitsjen, hwerom't de dyk bisuden Jirnsumersyl de Leppedyk neamd waerd en de dyk
noardliker nei Friens op dy namme nea hawn hat, wylst dy beide einen
dyk yn oanliz dochs ien dyk wiene.
It foigjende noch oer de daem troch de Boarn, dy't in 100 jier letter
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oanlein waerd as de dyk troch de Kromme Grou. It liket dan winliken
fanselssprekkend, dat de daem yn de Boarn dêr yn de omkriten destijds
de namme ,,nije daem" yn de folksmûle krige; it syltsje yn dy daem hat ek
ieuwenlang de Nijdamstersyl hutten. Men kin jin der dêrom oer forwûnderje, dat Rienks en Walther net allinne de daem troch de Boarn, mar ek
de daem troch de Kromme Grou de ,,Nije Daem" neame. Nei myn miening hat de pleats ,,Nijdamstra" syn namme to tankjen oan de daem troch
de Boarn, en net oan de 100 jier âldere daem troch de Kromme Grou.
In inkel wurdtsje oer pleats nû. 2 fan it stimkohier, Hania-state, al
noeget it greate hiem mei de singels en de dûbele grêft dêromhinne wol iit
om dêr hwat langer by stil to stean. Hwat dêr al efkes fan sein wurde moat, is,
dat fan alle Grouster pleatsen dit de iennichste is, dêr't de namme by it
brede publyk noch fan bikend is. Men neamt dy pleats lykwols net Hania
of Hanje, mar stéfst De Hanje. Fyftich jier lyn wiene by in great part fan
de Grousters de pleatsenammen Graalda en Abbema ek noch bikend, mar
dat kin men nou net mear sizze.
Pleats nû. 3 hat yn de stimkohieren net in namme, mar yn de atlas fan
Schotanus fan 1718 en op 'e Eefhoff-kaert fan 1850 wurdt de pleats oanjown mei de namme Het Hooghiem. Op oare plakken komt men dy namme foar dy pleats hast nea tsjin; allinne is de namme foar inkele jierren
oanbrocht op 'e foargevel fan it hûs.
Dochs hat dy pleats in âldere namme hawn. Yn 1664 waerden der to
Grou prikken yn it wurk steld om in wei oan to lizzen fan Grou nei de
Jirnsumersyl. Soks soe dan wêze 'tot een legelyx gerijff', hwant it soe de
earste wei oer lân wurde dy't Grou mei de bûtewrâld forboun. Der gyng
in forsykskrift (mei 55 hantekens en 40 'mercken' - fan manlju dy't net
skriuwe koene - derûnder) nei grytman Carel van Roorda, dy't dat mei
syn 'advijs' trochstjûrde nei de Steaten yn it 'Landschapshuys' to Ljouwert. Nou is it aerdige, dat by dat rekest in tekene kaertsje foege wie,
dat biwarre bleaun is en dat dêr de boerepleatsen op oanjown binne mei
de namme derby. En sa stiet dan by dizze pleats nû. 3 de namme Gaelinga. Ik wie dy namme al ns in kear earder tsjinkommen, mar koe dy doe
net goed thisbringe. Dat wie yn de Benefisiaelboeken fan 1543, dêr't
neamd wurdt 'Ghalinga guedt, daer Joucke Wyttyez. op woont'. Hjir mei
noch efkes by forteld wurde, dat der doe yn 1664 neat kommen is fan de
oanliz fan dy 'rijdwech' fan Grou nei de Jirnsumersyl. Der kaem wol tastimming fan de Steaten, mar de Grousters koenen it mei de sinteraesje net
foarelkoar knie. It hat doe noch sa'n 100 jier duorre, foar't der in reed en ek net mear as in modderreed - fan Grou nei de Jirnsumersyl kaem.
En dêrnei moasten der noch wer 80 jier oer forrinne, foar't dy reed 'bepuind' - forhurde - waerd. Dat wie yn 1842. Dât wie dus it jier dat Grou
foar it earst in knappe forbining oer lân mei de rest fan de wrâld krige!
Oer de beide pleatsen dy't yn de stimkohieren steane ûnder de nûmers
5 en 6, woe ik it folgjende sizze. Yn dy kohieren hat nû. 5 gjin namme;
nû. 6 hat dêr de namme Sijma (op oare plakken faek as Sinia of as Zynia
skreaun). Beide pleatsen leinen foarhinne oan in âlde slinke, de Hania11

sleat; yn 1919/1920 is dy tichtsmiten en is der in wei fan makke, sadat dy
beide stéen nou lizze oan in ryddyk, dy't deselde nuvere bochten fortoant
as eartiids dy Mde slinke.
As men de nijste topografyske kaerten bisjocht, stiet de namme Sinia
net by pleats 6, mar by pleats 5. Dat is fansels in forsin. De oarsaek fan
dat forsin sil west ha, dat de pleats Si/ma. of Sinia om 1898 hinne ôfbrutsen is en net wer opboud. By de Topografyske Tsjinst is doe de namme
fan de ôfbrutsene pleats setten by pleats nû. 5, dy't gun namme hie. Op
âldere topografyske kaerten stiet de namme Sinia wol op it goede plak.
File de pleats nû. 5 âldtiids dan gun namme? Ik ha dat lang tocht. Mar
de ,,kolleksje Andreae" brocht oan 't ijocht dat dy pleats fan âlds wis wol
in namme hie: yn in proklamaesje fan 1567 wurdt bikend makke dat
Tinco Andringa fan Boam in part fan Rippersma Staete to Grou keapet,
en fierder yn in oare proklaniaesje datselde jiers wurdt neamd 'Rippersma
zaete tot Grou, Hanya ten noorden en Synia ten zuiden'. It is dddlik dat
wy hjir to meitsjen ha mei pleats nû. S fan de stunkohieren. Ek yn de Recesboeken wurdt 'Rypersma to Grou' in kear neaind (1572).

::Tx.

FEAN,

Wy geane nou it de Suorein wei en wippe oer nei Pean (stideastlik fan
Grou). Dat gebiet bistiet fit twa parten: ien oan de westkant en ien oan de
eastkant fan de Grêft. Foar 1812 hearden beide stikken ûnder de gritenij
Idaerderadiel, mar yn dat jier hat Napoleon it stik biwesten de Grêft ta12

