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Woord vooraf 

Niet alleen schilders en tekenaars als Johannes Elsinga en Ids Wiersma hebben hun 
hart op kunnen halen aan het pittoreske dorp Grouw, dat in het hart van het Heitelân 
ligt, ook fotografen hebben er menig plekje op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Helaas zijn er tal van mooie plekjes ten offer gevallen aan de eisen van de moderne 
tijd, waardoor ook oude namen als 'Hûzebosk', 'Groundaem', 'Fûlensdykje' en 
'Nearesteech' in het vergeetboek dreigen te raken. 
Vooral de laatste jaren is er danig 'huisgehouden' door de verplaatsing van de fabriek 
van Halbertsma, die ooit voor vele inwoners en inwoonsters de belangrijkste bron van 
inkomsten vormde. 
Dit fotoboekje over het oude Grouw is geen geschiedenisboek, wel een kijkboek, aan 
de hand waarvan u tijdens een wandeling door het dorp kunt zien, wat er zoal ver-
anderd is. 
Hier en daar zult u misschien wat minder scherpe foto's aantreffen. Toch heb ik deze 
geplaatst, omdat ik van mening ben, dat ze vanwege hun unieke karakter in deze 
uitgave niet mochten ontbreken. 
Kritische kanttekeningen en correcties uwerzijds zijn uiteraard van harte welkom. 

Louw H. Atema 



Deze foto uit het begin van deze eeuw laat zien, hoe breed de 
Grouw ooit was. 

De Grouw met een deel van de Baai in 1900. Het eerste gedeelte 
van de Grouw werd in 1899 gedempt. De drie schuren rechts zijn 
van de houtfabriek van Halbertsma. Achter de houtschuren staat 
de fabriek, die in 1891 werd gebouwd en intussen reeds was uit-
gebreid. 
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Onder: een gedeelte van de Grouw is gedempt. Waar vroeger boten aanmeerden, 
liggen nu boomstammen voor de houthandel van Visser. 



Een gedeelte van de Groundaem, met de Oosterveldsbrug. Op de 
achtergrond een stukje 'âld haven'. 

De 'Langejammer' nabij de Oosterveldsbrug. De huisjes met de 
witte ondergevels werden afgebroken vôôr de Tweede Wereld-
oorlog. De brug in 1955, toen de Groundaem gedeeltelijk werd 
gedempt. 
De weduwe Eisinga ('Eise-Trien'), die petroleum rondventte, staat 
in de deuropening van haar woning. Rechts is een gedeelte van de 
tonnetjespraam zichtbaar. 
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Onder: enkele huizen aan de 'âld haven' na de demping in 1926. 



De 'âld haven', vereeuwigd in 1941 vanaf de 'vaste' brug in de Hoofdstraat, in de 
richting van de Baai. Dit deel werd in 1960 gedempt. 



De 'âld haven', vereeuwigd in de andere richting. Links de slagerij van Sint de Jong. 
Rechts de timmerwinkel van Van der Veen ('baas Hinne'). 



Een schilderachtig plekje aan het Nij 
Djip, achter het Wilhelminapark. In 
dit boerderijtje woondejarenlang Arjen 
Bruinsma. Het boerderijtje maakte in 
het midden van de jaren vijftig plaats 
voor woningbouw. 
Op het Nij Djip werd 's winters veel 
geschaatst. 
De foto links toont de boerderij aan de 
Lynbaensfeart in de winter. De foto 
onder werd in de zomer gemaakt. 



De ruïne van de rogge-
molen op It Grien om-
streeks de eeuwwisse-
ling. Voor de molen 
staat politieagent Van 
Riet. 
In de eerste helft van de 
achttiende eeuw werd 
op deze plaats een mo-
len gebouwd, die in 
1752 hoger werd opge-
trokken. In 1757 werd 
de molen voor 4400 gul-
den verkocht aan Bou-
we Johannes, die de 
molen de naam 'De 
Drie Gebroeders' gaf. 
In 1839 kocht J.W. 
Gorter de molen voor 
7500 gulden en doopte 
hem om in 'De Hoop'. 
De molen ging in 1852 
over aan W.T. Römer 
en in 1878 aan Wiebe 
Pieters van der Leest, 
van Kootstertille, die er 
f 4000,— voor betaal-
de. 
Op 8 september 1885 
brandde de molen af. 
Op zijn plaats werd een nieuwe gebouwd. Deze ging op 26 januari 1887 in de vlammen 
op; de ruïne bleef staan. 
De eigenaar van de molen, Van der Leest, werd ervan verdacht de molen in brand te 
hebben gestoken. Hierom werd hij door het dorp geboycot. Geen bakker, slager of 
kruidenier mocht hem proviand leveren. Om te verhinderen dat er toch aan hem werd 
geleverd, werd er steeds wacht gehouden bij zijn woning die aan de Raadhuisstraat 
stond. Ook 's nachts werd bij zijn huis gepost, terwijl de lantaarn aan de muur bleef 
branden. 
In het huisje (links), dat ooit dienst deed als waagmeesterswoning, woonde kapper 
Thij men Haagsma. 
De ruïne van de molen is later opgeruimd. 



De oliemolen van Dijkstra omstreeks 1910. De schouw is de 'pôl-
leskou' van Postma. 

De oliemolen van Tjitte Hommes Dijkstra omstreeks 1900. De 
molen werd op 17 maart 1920 voor afbraak verkocht aan een 
aannemer uit Hantum. 
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Onder: de scheepswerf 'De Pôlle' was jarenlang het domein van Willem Postma. 



De Grouw met de houtzaagmolen 'Jonge Valk' omstreeks 1910. 
De molen werd in 1917 afgebroken. 

BEROEPEN EN UITHANGBORDEN 

Vroeger trof men bij veel huizen en winkels 
houten uithangborden aan, waarop de eige-
naar zijn ambacht of nering kenbaar maakte. 
Velen deden dit op rijm, zoals de volgende 
teksten laten zien. 

Aanspreker: 
1-let gelt kost moeite te vergâren; 
Het geit kost moeite te bewaren; 
Maar die 't vergaârt heeft en bewaart 
Moet sonder geit tog onder d'aard. 

ff Bril/es!ijper: 

 

Hier slijpt men brillen en glazen die lichten 

WIE IYKEF-REK 	
Voor oude en jonge en vreemde gezichten. 

tU   

DE 	. 	 Draaier: 
Michiel Bosmans woont alhier; 
Die draait voor geit, niet voor plezier. 