skikt oan Utingeradiel, mooglik as kompensaesje foar it stik yn de Suorem, dat Utingeradiel dér kwytrekke. De foamaemste reden sil lykwols
west ha, dat de gemeenten in mear natuerlike grins krigen. De âlde gritenijgrins is op it kaertsje nû. II oanjown.
Foar 1800 stie op it eastlike stik net ien pleats; op it westlike stik stienen tnje pleatsen, dy't yn de stimkohieren alle trije mei de namme Pean
oanjown binne (faek ek skreaun as Peen of as Paen), ûnder de nûmers
18, 19 en 20. Yn it bigjin fan de 19de jeu is nû. 20 ôfbrutsen en op 'e nu
opboud oan de eastkant fan de Grft, mei't dy pleats it lân allegearre ek
oan dy kant lizzen hje. Nûmer 19 is yn de léste helte fan 'e 1 9de jeu ôfbrutsen en net wer opboud; it lân kaem by nû. 18. It is nou dus sâ, dat dr
op Pean twa pleatsen stean: ien yn Utingeradiel (oan de westkant fan de
Gréft) en ien yn Idaerderadiel (oan de eastkant).
Ik ha miend dit stikje skiednis dochs efkes fortelle to moatten, en wol
om de folgjende reden. Yn it bikende geografyske wurdboek fan Van der
Aa fynt men oanjown dat Pean (hielendal) leit yn Idaerderadiel, en dat it
ien hûs telt mei 6 biwenners. Lettere auteurs ha it oernommen en ek (is
skoandere Encyclopedie van Friesland wol (is wysmeitsje dat Pean allinne
yn Idaerderadiel leit; Pean soe dan hielendal eastlik fan de Grêft lizze. Mar
it is dus sa, dat de oarspronklike biwenning allinne oan de westkant fan de
Grêft en dus hielendal op 'e ein fan de Ie lei.
Nei dit (itstapke nei Pean, wol ik wer in oare kant (it, ût it wetterlân wei,
werom nei it kweldergebiet, mar nou de kant fit nei Idaerd: itHôflân. In
hiele oare lânsdouwe as it wetterlân mei syn marren en puollen, syn typysk leechfeanlân: sljochte, igale ekers, ûndjippe greppels en sleatswâllen - tsjinoer it kweldergebiet westlik fan Grou: in frij tsjokke klaeilaech
op it ûnderlizzende fean, hege roune ekers en djippe sleatswâllen, foar it
greatste part ûntstien yn de post-romeinske transgresjeperioade, sa tusken
de jierren 300 en 800 nei Kristus. Yn dy tiid waerd der oan de iggen fan
Middelsé, Mûzel en Boarn in flink pak swiere knipperige klaei foarme,
mei dér trochhinne kronkeljend en bochtsjend in tal slinken, dy't yn
iepen forbining mei de Middelsé of de Boarn stiene. De bilangrykste fan
dy slinken binne tsjintwurdich noch wol yn it lânskip werom to finen: de
eardere Hanjesleat, dy't earne by de Hanje bigoun en by it Ealsumer
kleaster, ticht by Ald-skou, yn de Boarn fltkaem; it Swin yn it Hôflân, dat
efkes sfidlik fan (de lettere) Trij-Romers ûnder Roardhuzum yn de Middelsé roun; en dan noch, noardliker, yn de Wurdumer kontreijen, it Alddjip, dat justjes noardlik fan Barrehûs yn de Middelsé kaem.
Trije boerepleatsen yn it Hôfiân, it kweldergebiet noardwestlik fan
Grou, wol ik earst efkes by stilsteai: Suffenstra (nti. 8 yn it stimkohier
fan Idaerd), Great Suffenstra (nû. 30 yn it stimkohier fan Grou) en Lyts
Suffenstra (nû. 31 yn it stimkohier fan Grou). De Benefisiaelboeken fan
1543 wurde dizze pleatsen ek al yn neamd, hoewol net mei dyselde nammen. Men kin dér û.o. yn lêze, dat oan de pastoar to Grou jierliks bitelle
wurde moat: 'uuyt dat cleyne guedt inne Sutfen, daer Wabbe Jorritz nu
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ter tyt op woent, achtehalff stuveren'. Oan de fikaris wie datselde 'cleyne
guedt' jierliks Ijirdel stûr skuldich. It is didlik dat dit 'cleyne gued inne
Sutfen' deselde pleats is as Klein Suffenstra yn de stimkohieren. En
fierder sjogge wy yn de Benefisiaelboeken: 'uytet groot guedt inne Suydfen te Grouw, daer de meyer Goffa Foppez nu ter tyt op woent, koempt
de Prebende t Grouw negen gulden florenen jaerlix'. Dy krite of dat gea
waerd dus de Sutfen of Suydfen neamd, (in namme dy't grif lang al
archaysk is) en dy pleatsen ha drfandinne har namme Sudfenstra of
Suffenstra krigen. It is net ûnwierskynlik dat de earste biwenners yn dy
kontrei har delsetten ha om-ende-by Idaerd en dat dy biwenners de krite
dér yn it suden de Sutfen neaniden.
Mar hokker krite krekt waerd de Sutfen neamd? Dêrby moat wiisd wurde op in opmerklike omstannichheit. Men sjocht dat dy trije pleatsen Suffenstra op in rychje midden tusken twa wetters lizze: it Swin oan de westkant, en oan de eastkant in wettergong, dy't op âldere topografyske kaerten oanjown is mei de namme Janssleat. It Swin mei syn bochten is typysk
in âlde slinke en sil sûnder mis op natuerlike wize ûntstien wêze. By it
lange, fnj rjochte ein, sildlik fan punt A (sj. kaertsje nû. III), dat op 'e
Rjochte Grou tarint, kin men jin lykwols ôffreegje, is dat wol in natuerlike feart, of is dat ein troch minskehannen makke. Datselde sjocht men
ek by de Janssleat: in hiel ein bochtich mei it karakter fan in natuerlik
wetter, dy't dan ynienen (by punt B) ombûcht en dan mei strielrjochte
stikken sCideastlik op Grou tagiet. Dy rjochte einen ha ek oare nammen:
Bosksleat en Spokesleat.
It die my bliken, dat dizze Janssleat foarhinne in oare namme hawn
hat. Yn in proklamaesje Cit 1737 oangeande de forkeap fan de pleats De
Tttse (stimkoh. nû. 40) stie as westlike neistlizzer fan dy pleats oanjown 't Oud Zwin. Ik foun dat tige opmerklik, hwant ik hie altyd miend,
dat dy pleats oan de Janssleat ta roun. En it Swin roun folle westliker
by Friens en Roardhuzum lâns! It wie foar my dan ek in oanlieding om
dy saek ns hwat neijer to bisjen. Doe die it bliken dat de stimkohieren
op ûnderskate plakken hielendal yn oerienstimming binne mei neamde
opjefte yn dy proklamaesje fan 1737. By de pleatsen De Tttse (nû. 40),
Lyts Fenwierstra (nû. 39) en Great Fenwierstra (nû. 38) wurdt faker as
ien kear it Swin as westlike neistlizzer fan dy pleatsen oanjown. Ek by
Lyts- en Great Roorda (nû. 27) wurdt as westlike neistlizzer 't Nauw
Swin neamd. Hielendal drmei yn oerienstimming is, hwat der yn de stimkohieren biskreaun stiet by in stik-trije Idaerder pleatsen: sawol Great
Epema (stimkoh. Idaerd nû. 4) en Lytse Epema (Id. nti. 5) as de Idaerder
pleats Sudfenstra (Id. nû. 8) ha as eastlike neistlizzer ek it Swin.
It is dus dijdlik dat eartiids net allinne it tsjintwurdige Swin, mar ek
de Janssleat de namme it Swin hie. It leit dan foar de hân, dat men jin ôffreget, ha dy fearten eartiids ien west. As dat yndied it gefal wie, dan moat
der in forbining tuskeni beide fearten bistien ha. En as men dan, mei
dit yn de efterholle, de topografyske kaert noch ns goed bisjocht, dan falt
daelk op in rige lânsleatten, dy't mei in greate bocht punt A fan it Swin
14
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mei punt B fan de Janssleat forbynt.
Op it earste gesicht liket it al tige oannimlik, dat dit dy âlde forbining
west hawwe moat: ommers, de Janssleat mei syn slmke-oansjen kriget
drmei syn natuerlike yn- en ôfwettering fan en nei de Middelsé, en twad
binne de punten A en B krekt dy plakken, dêr't it slinkekarakter fan Swin
en Janssleat oergiet yn fearten dy't de yndruk jowe groeven to wêzen.
Boppedat binne der noch oare omstannichheden, dy't meitsje dat wy
(is ûnderstelling wol as wier oannimme meije: to'n earsten, it patroan fan
de forkaveling oan de iene kant fan feart A-B is folslem oars as it patroan
oan de oare kant, en twad, de 1 9de-ieuske kadastrale opjeften jowe wissichheit dat dy forbining A-B krekt de skieding foarmet tusken de pleatsen
Sudfenstra en de pleatsen dêromhmne.
Hjir is noch by to fortellen, dat dit em ,,dea" Swin him by fjildynspeksje hjoed-de-dei noch ûnderskiedt fan de oare lânsleatten. It is trochstrings
breder, de wâllen binne minder steil, it hat mear in natuerlik oansjen. Ek
binne der einen, dy't net sa strielrjocht binne as de measte gewoane lânsleatten.
Fierder falt it ek op dat der yn dat hiele ein feart A-B net ien daem
foarkomt ((itsein de beide polderdiken, dy't by A en B de feart ôfslute, en
Litsein de spoardyk mei de nije rykswei dêmjonken) en dat it dus foar in
wein of traktor net mooglik is om fan de 'Suffenstra-pleatsen' rjochtstreeks nei de kriten dêromhinne to kommen. It stik 'dea' Swin A-B
foarmet hjoed-de-dei noch in folsleine skieding tusken de pleatsen oan de
iene kant en dy oan de oare kant, wol opmerklik as men bitinkt, dat dat
stik Swin nei alle gedachten al tusken 1500 en 1600 fan it bûtewetter ôfsletten is, dat is to sizzen yn de snuorje dat de lytse bidriuwspolderkes en
de wettermolen yn 'e swang kamen.
It is nou ek wol dfidlik, hwat wy krekt ûnder de Sutfen forstean moatte. Dy namme is lang al net mear yn gebrûk, mar wy meije wol oannimme,
dat mei de Sutfen bidoeld is de krite dy't, om sa to sizzen, oan de eastkant, oan de s(idkant en oan de westkant troch it Swin 'omearme' waerd.
Op in loftfoto fan dit gebiet, dy't yn 1949 nommen waerd op 4000 m.
hichte (Topogr. Dienst, Delft), is ek dfidlik it âlde birin fan it Swin to sjen;
ek komt dér moai op fit it forskil yn de forkaveling oan wjerskanten fan
it em ,,dea" Swin.
Hjir' woe ik it dan by litte. Nei't wy dus earst in stik-trije Grouster boerepleatsen wer oan har âlde, oarspronklike namme holpen ha, ha wy ta bisint (is eachweid gean litten oer it Swin, en ha dêrfan, meije wy oannimme, it âlde, oarspronklike birin rekonstruearre en dêrby tagelyk yn steat
west om de Janssleat syn âldste namme werom to jaen en fan de krite,
dy't by âlds mei it toponym De Sutfen oantsjutten waerd, moai krekt de
grinzen oan to jaen.
Grou, febrewaris 1978
S.A. Schoustra
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KOMMENTAER OP 'E YN BIGJIN 1977 FAN B. EN W. FAN
IDAERDERADIEL UTSTELDE STRJITNAMMEN FOAR GROU*