De Grouw in het begin van deze eeuw. Op de achtergrond staat de 
houtzaagmolen 'Jonge Valk'. De foto werd gemaakt tijdens een 
zeilwedstrijd. 



Onder: de 'Jonge Valk' in 1916. De schuur rechts was het houtstek. De wanden 
bestonden uit planken met een tussenruimte om het, drogen van het hout te bevor -
deren. 
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De in 1895 door Jan Haites van der Schaaf gebouwde 'Borgmo-
len', vereeuwigd in maart 1936. In maart 1897 werd als eerste 
molenaar (voor een wedde van f45,— per jaar!) de heer G. K. van 
der Meer aangesteld. 
In 1923 werd de molen door de bliksem getroffen. Er brak geen 
brand uit, maar de toenmalige molenaar Ojalt Wester kwam 
daarbij om het leven. In 1952 werd de molen buiten werking 
gesteld. In 1956 werd de inmiddels sterk verwaarloosde molen 
door de gemeente overgenomen en door de gebroeders Klaas en 
Jentje van der Schaaf (zoons van de bouwer) hersteld. 

Een spinnekopmolen, vereeuwigd in het eind van de jaren dertig. 
De molen stond aan de noordkant van de Sytebuurster Ee, tussen 
de Birdskop en de ingang van de Graft. 



Een van de molentjes (spinnekoppen) van Goingahuizen aan de Janssloot. De molen 
is eigendom van de gemeente Smallingerland en wordt (met mate) onderhouden... 



De klapbrug omstreeks de eeuwwisse-
ling. In die tijd werd de straat als 
'Dorpsstraat' aangeduid. 
In het grote pand over de brug was 
drukkerij 'Friso' gevestigd. (Zie ook 
de foto rechts uit het eind van de jaren 
dertig.) Dit pand werd gebouwd in 
1874 en heeft tot 1894 dienst gedaan 
als postkantoor. 
De haven had hier een zijtak, die de 
Tillehaven werd genoemd. Deze werd 
in 1867 gedempt. 

Onder: de klapbrug met Marten Boersma, alias 'Metten Krukje'. Deze bijnaam kreeg 
hij, omdat hij bij het lopen twee krukken gebruikte. Op 2 juni 1939 overleed hij in de 
ouderdom van 73 jaar. 



- Onder: een deel van de Parkstraat met op de achtergrond de klapbrug in 1920. 
Rechts van de brug is de bakkerij van Bouma. Rechts de openbare lagere school. 



1927: de heiploeg is bezig met het slaan van heipalen ten behoeve van de nieuwe 
'Bierhalle'. Het merendeel bestond uit vaste klanten. 
Van links naar rechts: aannemer Dirk Tjibbes Hiemstra, Tjitte Bijlsma (jarenlang 
omroeper), Jelle Tienus Sietema, Douwe Visser ('Douwe Mûs'), Hielke Leeuwen en 
Libbe Hiemstra (zoon van de aanne- 
mer). 

Teake Bijlsma ('Reade Teake'), de 'be-
waker' van de klapbrug, in vol ornaat. 
Met de bezem hield hij de brug schoon,. 
maar hij gebruikte de bezem ook als 
wapen tegen plagende kinderen. Teake 
Bijlsma was een man voor wie de jeugd 
respect had. 
Links op de bank zit Arjen Jonker 
('Stammerige Arjen') en rechts van de 
brug Jan de Wal ('Jan Blau-meny'). 



Nadat de klapbrug jarenlang dienst 
had gedaan en een vertrouwd beeld 
was geworden, werd ze - tot spijt van 
iedereen - in 1931 afgebroken. De man 
boven op de brug is Grietsen Terpstra, 
bezig met de sloop. 

De klapbrug werd vervangen door een 
'strakke' stenen brug. Bij het dempen 
van dit gedeelte van de haven in 1961 
werd deze overbodig. 
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De Parkstraat in de jaren twintig. De Ford staat voor de groentewinkel van Lolke 
Bouma. Later is de straat verbreed. 

Het schoolhuis aan de Parkstraat, vereeuwigd vlak voor de afbraak in 1939. 



De Stationsweg in de jaren vijftig. Bij de wegverbreding in 1961 werden de bomen 
gerooid en de bruggetjes gesloopt. 

Het tuinmanshuisje aan de Stationsweg, vereeuwigd vlak voor de afbraak in 1961. 

j 



Op 28 mei 1904 werd het borstbeeld van dr. Eeltje Halbertsma onthuld. Hierbij was 
een van de bekendste Grouwsters, meester Cornelis Wielsma (vooraan, de vijfde van 
rechts), aanwezig. 

In 1961 moest het standbeeld worden verplaatst. Het kreeg een plaats in het park. 



Een bekend figuur in Grouw was Lûtsen 
Stellingwerff. Hij hoorde zozeer bij het 
dorp, dat vele toeristen hem zelfs ken-
den. Op eerste Kerstdag 1956 overleed 
hij in de ouderdom van 69 jaar. 
Lûtsen 'siitelde' zijn bakkerswaren op 
een karretje of een schouw, en 's winters 
op een slee. Zijn karretje was soms 
versierd. In de Tweede Wereldoorlog 
en daarna, haalde hij de koffers van de 
toeristen van het station. Later kreeg 
hij een andere kar (zie foto). Liitsen liep 
wat struikelend en praatte 'nüver', voor 
'buitenstaanders' was hij dan ook moei-
lijk te verstaan. 

De Stationsweg omstreeks 1910. De foto is gemaakt aan het begin van de weg. Uiterst 
links is een deel zichtbaar van de leuning van de draaibrug over de Lijnbaansloot. Het 
pand rechts is het tuinmanshuis. 



De ULO aan de Stationsweg. In 1956 kwam hierin het christelijk lager onderwijs. In 
1978 is de school afgebroken. 



De volwassenen noem-
den hem 'Schuit', de 
jeugd 'âld Ka', maar hij 
heette Dirk Schuitema-
ker en was hoofd van 
de openbare lagere 
school. Dat de jeugd 
niet veel fantasie nodig 
had voor de naam 'âld 
Ka', bewijst deze foto 
waarop hij staat met 
zijn onafscheidelijke 
Zwarte jas, waarmee hij 
veel werd geplaagd. Op 
23 januari 1932 over-
leed hij in de ouderdom 
van 81 jaar. 

Een groepsfoto van ± 1885. Ze toont het eerste personeel van de 
openbare lagere school. Van links naar rechts, staand: Van 
Gorkum, B. Hollander en L.J. Bos. Zittend: juf E. Joustra (later 
gehuwd met Jan van Stralen), het hoofd der school D. Schuite-
maker en juf Pietje de Jong (gehuwd met Radersma). 



De ingang van het Wilhelminapark, met 
op de achtergrond de poort, omstreeks 
1920. Helaas is de prachtige poort ver-
dwenen. In de volksmond werd het park 
'it plantsoen' genoemd. 

Onder: het Wilhelminapark in 1908. 
Vele mooie plekjes waren en zijn er in 
het park te vinden. De dieren vormen 
een attractie op zich. 



Het Wilhelminapark in de winter omstreeks 1900. Op de achtergrond zijn de zuivel-
fabriek en de houtmolen van Visser zichtbaar. 

Een fraaie opname, gemaakt in het Wilhelminapark in het begin van deze eeuw. 



Volksspelen in 1928. Deze werden gehouden op de plaats waar sinds 1941 het 
gemeentehuis staat. 

Drie botervaatjes (gemaakt bij Halbertsma) op een kruiwagen. Op deze foto uit 1925 
brengen, onder het toeziend oog van keurmeester Grietsen Terpstra (links), vrouw 
Simke Blaauw en (rechts) vrouw Harmen Witteveen de vaatjes over. 



Tijdens de volksspelen in 1925 moesten de dames met kaasvaatjes onder hun voeten 
lopen... 

Het Onafhankelijkheidsfeest werd in 1913 uitbundig gevierd. Een eeuw na de bevrij-
ding van het Franse juk staken de Grouwsters zich in Fries costuum en historische kle-
derdracht om aan de optocht mee te doen. Op de foto staat een deel van de stoet op de 
'reed' naar de boerderij van Auke Jelles. 



De weg Grouw - Irnsum 
bestond tot 1758 uit een 
verharde weg (tot even 
voorbij het later ge-
bouwde station - tot 
Jongema-state)en ver-
der uit een landpad, 
met dammen en plan- -' 
ken over sloten, tot aan 
Irnsumerzijl, waar een 
draai 	 w  
besloten tot het aanleg-  
gen van een verharde  
weg. Bij de aanleg van 
de spoorweg en de bouw van het station in de negentiende eeuw werd de weg 
omgelegd ten zuiden van het station. 
Deze foto is gemaakt vanaf het station in de richting van Irnsum. In 1952 is de weg 
rechtgetrokken langs de noordkant van het station. 

De teerploeg aan het werk op de weg naar Irnsum. De man links is Abe Kooiker. De 
man met bril is Harmen Witteveen (de 'Tar-kening'), rechts staat Cornelis Kleinhuis. 
'Versch geteerd' vermeldt het bord rechts... 
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Het station, vereeuwigd vanuit het zuiden in het begin van deze 
eeuw. Toen de eerste trein op 1 september 1868 Grouw aandeed, 
werd dit gevierd met een groot feest, met vuurwerk na afloop. 
Links staat de goederenloods. Tussen de loods en het station staan 
(op de achtergrond) de drie houtloodsen van Visser; deze was 
voorheen de eigenaar van de houtmolen 'Jonge Valk'. 
Op 18 oktober 1943 gingen de houtloodsen in vlammen op. 



Het 'Stations Koffiehuis' om-
streeks 1915. Onder de fraai 
begroeide waranda konden de 
wachtende reizigers bij warm 
weer aangenaam verpozen. 

Links: vele jaren heeft P. 
Breimer de scepter gezwaaid 
in het stationskoffiehuis. Hij 
werd 'pake Breimer' ge-
noemd. 

Foto rechts: het Halbertsma-
plein met (links) het postkan-
toor omstreeks 1915. Op de 
plaats van het woonhuis met 
hekje werd later de kappers-
zaak van Bos gebouwd. De 
winkel (Maggi) was van Ate 
Keidel. In het pand rechts was 
de bakkerij van Klaren geves-
tigd. 



Het 'Plein' in 1900. In het midden het postkantoor met links daarvan het café van 
Geert Sietema. Bij de mannen links staan o.a. schoenmaker en barbier S.B. Visser en 
timmerman Bartele Bouma. 
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Het 'Plein' in het begin van deze eeuw. Links op de voorgrond het 
café van Geert Sietema. In die tijd werd het 'Plein' ook wel als 
'Witte Plein' aangeduid. 

Van het groen van het 'Grien' is hier weinig te zien. De Grouster 
'froulju' bleekten op wasdag hun was op het grasveld. Later is hier 
de muziektent gekomen, het grasveld werd daardoor kleiner. 



De muziektent heeft een plaatsje gevonden op het 'Grien'. Een 'modern' hekje geeft 
de afscheiding aan. De bus is van Gerben Palstra die een lijndienst op Leeuwarden 
onderhield. 

- 

- - --- 



Feesten op het 'Grien' trokken altijd veel belangstelling. De foto 
uit 1924 toont de toeschouwers. De 'ijsco-auto' links op de 
achtergrond bracht voor het eerst ijsjes naar Grouw. 

Af en toe werd er op het 'Grien' een bal champêtre gehouden, 
waarbij 'de muziek' in de muziektent speelde. Ten aanschouwe 
van veel publiek bewogen de dansparen zich over de (tijdelijke) 
dansvloer. 

-. 



Onder: een schoolfeest in 1922. Behalve als bleekveld werd het 'Grien' voor school-
feesten gebruikt. 

1 	 £. 

• 



Het 'Plein' met (rechts) het pand dat 'de Waag' werd genoemd, 
naar de boterwaag die hier ooit heeft gestaan. 'De Waag', 
gebouwd in 1887, werd in 1956 voor afbraak verkocht voor 
ƒ4507,—. 

Een schoolfeest in het midden van de jaren twintig. De keurmees-
ter (met pet) is Arjen Sollema. 



Het Halbertsmaplein werd voor veel doeleinden gebruikt, deze foto toont een vee-
keuring 



De Grouw in 1907. Rechts, aan de kade, ligt de 'eliteboot Oostergoo' van Johannes 
Gaastra (in 1910 verkocht aan de gebroeders Jan en Bouke Heida en Koldijk). Links 
aan de steiger ligt de boot 'Grouw' van Merk Kingma en Hendrik Sietema. Nadat de 
'Grouw' eigendom was geweest van Freek Smit en Fokke Kerkhof, kwam hij in het 
bezit van Minze Duiker. 
Tijdens de Mobilisatie 1914-1918 kwam de brandstof op rantsoen. De eigenaars van 
de 'Oostergoo' en de 'Grouw' staken toen de hoofden bij elkaar en hielden één boot 
in de vaart. Omstreeks 1916 werd de 'Oostergoo' verkocht naar Lemmer. 