Ad 1.

Graalda

Myn biswier tsjin it (itstel oangeande dizze namme is, dat op dizze manier
twa ûnderskate lokaesjes yn itselde doarp (a. de nou noch bisteande pleats
Graalda mei de namme yn greate gouden letters oan de gevel; b. de nij to
bineamen stijitte), beide foislein gelikenze nammen knie.
Foar mannich Grouster is dizze ieuwenâlde namme in bigryp: de namme fan de monumintale pleats oan de wei nei 't stasjon, nou hwat yn forfal, man sûnder mis noch mei de réele mooglikheit dat dit sté noch generaesjes lang dy âlde namme hâlde sil.
It dopen fan in nije strjitte, dêr in ein fan ôf, mei deselde namme, soe
lykwols it weiwurden fan de namme foar it sté dêr't dy thdsheart, yn de
hân wurkje.
Der binne noch mear arguminten, dy't tsjin dit fitstel pleitsje. It kin in
praktysk biswier wêze, foar de posterijen b.g., dat twa ûnderskate lokaesjes yn itselde plak deselde namme ha; men mei oannimme dat de
P.T.T. soksoarte sitewaesjes bisiket foar to kommen.
En dan ta bisKit: foar letter, nei in pear generaesjes al, kin it foar de
bioefener fan de ,,petite histoire" in slimme bitizing jaen, as der twa ûnderskate lokaesjes deselde namme drage.
Ad 2.

Beetgema

Sa't de namme hjir yn it iitstel fan B. en W. stiet, bin ik dy nea tsjinkommen. Bidoeld sil wol wêze Beetgma guedt of Bentgma gueds landen, beide
nammen dy't ien kear yn de Benefisiaelboeken foarkomme (1543), mar
dy't men dêrnei nea wer sjocht. It is nedich, dat men earst ns iitmakket:
hokker pleats is hjir bidoeld, bistiet dy pleats noch en hat dy pleats noch
in namme? De Benefisiaelboeken sels jowe foar in great part andert op dy
fragen, as men dy saek hwat mei sin fitsiket. Dêrta is nedich dat men ander it Patroansbisit neigiet hwat dêr biskreaun stiet oer it eigendom de
Wereckere en ûnder it Pastorijbisit sjocht hwat dêr sein wurdt fan it Pastoriewei/landt. Forgelykje dêrby it bygeande kaertsje, dat alles wol dddlik
meitsje sil.
* Op 15-2-1977 stelden B. en W. fan Idaerderadiel oan de rie fan dy gemeente in tal
nije strjitnammen ût, allegearre tobekgeande op âlde pleatsenammen en nei regespraek mei de Nammejowingskommisje fan de Fryske Akademy. Ten fan de riedsleden frege dokter S.A. Schoustra syn kommentaer op 'e étstellen en dat hat doe
laet ta dit kommentaer, reden foar de nie om de saek fan de nammen oan to hâlden. Om't yn dat kommentaer gAns witten en ûndersiik forarbeide is, achte de redaksje it de muoite wurdich en printsje it hjir praktysk ûnforoare ôf.
T.B.H.
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Earst hwat oer de Wereckere. Dat wie in perseel lân, lyk westlik fan de
Grouster toer; op dat lân kaem in net al to greate terp foar (sj. ek de terpekaert yn Boelens syn boek Friesland tot de lie eeuw, en Herre Halbertsma syn Terpen tussen Viie en Eems). De terp is yn de 19de-20ste jeu foar
it greatste part ôfgroeven, allinne de pleats Biensma stiet noch op syn âld
sté en leit dan ek gâns in stik heger as de neiste omkriten.
Oer dy Wereckere wurdt dan yn de Benefisiaelboeken letterlik it
foigjende opjown: 'Item, oock heeft de voorscreven kercke een porceel
landes, gheheeten die Wereckere, leggende voer den kercketoeren toe
Grouw in t west; wel halff t voorscreven porceel lecht an t water, in t oest
ende zuydt an t water heetende de Grouw, an de landtszijde in t west loepende an die possessie lands, hietende de Fen, op deweicke Ryckert
Peters nu woent; ende heeft voorscreven perceel landts naestlegers aen de
noorderazijdt de landen van Beetgma guedt; deese voorscreven Wereckeren
brengen es yaers op zeven gulden floreenen, off daeromtrent, nae dat de
fructen wassen'.
Hwat it lân fan de pastorijpleats oanbilanget, lêze wy it foigjende: 'De
Pastorie t Grouw weijlandt loepet in t west an Bentgma guedts landen,
daer nu ter tyt Foickert Martensz op woent ende oeck in t west an t goedt
in t Hoofflandtslanden, dat welcke bewoent Geercke Rummckez' ensfh.
Dy beide sitaten meitsje düdlik, dat mei Ben tgma guedts landen en mei
Beetgma guedt net oars bidoeld wêze kin as de pleats (Lyts) Biensma (it is
net ûnwierskynlik dat yn 1543 noch gun spjalt yn Lyts en Great Biensma
pleatshawn hie).
Yn dy jierren fan it midden fan de 16de jeu wurdt op in oar plak (Proklamaesjeboeken 1567 en 1568, kolleksje Andreae) skreaun oer Byentzema. Dy stavering mei as in sterke oanwizing sjoen wurde, dat de ûtspraek
18