Links op de voorgrond de 'Oostergoo' aan de Willemskade te 
Leeuwarden. De foto is op een marktdag (vrijdag) in het begin 
van deze eeuw gemaakt. 



Ter gelegenheid van het zestig-jarig jubileum van de zeilvereniging 'Oostergoo' werd 
deze opname in 1908 bij Wartena gemaakt. 



Vroeger had ieder dorp dat aan het water lag een beurtschip. Later werden deze ver-
vangen door stoom- of motorboten. De foto onder toont een stoomboot op het 
Pikmeer tijdens een zeilwedstrijd. De schipper verdiende op deze ffianier wat extra's. 
Vooral op woensdag (er werd dan geen beurtvaartdienst gevaren) werd er veelvuldig 
gebruik van het schip gemaakt voor pleziervaarten. Veel schippers deden Grouw aan 
met hun 'plezierboten'. 
De foto boven laat congresleden zien, die een pleziervaart maken. 



Gezicht op de kade omstreeks 1920. De foto is gemaakt vanuit 
hotel 'Oostergoo'. Links vooraan ligt de stoomboot 'Grouw', die 
een vaste ligplaats had voor het hotel. 



Gezicht op de Meersweg in het vroege voorjaar in het begin van de jaren twintig. De 
eendenkorven zijn reeds geplaatst. 



Het begin van de 'Nieuwe Wandelweg' in de jaren twintig. De weg 
heeft plaats moeten maken voor het Margrietkanaal en voor de 
woningbouw. De noodwoning werd onder anderen bewoond door 
de familie Siebren de Jong. 

Links: gezicht op de 'Luif' aan de oever van het Pikmeer. De twee 
banken die hier stonden waren in trek bij de ouderen, die er hun 
'sterke' verhalen vertelden. Ook waren de banken geliefd bij de 
'jongeren', maar dan was het meestal donker... 



De Wandelweg met het gezicht op Grouw in de jaren twintig. 

Een idyllisch plekje in de jaren vijftig. 



Koffiehuis: 
Alle andere zijn in abuis; 
Maar hier is het ware koffiehuis. 

Kroeg: 
Jan de Rederijker woont alhier, 
Hij verkoopt een zoopje en klein bier. 

Het Theehuis in de jaren vijftig. In de jaren dertig 
werd het Theehuis gebouwd op de plaats waar eerst 
het Jan Gortershok stond. In de loop der jaren is 
het Theehuis diverse malen van eigenaar veran-
derd; het is ook enkele keren verbouwd. 
's Zomers is het bij het Theehuis altijd gezellig 
druk, volgens de omwonenden wel eens té druk! 
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Gezicht op de Hoofdstraat vanaf de toren omstreeks 1920. 
Rechts op de achtergrond is de villa van Halbertsma nog net zicht-
baar. De uitbreiding van Grouw moest nog beginnen 

De timmerlieden, metselaars, opperlieden, grondwerkers en aan-
nemers van het 'Hofje' poseren voor de fotograaf in 1911. De 
twee mannen rechts zijn de aannemers, Hinne van der Veen ('baes 
Hinne') en Marten de Vries. 
Waarschijnlijk hebben de mannen met opzet een stuk gereedschap 
ter hand genomen om zo hun ambachten aan te geven. 



Het 'Hofje' in 1961. Het gebouw bestond uit verschillende kamertjes die door 
weduwen werden bewoond. Het 'Hofje' was eigendom van de nederlands-hervormde 
kerk. In 1962 werd het pand verkocht aan E. IJsselstein, omdat het niet meer aan de 
eisen des tijds voldeed. Toen was het ingericht als toonzaalcomplex voor meubels en 
woninginrichting. Nu is er een supermarkt in. 



De nieuwe straten (de eerste uitbreiding van Grouw) werden steevast Oosterveld ge-
noemd. De woningen aan de rechterkant werden het eerst gebouwd (véôr 1910). 

Het Oosterveld is intussen volgebouwd. De huizen links zijn van de woningbouwver-
eniging. De woningen (rechts) zijn grotendeels particulier bezit. 



Daar de naam Oosterveld al bestond maakte men onderscheid door van het Oude en 
het Nieuwe Oosterveld te spreken. 

De derde straat, die omstreeks 1922 werd gebouwd, kreeg de naam Noorderdwars-
straat. 

't 



Een foto, gemaakt vanuit het koepeltje op de kerk in het begin 
van deze eeuw. Er is later heel wat verdwenen, onder andere de 
bewaarschool en het pand met de fraaie halsgevel aan het eind van 
de Hoofdstraat. 

Een panorama uit het begin van deze eeuw. De houtmolen 'Jonge 
Valk' is met de zeilen toegerust, zodat hij in werking is. De 
houtloodsen van Halbertsma staan er nog niet. Aan de rechter-
kant zijn een paar masten zichtbaar; deze zijn van de schepen die 
bij de zeilmakerij en taanderij van Musch liggen. 



Ook deze kiek is gemaakt vanuit het koepeltje op de kerk. De opname is overigens 
van latere datum, maar toch behoorde de 'Galle' nog tot het grootscheepsvaarwater. 

' 



op 
Aan de Minnefinne was de scheepshelling van Ernst Wester. Deze 
helling werd in 1918 verplaatst naar het terrein, tegenover het 
dorp, aan de Grou. Op de plaats van de helling kwam de machine-
fabriek van Van der Made & De Vries (later Volma en Stork - 
Friesland). 

Barbier: 	 Bakker: 
Die wel en sagt wil sijn geschoren, 	Misgun geen Bakker winst, gij goede 
Die komt Saturdags vroeg of daags te voren, 	 en quade liên, 
Maar die wil komen Sondaags mijn bezoeken, 	Sy arbeyden het broot met lichaam, 
Vindt botten messen en natten doeken, 	 voet en knien. 

Het bestuur van de 'Lytse Klub foar it Jonge Foikje'. Deze be- 
stuursleden organiseerden wedstrijden voor de jeugd en voor de 
schoolkinderen. Van links naar rechts: Freark Smit, Pieter Siete-
ma, Ernst Wester en Tjitse Duiker. 
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Het bestuur van de IJsclub Grouw (de 'Greate Klub') in de jaren dertig. 
Van links naar rechts: Tjeerd Wartena, Libbe Hiemstra, Hendrik Hoeneveld, Eeltje 
IJsselstein en Gerrit Adema. 