fan de namme Biensma yn de 16de jeu gelyk of frijwol gelyk wie oan de
itspraek fan hjoeddedei. Dat de Grouster pastoar Nanne en syn fikaris
Lambert destijds der wurk fan hienen om in oannimlike stavering to bitinken, dy't ek noch hwat in Hollânsk oansjen ha moast, kin men net sa
folie niget oan ha. It mei un dan ek net forwûnderje dat men nearne oars
dizze nuvere stavering tsjinkomme sil. Johan Winkler neamt yn syn wijdweidich boek Friesche Naamlijst wol Great- en Lyts Biensma-Sate ûnder
Grou, mar jowt gun omtinken oanBeetg,na of Bentg,na.
De konkliizje moat dan ek sa wêze: soe men yn Grou in strjitte de
namme Beetgema, Beetgma of Ben tgma jaen mei de bidoeling dêrmei in
âlde namme fan in net mear bisteande pleats of net mear as sadanich
brûkte boerepleats foar de takomst to hoedzjen en feiich to stellen, dan
soe dat misliedend w&e: a. om't dy - forkeard stavere - namme yn dizze
foarm likernôch nea brûkt is, en b. om't de pleats, dêr't it hjir om giet,
noch foar 100 persint oan it produksjeproses meidocht (Hette en Otte
Bouma, Hôflân 2) en om't boppedat dy pleats de ieuwen troch de namme
Biensma droegen hat.
Ad 3. Noardwâl
Noordtwalstra-guedt wurdt neamd yn de Benefisiaelboeken. In oar fynplak
fan dy namme is üs net bikend. Ut de sitewaesjebiskriuwingen fan de kosterijlânnen moat men opmeitsje, dat dy pleats stie oan de noardwâl fan de
Mear, likemôch healwei de Galle en de Biggemar. De pleats moat al foar
1640 as sadanich fan it toaniel fordwoun wze, yn de stimkohieren noch
yn de proklamaesjeboeken fan nei 1642 komt men de namme mear tsjin.
De namme binne wy allinne tsjinkommen as Noordtwalstra, net as
Noordwal.
Ad 4. Reensma
Hanneljend yn de geast fan it gemeentebistjûr en sykje nammen fan âlde
boerepleatsen, dy't net mear bisteane - en dêr kin men net oars as sympatyk tsjinoerstean - kin men de namme Reensma (Rensma, Rinsma, Rinsema) dêr net by rekkenje. Eartiids stienen der op Goattum twa pleatsen
deun by elkoar: Hoxma (Piter Boukes van der Wal) en Rinsma (Gerrit
Wytses van der Meer). Trije ieuwen lang komme dy beide pleatsenammen
neist elkoar foar. By it graven fan it nije Prinses Margryt-Kanael rekken
beide pleatsen lân kwyt, waerd it oerbleaune lân gearfoege en waerd op it
sté fan Rinsma in mânske nije pleats boud (nou Fokke de Jong, Goattum 4).
De âlde pleats Hoxma bistiet dus net mear. Rinsma lykwols is yn fol
bidriuw.
Ad 5. Ghalinga
Dit is de namme fan in pleats oan de wei fan Grou nei Jirnsum, in namme
dy't al lang yn ûnbrûk rekke is. Men fynt de namme foar it earst yn de
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Benefisiaelboeken (1543 dus); dêrnei nochris yn 1664, as de earste skrutene prikken yn it wurk steld wurde om in wei oan to lizzen fan de Jimsumersyl nei Grou ta. Opmerklik is dat de namme yn de stim- en floreenkohieren nea neamd wurdt, wylst dy dus nei 1640 noch wol yn gebrük
west hawwe moat. It is pleats nû. 3 yn de stimkohieren, dy't letter op de
kaerten fan Schotanus en fan Eekhoff oanjown is mei de namme 't Hoog
Hiem, de namme dy't men hjoeddedei op 'e gevel fan it hûs ek lêze kin
(H.B. Hooghhiemster, Reinerswei 4).
Der is alle reden om de âlde namme Ghalinga ût it forjittersboek to
heljen en dy namme yn dy fan in nije stuitte to biwaden.
Ad 6. Fekna
Foarsafier bikend, komt dizze namme mar ien kear yn de âlde charters
foar! Dat is ek wer yn de Benefisiaelboeken fan 1543; men fynt dr ien
lytse oantekening, dêr't men fierder ek sa goed as neat ût opmeitsje kin:
ûnder de fêste ynkomsten fan de Grouster pastorij fynt men dit koarte
rigeltsje: 'Item, uuyt Feckna guedt daer Willem op woent, een gulden
floreen'. Dat is alles. It leit foar de hân, dat men hjir ek wer, lykas by
Beetgma tinkt oan de mooglikheit fan in hwat togjnidde stavering; sa
soe men b.g. tinke kinne oan forbastering fan Eeckma of Ekema yn
de Burd.
Hoe't it ek wêze mei, de histoaryske groun foar dit gefal is to smel en
de namme Fekna to problematysk om dy to brûken by de nije stujitnammen.
Ad 7. Allingawier
Hjir jildt, mutatis mutandis, itselde as hwat by Graalda sein is: it biswier
fan deselde namme foar twa ûnderskate lokaesjes yn itselde doarp. Allingawier is de namme fan de meast sfidlike pleats op Goattum, in namme
dy't men de ieuwen troch yn de âlde boeken tsientallen kearen tsjinkomt.
De pleats wurdt de histe jierren net mear bibuorke, it hûs wurdt brûkt as
twadde went. De tsjintwurdige eigeners stelle prijs op bihâld fan de namme foar har hûs en sille der net wijs mei wêze, as der yn Grou noch in
Allingawier komme soe; boppedat ha wy allegearre ek noch in bytsje yn
us fan de frou, dy't der gun nocht oan hat, as se in oare frou mei ,,har"
jurk oan op strjitte rinnen sjocht.
Ad 8. Abbema
Ek hjir wer it biswier fan jen namme foar twa ûnderskate Iokaesjes. In
goed alternatyf leit foar de hân, as men de skiednis fan de pleats efkes neigiet. Yn de 1 6de jeu komt de namme al ûnderskate kearen foar (kolleksje Andreae). It docht bliken dat de pleats yn de 1 7de jeu skaet is yn twa
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Abbema's; yn de stimkohieren wurde se beide Abbema neamd, yn 1644
founen wy in kear optekene in Abbema en in Clein Abbema. De hiemen
fan beide pleatsen leinen hielendal of sa goed as tsjin elkoar oan. Abbema
bistiet nou noch: it is it boerehûs mei de moaije âlde foarein oan de Parkstrjitte (nû. 19), lyk foar de saek fan Joh. Westra oer. Clein Abbema bistiet al lang net mear: yn de 18de ieu is it ôfbrutsen; op it (hege) hissté,
dat lange jierren in prachtich boarterspiak foar bern west hat en by de
Grousters destijds bikend stie as de Terp, is sa'n hündert jier lyn it tsjintwurdige tsjerkhôf oanlein.
Ad 9. Memga
Yn dizze stavering bjnne wy dizze namme net tsjinkommen. Wol as Meynga en as - hwat wol itselde west hawwe sil - Meynnye. Hokker pleats
wie dat en hwer moat men dy sykje? De Benefisiaelboeken jowe ek hjir
wer klearrichheit. Men lêst dêr letterlik dit: 'De Pastorie t Grouw weijlandt loepet in t west an Bentgma guedts landen' (ensfh. sjoch boppe, en
dan fierder:) 'loept in t noordt an Meynnye gueds landen daer popke
Rioerdtsz op woent' ensfh., en fierderop ûnder de fste ,,pachten" fan de
Pastorij: 'uuyt Meynga guedt XII stuveren'. Mei oan de hân fan it bygeande kaertsje kin men sjen, dat mei Meynnye gueds landen net oars bidoeld
wëze kin as it lân fan de pleats Minia. De pastoar en syn fikaris ha sa't
liket ek hjir wer hwat oan west mei de stavering; mei Mynnye en Mynga
hienen wy noch wol frede hawwe kinnen, mei Meynga net en mei Meinga
hielendal net. Gjinien fan dy nammen, dy't oars ek nea brûkt binne en dus
ek sa goed as gun histoaryske wearde ha, sil men tsjinkomme yn de wijdweidige registers fan Johan Winkler en fan D.J. van der Meer (Fryske Plaknammen
By neijer ynsjen liket it oarspronklike adfys, om foar nû. 9 de namme Miniawei of Minialeane to nimmen, ek net rjocht to passen yn de
opset fan it B. en W.-ûtstel. Better kin men der Szdfinne fan meitsje.
Yn it Grouster diel fan it Hôflân steane û.o. twa pleatsen: Great en
Lyts-Suffenstra. De namme komt fan Stdfenstra. Om't dy pleatsen steane
yn in krite, dy't ieuwen lyn de Sutfen neamd waerd (sj. Benefisiaelboeken
1543). De âidste foarm fan de pleatsenamme foun ik yn de Stimkohieren
fan 1640 as Suffenstra en yn de Proklamaesje-boeken yn 1644 en 1665
as Suffin. Der is in soad foar to sjzzen om de âlde namme yn in nije stuitnamme fêst to lizzen, Lyts Suffenstra wurdt al inkele j ierren net mear bibuorke en hoe't it mei Great Suffenstra (de pleats fan Rameijer) komt,
stiet noch yn 'e kiif. Lyts Suffenstra waerd it lêst bibuorke troch Douwe
Martens van der Meulen.
Om de namme Suffenstra to brûken foar in nije strjitnamme, liket net
sa gaedlik. De namme jowt assosiaesjes mei suffert en dat sille de biwenners net op priis steile.
Sitdfinne is better. Dy namme soe dan tageiyk in aerdige antipoade fan
Noardwâl wêze.
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Ad 10. Sinia
De pleats yn de Suorem, op 'e eastlike wâl fan de Hania-sleat, by forkeap
yn 1898 ,,ft-elkoar-flein", it hûs ôfbrutsen en it lân by de omlizzende
pleatsen komd.
De pleats wurdt al neamd yn de 1 6de jeu, mar opmerklik is, dat de ieuwen troch de namme faek op twa forskillende manieren skreaun is: as
Sijma (ek wol Sijema) en as Sinia (ek wol as Zynia of Synia). Ik ha altyd
miend dat de namme Sijema is: in net biwust ûnthâlden fan in namme?
- ik bin berne en opgroeid op Asinga dêr deunby; yn dy jierren waerden
boerespullen noch faek oanjown mei de âlde namme; biwust heuge my at
dy jierren noch de nammen Oedsma, Jongema, de Hanje en, fansels
Asinga. Si/ma is ek de namme dy't men geregeldwei fynt yn de stim- en
floreenkohieren; Johan Winkler jowt de namme ek oan as'Sijma-state onder Grouw', mar gun Sinia, alteast net ûnder Grou.
Ad 11. Tjallinga
De pleats Clein Tjallinga stie destiids oan de noardkant fan de eastlike em
fan de Burd; de namme komt al foar yn de âldste stim- en floreenkohieren, men fynt de namme op 'e Schotanusatlas fan 1718, net op 'e âldste
Schotanuskaert, ek net op 'e kaert yn de Eekhoff-atlas. Mooglik is de
pleats ôfbrutsen yn 1793, mar wissichheit dêroer is der net.
Der is alles foar to sizzen om dizze âlde namme yn in strjitnamme fêst
to lizzen.
Gearfetfing en konklûzje
De opset fan it ûtstel fan B. en W. hat binammen west om by it kiezen fan
in tal strjitnammen, Mde pleatsenammen to brûken, en dan yn it foarste
plak nammen, dy't al yn it forjittersboek stean of dy't faei steane en mei
- gauwens yn it forjittersboek reitsje kinne, in stribjen fan B. en W. dat de
folle meiwurking fortsjinnet.
Dochs is it goed om hjirby mei soarch to wurk to gean. As wy sjogge,
dat de laste jierren, allinne yn de Grouster krite it trije kear bard is, dat
as deskundich erkende ynstânsjes of persoanen in Mde pleatsenamme joegen oan in pleats dy't dy Mde namme nea hawn hie (ik neam Great Toetsma, Hoflandstra en Ludringa), dan biwiist dat wol op hoe'n nuodlik terrein at wy hjir sitte en dat men op dit gebiet tige hoeden to wurk gean
moat.
Om dy reden ha ik miend om by it ütstel fan B. en W. in stikmannich
kanttekeningen meitsjen to moatten, dy't hjir boppe oanjown binne. Sa't
men sjocht is yn it foarste plak wiisd op 'e net winsklike tastân dat twa
ûnderskate lokaesjes deselde namme knie(Graalda, Allingawier, Abbema).
Fierder wurdt der foar warskôge om pleatsenammen, dy't birêste op
mooglike skriuwflaters of forbasteringen fan noch bisteande nammen of
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nammen ek dy't histoarysk sjoen to min wissichheit biede, to brûken foar
nije strjitnammen. Dy warskôging jildt to mear, om't der foar sokke gefallen nammen to jaen binne, dy't histoarysk foislein forantwurde binne;
dat binne dan de nammen fan pleatsen, dêr't histoarysk mei wissichheit
fan nei to gean is: a. dat se bistien ha, b. hwer't se stien ha, c. hokker namme at se hienen. Hwat Grou oangiet binne der sawn sokke pleatsen mei
wissichheit oan to wizen:
Sijma - yn de Suorein;
Oedsma - tusken Rjochte Grou en Stasjonswei; is al forneamd yn de

Oedsma-wei;
Wytsma - efter it nije gemeentehûs;
Hoxma - op Goattum;
Noordwalstra - yn it Leechlân, oan de Mear;
De Boarch - oan de Boarchsleat;
Lyts Tjallinga - yn de Burd.
Rekken hâldende mei al it boppesteande mien ik dat de foigjende alternativen better to forantwurdzjen binne foar:
1. Graalda

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Beetgema
Noardwâi
Reensma
Ghalinga
Fekna
A ilingawier
Abbema
Meinga
Sjnia
Tjailinga

Ni/-Graaida of Graaldastrjitte;
Nj/ Biensma, leaver noch Wytsmastr/itte;
sa hâlde of Noardwâlstra;
Hoxma of Hoxmawei;
sa hâlde;

De Boarch (dat leaver as it earder suggerearre Ekemawei;
Ni/ A lijn gawier of A liingawiersterwei;
LytsAbbema;
better: Sdflnne;
Si/maofSi/ema;
sa hâlde of Lyts T/aliinga.

Grou
S.A. Schoustra
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OER TRIJE PERSELEN YN DE GROUSTER HUZEBOSK*

It giet hjir oer:
1. Halbertsma's Plein 12 (nou Jacob de Vries)
2. Halbertsma's Plein 13 (nou sliterij Olivier)
3. De Poarte fan 1665.
Ut de proklamaesjeboeken docht bliken dat alle tnije perselen oan 1752
ta ien gehiel en altyd it eigendom west ha fan ien famylje, en wol de aedlike famylje Van Velsen.
Oan de perselen Halbertsma's Plein 12 en 13 is nou noch didlik to sjen,
dat dy foarhinne ien hûs west hawwe moatte. Dat is foaral moai oan it
dak to sjen.
Hwannear't dit hûs - sa't men wol dizze aedlike stins - boud is, is net
bikend, ek net hwa't de earste biwenners west ha. Wol is wis dat yn 1656
yn it hûs wenne Benedictus van Velsen, ek dat der efter it hûs in ttin wie
en dat dy tiin in frije efterûtgong hie nei de Hôfsgreft. Oan wjerskanten
fan dy efteritgong stienen huzen, dy't likernôch oan dy tiid ta it eigendom west ha fan de Diakonij fan de ,,Gereformeerde Kerk" (d.i. hwat nou
hjit de Ned. Herv. Kerk).
Benedictus van Velsen wie in leat ût in âld aedlik laech, dat ek biskreaun stiet yn it Stamboek van de Friesche Adel, in aedlike famylje
dy't koart nei 1500 al yn Ljouwert wenne, mooglik al wol earder. It âldst
bikende lid fan dizze famylje wie Johannes Wilhelmusses van Velsen,
medicinx doctor to en skepen fan Ljouwert en de oerpake fan de niisneamde Benedictus van Velsen to Grou.
Dy Benedictus hie de funksje fan gerjochtsskout, dat wie de titel fan
de presidint fan it krüchsgerjocht, dat syn sittingen to Ljouwert houd en,
n6st de gerjochtsskout, bistie tit trije assessoaren (bysitters) en ien siktans, allegearre mei èf in akademyske ôf in ofsiersoplieding.
Benedictus van Velsen wie troud mei Sophia van Roorda, in suster fan
de grytman fan Idaerderadiel, Carel van Roorda, dus ek mei blau bloed
yn de ieren.
Yn 1665 liet Benedictus it bikende poartsje bouwe tusken de âlde,
eardere diakonijhuzen. It krekte doel fan dy poarte is neat oer biskreaun;

* De oarspronklike titel fan dizze troch dokter S.A. Schoustra op 8-6-1978 foar de
Monumintestifting Idaerderadiel houden ynlieding (by gelegenheit fan syn ôfskie
as adviseur fan dy stifting) wie: Oer tri/e perselen fan de monumintelist Grou. De
tekst fan de ynlieding is hjir fnijwol gelykbleaun. De Huzebosk, al neamd yn it Lexicon Frisicum fan J.H. Halbertsma, is yn 'e follcsmüle wurden ta Luzebosk en wurdt
hjoeddedei net sasear mear brûkt foar it sletten kompleks dêr't de perselen ta hearre, mar foar de trochgong fan it Plein (de âlde Koumerk) by de oarspr. Huzebosk
lâns nei de Hôfsgreft (yn 'e folksmüle: Hôls(t)greft).
T.B.H.
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TUASJE p973