Het bestuur van 'Het Gild', vereeuwigd bij het 150-jarig jubileum in 1926. Van links 
naar rechts, staand: Sjoerd Sjoerdsma, Gerrit Okkema, Abe van der Zee en Piebe 
van den Berg. Zittend: Eelke van der Made, Reinder de Vries en Sieds Jonker. 



Deze luchtfoto dateert van het eind der jaren twintig. Een gedeelte van de Haven, van 
Boerewâl tot Groundaem, is reeds gedempt. Het hoge bruggetje van de Boerewâl is 
verplaatst naar de Groundaem bij het Pikmeer (Kajegat). De Wandelweg bestond voor 
een groot gedeelte uit een smal betonpaadje. Bij het hoge bruggetje ligt het 'Vuilnis', 
waarheen het Vuilnisdijkje leidde, de ligplaats voor woonschepen. Een groot deel van 
het land bij de Wandelweg is nog onbebouwd. 

Links: het bestuur en de keurmeesters van de F.F.F. in het begin van de jaren 
twintig. Van links naar rechts, staand: Jan Atema, Siebren Postma, Hendrik 
de Wreede, Harmen Witteveen, Jan Nicolaas Mulder, Fokke Kerkhof, Sibe 
Uilkema, Sjouke Hondema, Aldert Kuiper, Tjeerd Bruinsma, Klaas van der 
Vlugt, Grietsen Terpstra, Gjalt Smit en Libbe Hiemstra. Zittend: Bouke 
Stellingwerff, Ernst Wester, Sikke Kingma, Reinder de Vries, Freark Smit, 
Hette Boonstra en Jan Stellingwerff. 
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Het mooie gemeentehuis zorgt voor een passende 
achtergrond in de Raadhuisstraat. Het eerste huis 
links is de winkel van Dirk Loijenga. Behalve 
rookwaren verkocht hij ook ledikanten, bedden en 
matrassen. Bij hotel Van Stralen (Lands Weivaren) 
staan de ramen open... om de rook en de drank-
lucht na een uitvoering te verdrijven? 

Hoedenmaker. 
Hier maakt men hoeden om de hersens 

in te sluiten, 
Op dat het los verstand daar niet mag 

vliegen buiten. 

Horlogemaker: 
Al wie in onrust leeft die heeft gestadig kruis, 
Ik leef in onrust en dat brengt mij rust in huis. 

Kaartenmaker: 
Hier maakt men kaarten om mee te spelen, 
Dog die geen gelt heeft moet het hierdoor niet 

stelen. 
't Is tot vermaak en tijdverdrijf, 
Zoo speelt een man wel met zijn wijf. 

Kappenmaakster: 
Hier maakt men kappen, lokken en krullen 
Om jonge of leelijke vrijsters wat cierlijk 

op te huilen. 

Kladschilder: 
Ik verguld, ik schilder, ik smeer, 
Aan huizen, tuinen, schepen, ieder zijn 

begeer. 

Kleermaker: 
Geen mensch men agt 
Als om zijn dragt, 
Dies laat vrij brave kleeren maken 
Wilt Gij tot ampt of eer geraken. 

Uitdraagster: 
Hier verkoopt men ouwe kieeren, 
Mijn man gaat ook uit baarden-scheren. 

Wagenaar: 
Gijs Korszen, dien behoort dees wagen 
Die hem van doen heeft moet na hem vragen. 
'k Rij met drie paarden, laat en vroeg, 
Kort over weg en lang in de kroeg. 



Reid Gorter en zijn vrouw Tietsje poseren 
voor de fotograaf. Het echtpaar had een 
snoepwinkeltje op de hoek van de Hoofdstraat 
en de Raadhuisstraat (naast de bewaarschool), 
waar het vooral 's zondags erg druk was. Je 
kon voor een halve of een hele cent kopen 'fan 
it bledtsje', waarop de heerlijkheden lagen. 
Het gebeurde vaak dat je met een cent (het ge-
middelde zakgeld voor de jeugd) het winkeltje 
binnenging en voor een halve cent kocht. Dan 
kon je later op de dag weer iets voor een halve 
cent kopen. Reid Gorter verkocht ook aard-
appels. 

'Hulde aan Edo Bergsma' staat op het bord 
boven de deur van het gemeentehuis. De be-
langstelling bij de Grouwsters is groot. Tus-
sen de toeschouwers bevinden zich de leden 
van het muziekkorps 'Apollo', waarvan het 
vaandel zichtbaar is. 



De Nieuwe Kade omstreeks 1900. De Waagshaven is al gedempt. Rechts het front van 
de bakkerszaak van Fokke Hiemstra ('Fokke Koos'). De lancaster gordijnen en de 
horren voor de ramen ontbreken niet. Geheel rechts (met de petroleum-straatlamp 

aan de muur) staat het gebouw dat 'De 
Waag' werd genoemd. Links de winkel 
in kruideniers- en koloniale waren, van 
Sj ouke Boonstra ('Sjouke-Richtsj e'). 

De winkel van Pieter Ratsma - hij sprak 
zelf van 'Ratsma's Bazar' - in de Boog-
straat. Er was van alles te koop. Ratsma 
en zijn vrouw Jeltje staan met hun zes 
kinderen voor de winkel. 



De Hoofdstraat omstreeks de eeuwwisseling. Vooraan rechts café 'Braak', daarnaast 
twee herenhuizen die later verbouwd zijn tot winkels. 

Bedrijvigheid in de Hoofdstraat omstreeks 1885. De beurtdienst Grouw - Leeuwarden 
- Sneek bezorgt per handkar de lading bij verschillende adressen. Op de kar staat 
Mindert Peekema, de eigenaar van het beurtschip 'Dorp Grouw'. Anne Nijdam 
('Anne Spek') staat gereed om de zak meel naar de bakker te sjouwen. De slager in 
de deuropening is Marten Kol- 
dijk. Het jongetje op de voor-
grond is Jacob de Jong. Ge-
heel rechts staat Aebe de Vries 
('Aebe Poeh') en de man met 	 (1 
de 'aed' is slager Pieter Sints 
de Jong. 

............. 



In 1900 verzamelden deze Grouwsters zich in de 
Hoofdstraat om zich te laten vereeuwigen. Rechts 
het uithangbord van café Braak. 

Tandmeester: 
Hier trekt men tanden van jongen en ouden 
Doch zij zijn gelukkig die ze mogen 

behouden. 

Tapper: 
Wel doen en vrolijk zijn 
Is 't beste goed op aarde. 
Hier verkoopt men bier en wijn 
En haver voor de paarden. 