ALOERr$flA

Ofb. 1
Yn dizze situaesjetekening ût 1978 foarm/e de bistreke en bistippele perselen ityn dit
artikel bisprutsen kom pleks. (tekening S.A. Schoustra)
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mooglik hat dat west om in ôfdwaende ôfsluting fan syn efteriit to krijen, de smûkens waerd der ek troch bifoardere; miskien hat ek in reden
mei west dat der in wente komme moast foar ien fan de boaden - mar
omdat it poartsje sa'n monumintael, arsitektoanysk ek tige slagge bouwurkje is, sil in bilangrike faktor al moai wis west ha, dat it sjoen wurde
soe as in statussymboal, in poarte by in aedlik hûs, lykas der doe folie yn
Fryslân foun waerden.
Meidat alle bern fan Benedictus van Velsen en Sophia van Roorda to
Grou berne binne, nimme wy oan dat se de hiele houlikstiid yn it hûs oan
de 'Koemerckt' (nou Halbertsma's Plein) wenne ha. Nei harren dea komt
it hûs, mei tfin en poarte, yn eigendom fan har dochter Anna van Velsen,
dy't troud wie mei de kaptein-luitenant Migchiel van Heioma. Dy Migchiel
kaem jong, noch gun tritich jier âld, to forstjerren. Hy liket in losse bruijer
west to hawwen, hwant by syn dea binne der safolle skulden, dat by dekreet fan it Hof fan Fryslân moat it hûs forkocht wurde. Anna moat ût it
hûs wei, en har broer Andries Roorda van Velsen keapet it en komt der yn
to wenjen. Foar of yn 1692 is Andries stoarn, mar syn widdou, Nolckje
van Heloma, hat der noch jierren wenne (yn alle gefal oan 1705 ta). Se
hienen gun bern en doe't de widdou stoar, kaem it âlde famyljehûs to
Grou yn it bisit fan in muoikesizzer, Anna Sophia van Velsen, in dochter
fan in jongere broer fan Andries. Dy Anna Sophia is likernôch yn 1720
troud mei luitenant-kolonel Adriaan Bothenius, in broer fan de Grinzer
boargemaster Hendrik Bothenius.
Anna Sophia van Velsen en Adriaan Bothenius hienen har thûs yn Grins
en ha nea yn Grou wenne. It âlde famyljehûs dêrre hat al dyjierren forhierd
west. Se hienen fiif bern, allegearre dochters, en doe't de âlden yn 1752
beide wei wiene, bisleaten dy fiif dochters om it hûs to Grou to forkeapjen.
En dan komt yn dat jier foar it hûs de greate foroaring: it falt üLt elkoar
yn fjouwer stikken, elk mei in stik fan de ttin der by. Doe tintstie de situaasje sa't dy yn haedsaek hjoeddedei noch is.
By de forkeap yn 1752 wurde de fjouwer perselen, forkoarte, sa biskreaun:
1. Perseel, nou Halbertsma's Plein 12: 'de twee westelijkste kamers met 't
geheele voorhuis en gang en de solderinge soo ver daar boven is strekkende, beneffens de daarbij bepaalde hieminge'. Fierder moat der op 'e souder in skiedelmuorre makke wurde; de keaper fan dit perseel moat de helt
fan de boukosten dêrfan bitelje. Keaper waerd Tjetse Ottema 'adsistent
van de grietenie Ydaarderadeel' foar 360 goudgoune.
2. Perseel, nou Halbertsma's Plein 13. Dat bistie it de 'soogenaemde
zaal' mei drefter in koken, in kelder mei dêrboppe in 'kelderskamer'.
Fierder ek wer de 'solderinge S00 verre daar boven is strekkende' en de
forplichting de helt fan de skiedelmuorre to biteljen. En dan is hjir ek wer
by de keap ynbigrepen 'de daar bij gevoegde hieminge'. Keapers waerden
'Johannes Andris, mr. uurwerkmaker en Jouckjen Baukes, egtelieden tot
Grouw' foar 378 goudgoune.
3. Perseel, nou Haedstrjitte 29 (fotosaek Tonkens). Dit wie it saneamde
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'waschhuis'; ek hjirby wer in stik fan de tCin, mei dêrop in 'zomerhuis' of
priëel. Keapster waerd Engeltje Piebes Zjollema, sa't liket in suster fan de
Grouster skûtmakkers Willem en Johannes Piebes Sjollema.
4. Dit fjirde perseel wie it bikende poartsje 'de Poort genaamd', 'met deszelfs toegedeelde hieminge'. Keaper waerd Hyltje Lazes, 'coopman tot
Grouw', foar 149 goudgoune.
Al dy fjouwer perselen wienen, lykas yn al dy fjouwer akten biskreaun
stiet: 'in coop becomen van vrouw Adriana Trip-Bothenius, Cicilia Bothenius, Sophia Bothenius, Andrisa Wilderink-Bothenïus en Elizabeth Bothenius, alle wonagtig tot Groningen'.
As men dizze akten mei sin trochlêst en dêrby de tsjintwurdige situaasje
yn it each hâldt, kin men jin moai krekt in byld foarmje fan hoe't it hûs
der foar 1752 likernôch ûtsjoen hawwe moat. In ôfbylding fan it oarspronklike hûs is, foarsafier bikend, net biwarre bleaun; sadwaende moat
men, hwat de ûnderdielen oangiet, dêr nei riede. Dochs sil al moai wis
destijds it hûs in sieraad yn it doarpsoansjen west ha.
In koart histoaryk oersjoch fan de fjouwer perselen nei 1752 mei
hjir foigje.
1. Perseel, nou Halbertsma's Plein 12. Tjetse Ottema kocht dit hûs yn
1752 en hat dêr oan syn dea ta (1794) yn wenne. It waerd doe forkocht
oan Sipke Durks, keapman en 'oudste diaken van de Waterlandsche
Doopsgezinde Gemeente tot Grouw'. Dy hat it om 1802 oerdien oan dyselde gemeente en sa hat it hûs dêrnei sa'n fyftich jier tsjinne as pastorij.
Ds. Johannes AEschinus van der Ploeg hat dêr oan syn emerjtaet yn 1852
ta yn wenne. De menniste gemeente krige doe nei it forstjerren fan Tsjalling Hiddes Halbertsma by testamint de biskikking oer in oare, greatere
pastorij en die de âlde pastorij fan de hân. Neitijd ha der ûnderskate eigners west; yn 1898 waerd winkelman Johan Kerkhof eigner fan it hûs
dy't it as winkel brûkte, hwat makke dat it front fan it âlde steatlike
hûs wer in foroaring ûndergong. Yn 1916 kaem de saek yn eigendom
fan de fam. Keidel, dy't der ek in winkel hie en it yn 1950 forkocht
oan de tsjintwurdige eigner en biwenner Jacob de Vries. De lêste jierren
driuwt syn frou der in hantwurkwinkel yn.
Hwannear't de Spaenske gevel op it hûs kommen is, binne gjin gegevens oer foun.
2. Perseel, nou Halbertsma's Plein 13. Klokmakker Johannes Andryssoan kocht dat hûs yn 1752 en sil doe allicht fuort oan 't timmerjen gien
wêze en in doar yn de foargevel makke ha, mooglik in keammerke mei
ien finster drneist. Ek sil doe de muorre makke wêze, dy't de greate
ûntfangstseal yn twaën parte.
Tolf jier letter, yn 1764, hat er it aerdige klokgeveltsje meitsje litten,
sa't wy dat nou noch kenne. Syn earste frou libbe doe al net mear; syn
twadde frou wie Anderske Klazes en sadwaende binne de inisialen JA en
AK op it geveltsje to forklearjen.
Syn soan Klaes Johannessoan (beme 1761), dy't yn 1811 de famyljenamme Andriesse oanjowt, hat de klokmakkerssaek fan syn heit oernom27