Wanneer er iemand overleden was, werd dat huis 
aan huis door een aanspreker meegedeeld. De 
vrouw met de kap ('Kobus-Aal') is hier bezig met 
het 'omsizzen', zoals dat in Grouw werd genoemd. 
Ze staat te praten met 'Eeltsj e-At'. De vrouw met de 
witte muts is de weduwe van Joh. Boorsma. 
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De Hoofdstraat omstreeks 1915. De straat heette toen Dorpsstraat. 

1 
1 



De Dorpsstraat omstreeks 1915. Op het bord rechts staat aange-
geven dat hier een depot van de gebroeders Hoenstra uit Leeuwar-
den is gevestigd. 

Lepelmaker: 	 Schrijnwerker: 
Ik ben een eerlijk man, met recht en niet 	Hier woont Jan Klaasz, die maakt kisten en 

	

in schijn, 	 kassen, 
Want schoon ik daagliks steel, 'k geef 	Sijn vrouw gaat uit schoonmaken en 

	

nochtans elk het zijn. 	 wasschen. 

De 'Poarte' met omgeving. Het pand links, waarin zich een siga-
renmagazijn bevond, werd vanwege zijn grote schoorsteen 'dè 
Lokomotief' genoemd. (Voorheen was hierin de kapperszaak van 
baas Sipke.) De sigarenzaak werd in 1956 opgeheven. Rechts is de 
'Machinale Bakkerij' van C. Boerstra. 



De Hoofdstraat, met gezicht op de kerk, omstreeks 1920. 



'Achter it Tsjerkhôf' was een vrij 'ingewikkelde' buurt voor 
iemand die er vreemd was. Deze foto uit 1913 laat een aantal 
bewoners zien. 
Van links naar rechts: Gerritje van der Veer, IJmkje Dorhout, 
Sipke Dorhout, Antje Terpstra, Lioekje Lantinga, Klaske Lantin-
ga, Fokke van der Veen, Roelof Wester, Anne Epema, Jentje van 
der Schaaf, Angenietje van der Schaaf en Tjiske Dorhout-Hem-
rica. 

Een mooie opname van het 'Oerhaelspaed', eertijds de Kerkstraat 
geheten. Thans draagt de straat weer haar oude naam, die te 
danken is aan de 'oerhael' die hier over de Grou lag. Het huis met 
de dakkapel was de woning van Willem Adema, die de mensen 
overzette in een schouw, zodat ze de boeren in het Hofland en de 
bewoners van de 'Polle' konden bezoeken. 



De Wide Steech heet deze straat. Erg wijd is ze overigens niet! 
Rechts staat Roodbergen, met voor de winkel van 'Wessels Akke' 
een partij klompen die deze te koop aanbiedt. 



De Grouw met kade omstreeks 1920. Links het motorschip 'Gretha' 
van de familie Halbertsma. De vlag op de toren heeft niets te 
maken met het 'hardzeilen', want dan was het zeer zeker drukker 
geweest. Misschien is het Groustermerke-moandei? 
Vroeger lagen hier tonnen in de Grouw, nabij de zuivelfabriek, ten 
behoeve van het 'hardzeilen'. 

/ 



Gezicht op de kade vanaf de Grouw omstreeks 1920. In het midden staat het 'Bonds-
Hotel Oostergoo'. 

In het begin van deze eeuw werd deze foto gemaakt: de Grouw met het gezicht op het 
dorp. Uiterst rechts staat hotel 'Oostergoo'. 



Even poseren voor de fotograaf. Van links naar rechts: Sietse 
Sijtema ('Sietse Bekje'), Wouter van der Veen, Hendrik Bijlsma, 
Siebren van de Vlugt, ( ... ?), Jan Waistra ('Jan Blau-meny'), 
Sietse Westra, Hantje Veidstra, Pieter Jansma, Easge van de 
Veen, Sipke Nijdam en Doeke Roodbergen. 

Jaren geleden werd een deel van de melk voor de zuivelfabriek opgehaald en een deel 
werd door de boeren gebracht. De boeren aan de weg Grouw - Irnsum, de Sourein en 
de Nesserdyk, brachten de melk zelf. Later werd dit karwei overgenomen door Abe 
Kooiker. De melk van de 'boeren over water' werd door melkvaarders in melkschou-
wen gehaald. Geen prettig baantje, vooral 's winters niet, want dan was het een moei-
lijk karwei. 
Als het ijs sterk genoeg was, werd de melk per slee gehaald, waarbij wel hulp vereist 
was. De bussen konden dan niet in één keer worden vervoerd. 

Is 

 



- 

Onder: van links naar rechts: Jippe Bos, Gerben Dijkstra, Siebren van de Vlugt, 
Hendrik Bijlsma, Wiebe Veenstra ('Wiebe Oost'), Hantje Veidstra, (...?) en Klaas 
Terpstra. 



Van links naar rechts: Melis Busman (leunt achterover), Abe Jonker, Sietse Westra, 
Fokke Zeldenrust en Pieter Jansma. 

Van links naar rechts: Pieter Riemersma, Adam Jans de Groot, Teade Engeisma, 
Wiebe Witteveen, Doeke Roodbergen, Wiebe Veenstra, Klaas Dijkstra en Ype 
Sijtema. 



Grouwster kermis omstreeks 1910. Er 
is een optocht, dus er is veel volk op de 
been. Talrijk zijn de strohoeden. Er 
zijn mensen die het vroeger veel gezel-
liger vonden dan nu... en geef ze eens 
ongelijk! 



Het muziekkorps 'Apollo', vereeuwigd tijdens een rondvaart omstreeks 1920. 



J: 

Een optocht in de jaren dertig. Voorop politieman Schilstra. Voor zover zichtbaar en 
herkenbaar, van links naar rechts: Hendrik van den Berg ('Greate Hindrik'), Johannes 
van der Schaaf (kleine trom), directeur Nieuwenhuis, Eelke van der Made, Rintje 
Bouma, Klaas de Haan, Ruurd de Vries, Pieter Sjoerdsma, Gerrit Okkema, Age 
Jonker, Jelle Sijtema, kapper Memerda en Jan Boerke. 

Stalhouder: 
Hier verhuurt men karossen, cheezen, 

paarden en karren 
Voor fatsoenlijke luiden, maar niet voor 

guiten, zotten en narren. 

Tabakswinkel: 
De rook kan elk te kennen geven 
De kortheid van het aardsche leven. 

Links: een groepje feestgangers, verdeeld over twee stoomboten, in 1912. Op de 
boot, het dichtst bij de wal, bevinden zich de leden van het muziekkorps 
'Apollo'. De man vooraan, met de Witte pet, is Geert Bouma. Achter hem, 
eveneens met Witte pet, staat Jochum Nieuwenhuis, de directeur van 'Apollo'. 
De boot ernaast is vrijwel zeker de Grouwster boot, want de kapitein, ook met 
witte pet, is Freek Smit; hij  staat links van de twee dames die oorijzers dragen. 



In 1913 werden in geheel Nederland, ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de Onafhankelijkheid, grote feesten 
gevierd. Ook in Grouw werd het feit herdacht, dat de Franse over -
heersing honderd jaar geleden beëindigd werd. De foto toont een 
van de vele praalwagens die over het Halbertsmaplein reden. De 
middelste jongedame van het trio achterop is Jikke Bouma. 

Notaris: 
Hier woont Jacobus Hoccius, Prokureur en 

Notaris, 
Van alle zaken, of 't leugen of waar is. 

Zeilenmaker: 
Is 't niet een wonder om te zien, 
Dat doek met tou benaait een schip zoo sterk 

doet vliên? 

Schoenlapper: 
Voor geit laat de Meit 'er zoenen 
Voor geit gaat mijn Wijf uit boenen, 
Voor geit lap ik je Muilen en schoenen. 

Slager: 
Al had ik Samsons krachten 
En Salomons gewin 
Zo kon ik nog niet slachten 
Na een ieders zin. 

Spijkermaker: 
Om spijkers te maken begin ik vroeg. 
Raad eens waar men d'eerste spijker van de 

Groote Kerk sloeg. 
- Precies op zijn kop - versta je 't recht? 
Hier maakt men meer spijkers als menig met 

een knecht. 

Ook de zigeunerwagen was aanwezig, voorafgegaan door een 
groepje jongedames, onder wie Jeltje en Atje de Visser, Dukke 
Elzinga en Tetje van der Schaaf. 



Het Halbertsmaplein in 1913. De man met de witte broek stelt waarschijnlijk Napo-
leon voor. 
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Skûtsjesilen in 1905. Het voorste schip is het beurtschip van Appelscha (Van der 
Veen), het tweede vaartuig is het beurtschip van Bakhuizen (B. de Vreeze), dat de 
eerste prijs won. Vervolgens 'Het dorp Grouw' (W. Peekema), dit schip bemachtigde 
de vierde prijs. Daarachter de 'Boornbergum' (Bonne Bergsma) en 'Terhorne' (Jacob 
Bergsma). 



- 

Op de achtergrond van deze zeilfoto van het Pikmeer staat het gebouw van de water -
leiding (het pompstation) uit 1888. 
In de Peanster Ee stond de 'Prise d'eau', een uit hout opgetrokken stellage waar het 
water werd opgepompt. 
In 1892 heerste in Friesland een cholera-epidemie. Ter bescherming van het water 
tegen besmetting werd in de omgeving van Grouw het vaarwater voor grote schepen 
verboden. 
In 1894 brak weer een cholera-epidemie uit. Lijders aan deze besmettelijke ziekte 
werden uit Grouw naar het ziekenhuis in Leeuwarden overgebracht en op kosten van 
de stad verpleegd. Het pompstation werd in 1925 buiten werking gesteld en in 1926 
afgebroken. 

Links: deze vier dames in vol ornaat zijn gekiekt in de tuin van een 
huis in de Kleine Buren. Het zijn van links naar rechts: Janke 
Adamse, Jaike Bijlsma, Antje Adamse en Richtje Adamse. Het 
zijn drie zusters en een nicht. 



EEN GOEDKOPE MAAL TIJD 

"Kan ik hier voor mijn geld eten?" vroeg een reiziger aan de waard in 'De Kurketrekker', die 
voor zijn deur stond. 
"Wel zeker," was het antwoord. 
De reiziger liet zich goed opdissen, at voor drie en dronk voor zes. 
Toen het op betalen aankwam, haalde hij een dubbeltje uit zijn zak en stelde het met veel 
deftigheid de kastelein ter hand. 
"Wat betekent dat?" vroeg deze. 
"Wel, dat is mijn geld," was het antwoord. 
"Maar je rekening bedraagt twee gulden vijftien stuivers en zes penningen." 
"Maar je hebt gezegd, dat ik hier kon eten voor mijn geld; en zet me nou maar op mijn kop, er 
zal geen duit meer uit mijn zak vallen; dat dubbeltje is mijn geld." 
De waard keek zuinig en wreef over zijn kin, doch begrijpende dat er van de man toch niet meer 
te halen was, besloot hij in de zaak te berusten en er partij van te trekken om zijn concurrent, 
die schuins tegenover hem woonde, er op gelijke wijze in te laten lopen. 
"Vrind, "zei hij, "ik geloof, dat je gelijk hebt, en ik wil er verder niets over zeggen; hou voor 
mijn partje dubbeltje, maar doe mij het genoegen en verkoop morgen dezelfde grap aan Maar-
ten Gerritsz, hiertegenover in De Gouwe Diamant." 
"Dat zou ik graag doen, " zei de ander, "maar ongelukkig genoeg ben ik daar gisteren al ge-
weest, en hij is het, die mij hierheen heeft gestuurd!" 

Een van de attracties van Grouw is en blijft het Sint Pietersfeest, 
dat elk jaar op 21 februari gehouden wordt. De foto uit 1912 
toont de goedheiligman en zijn trouwe knecht voor de deur van de 
'bewaarschool', waar ze op de komst van de kleuters wachten. 
Sint Pieter is waarschijnlijk de heer A. Hoekema die deze belang-
rijke functie jarenlang heeft uitgeoefend. 



Wasdag in 1910. De wasvrouw, die op deze opname van de Raad-
huisstraat staat, is helaas niet bekend. 

Een fraaie opname van het kantoor van Halbertsma omstreeks 1910. Ook het graan-
bedrijf van Lijkles is nog in volle werking. 



Een foto uit de jaren tachtig van de vorige eeuw: de 'waterkant' van hotel 'Ooster-
goo'. 

In dezelfde periode werd een foto uit een andere hoek gemaakt. Rechts hotel 
'Oostergoo'. Bij het doktershuis bevindt zich een botenhuis. 



Deze jongedames schaatsten op 26 januari 1917 naar Leeuwarden en lieten zich daar 
op de kiek zetten. Het zijn, van links naar rechts; staand: Jeltje de Visser, Janke 
Bouma, Reino Zeldenrust, Geesje van der Schaaf, Trijn Huisman en Klaske van der 
Schaaf. Zittend: Atje de Visser, Klaske Elzinga, Ypkje Zwart, Dukke Elzinga en 
Pietje de Boer. 