OJb. 2a (boppe): de si'sdkant sa't dy nou is; de originele noch bisteande binnemuorren
binne oanjown mei 1 en 2, de binnemuorre fan 1752 mei 3.
2b (ûnder): in mooglike rekonstruksje fan de boppeneamde sûdkant.
(tekeningen S.A. Schoustra)
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Of?. 3: in rekonstruksje fan de oarspronklike plattegroun sûnder it poartsfe; foar de
rekonstruksfe in werjefte fan de foargevel sa 't dy wie yn 1974.
(tekening S.A. Schoustra)
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men en hat ek yn it âlde hûs wenne. Dy syn soan Johannes (berne 1785)
wie ek klokmakker, mar it is net wis oft dy, ek yn it hûs wenne hat, mar
it is wol oan to nimmen dat de kiokmakkersfamyije Andriesse dër in flink
ein yn de 19de jeu op wenne hat. Yn it bigjin fan de 20ste jeu j5 it in bakkerij wurden: nei bakker Ykema (dy't nei Snits gong) wenne Wolter
Koop Klaren (oarspronklik fan Aldhoarne) der en fan 1935-1974 syn
skoansoan Hâns B. de Jong. Doe hat it wikkerdewik west of Por, in
huorrebaes, fan oarsprong (it Amsterdam, hie dêr syn tinten opslein,
mar aldergeloks hat de gemeente dat keare kinnen. Sûnt hat Olivier dêr
syn sliterij.
3. Perseel, nou Haedstrjitte 29. De fierdere skiednis fan it 'Waschhuis'
nei 1752 is net folie fan bikend. Boukundich hat it grif nea ien gehiel
mei it âlde aedlike hûs foarme. Yn de 1 9de ieu wie it neffens in âlde
foto in plat hûs mei in skean dak en in lange nael mei in nochai hege
skoarstien, yn de folksmüle prompt ,,de lokomotyf' neamd en sa noch
biwenne troch de âlden fan skearbaes Sipke Visser. Under Jan Gorter is
der in fordjippmg boppe-op kommen. Nei winkelman Gerrit Adema hie
Albert Wester der in segarewinkel (1921- 1955): dy syn nicht Wytske
Boekhoud-de Groot biwenne it noch ear't de tsjintwurdige fotosaek fan
Tonkens der yn kaem.
4. De 'Poarte fan 1665'. Keapman Hyltsje Lazes kocht dy yn 1752 mei
in stikje groun dêrby. Hy brûkte de Poarte as pakhiis, mar hie gjin bilang
by it hoekje groun der efter. It jiers dêrnei, yn 1753, forkocht er it dêrom
oan Tjetse Ottema, de nije eigner fan it boppeneamde earste perseel.
Foar him lei dat stikje tiin ek tige gaedlik. Net ûnformaeklik binne de bitingsten dy't der doe by de keap makke waerden. Tjetse Ottema woe in
druvebeam plantsje tsjin de eftermuorre fan Hyltsje Lazes syn poarte oan
en drby opgroeije litte. Dy stelde dêr in bitingst tsjinoer: de beide finsters
boppe yn de eftermuorre koenen iepensetten wurde, mar dy draeiden nei
bûten ta iepen, dus oer de nije gerjochtichheit fan Ottema hinne. Ottema
woe dy finsters fêstmakke ha, sa, dat se net mear iepen koenen, hwant hy
riddenearre sa: as dêr immen boppe sit hat dy altyd in ljedder, hwant
sttnder ijedder hied er net boppe komme kinnen; mar dan wie it foar sa'n
ien ek maklik om mei dy ijedder ûnder op Ottema syn gerjochtichheit
en by syn druven en oar gewaeks to kommen. De partijen binne it al iens
wurden, hwant yn de akte stiet dit to lêzen: 'Dat de vensters met vaste
traliën offte andersints zoodanig worden gemaakt en ten allen tijde onderhouden, dat niemant daardoor op de verkogte grond kan komen'.
De keap gong oan foar 30 Caroligoune. Neitiid is de Poarte ûnderskate
kearen forkocht. Foar en nei ha eigner west Klaes Johannes Andriesse,
de klokmakker; dêrnei de Grouster keapman Gabe van Asperen, dy't de
Poarte forkocht oan Hidde Halbertsma (de heit fan de bikende fjouwer
bruorren). Dat wie yn 1803 en dan wurdt it forkochte yn de akte sâ omskreaun: 'capitaal pakhuis en wooning aan de vaart (van oudts de Poort
genaamd) bestaande in een bovenkamer, waaronder een ruime plaats met
een royale kelder en verdere commoditeiten tot een braaf pakhuis be30
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hoorende'. Der sit dus ûnder de poarte grif noch in kelder, dy't lang al
net mear brûkt wurdt.
Letter yn de 19de jeu hat eigner west Gerben Syberens Andringa,
dêmei Sybren Andries Andringa (fit de bikende âlde Grouster bakkersfamylje Andringa). Doe't dy léste de Poarte kocht, waerd neffens de
akte bitongen 'de koper moet binnen acht dagen digt metselen de deur
en het venstertje aan het achtererf'. De beide finsters boppe bnne sa't
liket al earder tichtmitsele, mar hwannear't dat west hat is net nei to
gean.
Noch wer letter ha eigner west Klaas Riemersma, sûnder birop to Grou,
dêrnei Aafke Adama (widd. Sybren Andries Andringa). Dy lëste biwenne
it hûs dêr't Arend Bouma, Jan Dokter en letter bakker G. Boerstra wenne
ha en forkeapet de Poarte yn 1903 oan Johan Kerkhof, de winkelman,
dy't yn 1898 it pân oan it plein (nou Halbertsma's Plein 12) kocht hie.
Doe, yn 1903, blykt de 'bovenkamer' biwenne west to hawwen, hwant
men lést yn de keapakte: 'aanvaarding op 12 Mei 1904, tot welke datum
het verkochte bij de tegenwoordige bewoonster in huur is'.
Kerkhof makke wer in doar yn de eftergevel bisiden de doar dy't earder yn dy muorre sitten hie. Dy oarspronklike doar siet krekt yn 'e midden fan de eftermuorre.
Sûnt 1903 hat de Poarte altyd yn eigendom west fan de eigner fan it
perseel nou Halbertsma's Plein 12, nei Johan Kerkhof dus earst de famylje
Keidel en nou dan, sûnt 1950, de tsjintwurdige eigner Jacob de Vries.
Foarsafier nei to gean waerd der nea in oersjoch oer de Grouster aedlike
famylje Van Velsen mei har ,,stins" to Grou publisearre. It soe in goed
ding wéze dat soks lang om let nou dochs ns in kear bart en dat nammerstomear, mei't hjoeddedei sels gun Grouster mear weet hat fan dit stikje
histoaije.
Grou

S.A. Schoustra
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