Willem Spoelstra, parti-
culier chauffeur van 
Halbertsma, poseert bij 
de limousine. Hij wacht 
hier bij het station om 
een van de Halberts-
ma's aftehalen. Het au-
tonummer was B 2528 1  
elke provincie had nog 
een eigen letter. 



Het graanbedrijf omstreeks 1885. Op het bord links staat: 'Zeilmakerij, taanerij, 
touwwerk en takelwerk'. Hier was de zeilmakerij van Musch gevestigd. 

De reeds sinds lang ter ziele zijnde 'Jongelieden Geheelonthoudersbond' heeft enige 
jaren met een kraampje op de Grouwster kermis gestaan. Er werden propaganda-lec- 
tuur en chocolade verkocht. In het kraampje op deze foto uit 1927 staan van links 

naar rechts: Maaike 
Ratsma, Aafke Hellin- - 	
ga en Johannes Wals 
weer Links voor de 

- 	 kraam staan Sietse Krist 
en Frans Haites. 
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Personeel van de gemeentereiniging bij hun domein: de Fûlens. Het zijn, van links 
naar rechts: Leendert Hondema, Jaap de Jong (toeschouwer), Doeke Wijbinga en 
Hidde Westra. 

De Fûlens in vol bedrijf. 
Leendert Hondema le- 
digt een kist met afval in 
de praam. Doeke Wij- 
binga en Hidde Westra 
ontdoen een tonnetje 
van zijn inhoud. Het 
tonnenstelsel werd in 
1885 te Grouw inge-
voerd. De Fûlens ver-
dween in 1940. 



Dit zijn de woningen van de bouwvereniging (rechts), genaamd het Oude Oosterveld, 
en de 'tsjerkehuzen'. Er was nog geen Oosterveldsbrug en de bewoners moesten over 
een draai om thuis te komen. 

Adam Adamse voedert de 
dorpseenden. Dat gebeur-
de door de Vereeniging tot 
bescherming van eenden. 
Als men eendekorven wilde 
plaatsen, moest er een 
'houtje' aan, dat tegen een 
klein bedrag te koop was 
bij de vereniging. Van de 
opbrengst werd voer ge-
kocht. 



De bakkerszaak van Hinne Stellingwerff ('Hinne Geartsje') aan de Raadhuisstraat, 
nabij de kade. Op deze foto uit 1915 staan van links naar rechts: Sjoerd Budstra 
(knecht), HinneStellingwerff, zijn vrouw Geartsje, zoon Broer en dochter Anne op de 
arm van de dienstbode lepke. 

Een bekend Grouwster trio: Fokke Zei-
denrust (links) vertelt een sterk stukje 
aanzijn toehoorders. Tj itte van der Meu-
len (midden) en Jan Gorter (rechts) luis-
teren aandacht. Het bord 'Kapper' ver-
wijst naar baas Sipke en de zaak op de 
hoek, waar het trio voor staat, is van 
Dirk Loijenga. 

 



In het begin van de jaren twintig poseerde dit groepje in de Hoofd-
Straat ter hoogte van boekhandel Friso. Van links naar rechts: 
Sietse Westra, Jeep deJong, Atje Zeldenrust, Wietse Tine, Martje 
Bouma, Wietske de Jong, Catrine Deelstra en Gooitsen Boonstra. 



Personeel van de scheepswerf Wester in 1926. Van links naar rechts: Harrit Wester, 
Gerrit Hondema, Libbe Hiemstra, ( ... ?) en Albert Wester. 

'BLA UWBLA UW' 

Er was in vroeger tijden eens een kroegbaas die op zijn uithangbord verscheidene grote en enke-
le kleine pijpestelen liet schilderen. Daaronder kwam de volgende tekst te staan: 

Groote steelen en kleyne steelen, 
maer groote steelen het meest! 

De schout was blijkbaar ontbloot van enig gevoel voor humor, want hij gelastte de kastelein de 
dubbelzinnige tekst te verwijderen. Dat deed deze terstond, maar hij liet er nu een snoek op 
schilderen, die een kleine vis inslokte, met de woorden: 

Groote visschen eeten den kleyne! 

Dit stond de schout echter weer niet aan en de herbergier moest alles opnieuw uitwissen. Hij 
bestreek het hele bord met blauwe verf en liet eronder zetten: 

Als ick de waerheyt niet mag schrijven, 
Dan salick alles maer blaauw blaauw laeten blijven! 

Of de schout toen weer heeft ingegrepen, vermeldt de geschiedenis niet, maar naar alle waar-
schijnlijkheid hebben wij er onze uitdrukking 'iets blauwblauw laten' aan overgehouden. 





De fabriek van Halbertsma neemt een groot gedeelte van deze 
opname uit 1931 in beslag. Er is thans naast Halbertsma veel ver-
dwenen, zoals de 'Spande Kont' en het graanbedrijf. Er is en wordt 
veel bijgebouwd, zodat dit beeld thans danig veranderd is. 

Koekenbakker: 
Weg met den Apotheek en Doctors vieze 

grillen, 
Hier vindje andere pillen. 
'k Heb lekkre koek, zeer zoet van smaak, 
Gekruit met sterk kaneel en lekker 

nootmuskaat. 

Links: de omgeving van Grouw aan de zuid-oostkant, met het dorp 
op de achtergrond. Prachtig komen de verschillende waterwegen 
op deze foto, die op 30 juni 1935 gemaakt werd, tot hun recht. Een 
groot deel van deze waterwegen is helaas niet meer te bevaren. 



Bij het selecteren van de foto's heb ik zoveel mogelijk rekening 
gehouden met opnamen die reeds in andere uitgaven over Grouw 
verschenen zijn. 
De teksten heb ik met opzet kort gehouden, omdat ik van mening 
ben, dat de meeste foto's in dit beeldverhaal over ons dorp voor 
zichzelf spreken. 
De gegevens bij de foto's zijn grotendeels uit de herinneringen 
van inwoners en inwoonsters opgetekend. Ik hoop van harte, dat u 
mij eventuele onjuistheden, bijv. in de datering van bepaalde 
foto's, niet euvel zult duiden. 
Wanneer u net zoveel genoegen beleeft aan dit boek als ik bij het 
samenstellen ervan heb gehad, dan is de waarde ervan mijns inziens 
voldoende bewezen. 
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