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Deze oude kaart van Grou is gebasseerd op een kadasterkaart uit 1818.
De bestemming van een aantal panden kon worden ontleend aan de belastingarchieven van 1831 en enkele daarop volgende jaren, voorzover deze archieven althans
duidelijkheid verschaften.
De kaart werd bewerkt door H. van der Mei en getekend door P. Bakker.
Namen tussen haakjes (Parkstraat) zijn benoemd door het gemeentebestuur, de overigen
zijn historisch gegroeid.
K = Kuiperij botervaten.
L = Leerlooierijen.
P = Pakhuizen van kooplieden.
S = Stallen, schuren en/of wagenhuizen
T = Timmerbedrijven.
W = Scheepstimmerwerven:
WI = Heere Durks van der Werf
W2 = Ate Clases Sjollema
W3 = Claas Piers Sjollema
W4 = Joh. Tjallings Wijma
1 Tot 1831 herberg, daarna
Grietenijhuis, in 1851
gemeentehuis.
2 Tot 1884 herenhuis, daarna
gemeentehuis tot 1942.
3 Schoolhuis voor schoolhoofd.
4 Herberg 's Lands Welvaren.
5 Tuinhuis.
6 Doopsgezinde kerk
Waterlandse gemeente.
7 Doopsgezinde kerk
Vlaamse gemeente
8 Molenaarswoning.
9 Woning dokter Eeltsje Halbertsma.
10 De Waach.
11 Zeilmakerij Musch.
12 Zeilmakerij Seilstra.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28

Mastenmakerij.
Herberg, later "Bierhalle".
Wagenhuis.
,
Winkelhuizen.
Dorpsschool tot 1836,
nu catechisatielokaal.
Smederij.
Uurwerkmakerij Tasma.
Slagerij.
Klokkenmakerij.
Bakkerij en geboorteMis bruorren
Halbertsma (joost 2,1- lp-1789),
Eeltsje 8-10-1797), van 1896 tot
18-6-1976 postkantoor.
Particuliere dam.
Schippersherberg "De Halve Maen",
van 1782 tot 1860; sinds 1965 bodega
van hotel "Oostergoo" met dezelfde
naam als voorheen.
.
Schoenmakerij.
Grutterijen.
Herberg "Hof van Brussel".
Houtmolen "De Eendracht",
1766-1911.
Boerderij I, Armenhuis -Jeugdherberg
Boerderij II, nuRabobank.
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Pleatslik Belang Grou

Financiële ondersteuning ontvingen wij van:

Gemeente Boarnsterhim
Provinsje Fryslân
Fonds Coöperatief Dividend Rabobank Heerenveen
Stifting "Fûns Mid-Fryslân"

Wij hoopje dat troch dit boekje en de gevelbuorden de belangstelling foar
de skiednis fan Grou grutter wurde sil.
Wij spreken de hoop uit dat door dit boekje en de gevelborden de belangstelling voor
de geschiedenis van Grou groter zal worden.
Joh. Brouwer
Hepke Hiemstra
Bauke Hooghiemster
Anneke Hylkema
Ype Sytema

COLOFON
FOTO'S:

Bauke Lageveen: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 44
Jaap de Winkel: 18, 22, 28, 36, 46
Museum De Trije Gritenijen: Omslagfoto
Ids Wiersma, uit "Rimen en Teltsjes": 20, 26
Tresoar Leeuwarden: 38
LITHOGRAFIE:

Litho de Finne, Grou
DRUKWERK:

Hanzedruk, Bolsward
UITGAvE:

Pleatslik Belang Grou
VERDERE INFORMATIE:

over de familie Halbertsma en het dorp Grou: Museum De Trije Gritenijen, Stationsweg 1 te Grou

Inhoud

Voorwoord

5

Molenhuis

6

Postkantoor

8

Smederij

10

De Vermaning (schuilkerk)

12

Halbertsma's Bakkerij

14

Armenhuis "Oer t Hout"

16

Kofschip

18

Poort met Poorthuis

20

Catechisatielokaal

22

Skelhûs (belhuis)

24

Hof van Brussel

26

Poorthuis met diaconiewoningen

28

Klokmakershuis

30

Herberg-Gritenijhûs-Raadhuis

32

Halbertsmahuis

34

Gevelsteen van hellingbaas

36

Wielsmahûs

38

Koopmanshuis

40

Centrum Grou (It Grien)

42

Herenhuis-Raadhuis

44

Gevelsteen Sytse Gravius

46

Voorwoord
Voor u ligt een boekje dat het resultaat is van veel speurwerk, vooral in de archieven
van de "Leeuwarder Courant", die verscheen vanaf 1752, en het weekblad "Frisia",
dat uitkwam van 1 896 tot 1977, naar de achtergrond van bepalende punten in het
mooie dorp Grou.
Dit speurwerk gebeurde op initiatief van Pleatslik Belang Grou en is uitgevoerd door
de "Wurkgroep Kuierrûte Grou". Deze werkgroep selecteerde 21 panden en heeft
daarvan uitgezocht hoe de kranten hierover berichtten.
De gedachte die ten grondslag lag aan het speurwerk was dat het voor bezoekers
van Grou aardig is om een wandeling door het dorp te maken en tegelijkertijd de
historie beter te leren kennen.
Om dit doel te bereiken zijn op de 21 panden ook de bekende ANWB-borden geplaatst met toeristische informatie.
Met behulp van boekje en gevelborden kan de bezoeker van Grou zich tijdens een
aangename wandeling snel een beeld vormen van de handel en wandel in vorige
eeuwen.
De werkgroep realiseert zich dat het belang van hun speurwerk niet alleen geldt
voor de bezoekers van Grou maar dat ook de Grousters zelf er hun voordeel mee
kunnen doen.
Immers de inwoners maken deel uit van een gemeenschap die al eeuwenlang aan
de oevers van de Grou en de Pikmar heeft gewoond. De gewoontes van die gemeenschap kunnen voor een belangrijk deel worden ontleend aan hetgeen de voorouders tot stand brachten. Die erfenis is nog overal te vinden.., maar je moet er wel
oog voor hebben en... je moet er soms een beetje bij worden geholpen.
Dit boekje en de gevelborden zijn bedoeld om zowel bezoekers als Grousters hierbij
te helpen.
De één voelt zich een ontdekkingsreiziger en de ander komt thuis op de plek waar
hij al woont.
Dit project had niet gerealiseerd kunnen worden zonder financiële steun.
Pleatslik Belang is de vier instanties die een bijdrage hebben geleverd dan ook zeer
erkentelijk.
Wij wensen u veel plezier bij het ervaren van een stukje geschiedenis van Grou.
Feico Smeding
Voorzitter Pletslik Belang Grou

•

Molenhuis
Het Molenhuis hoorde bij de houtmolen 'De Eendracht'.
Het personeel woonde in het molenhuis.
De molen is in 1766 gebouwd in opdracht van de
Nederlands Hervormde kerk. Aanvoer van hout vond
plaats via het vaarwater de 'Grûndaam'.
Laatste eigenaren waren de families Van Riessen en
Hylkema. In 1911 werd de molen afgebroken.
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e Secretaris P. BRUINSMA, gedenkt op Donderdag den 13 October
1768 te 11 Uur prcys voor Noen, op de Houtmolen tot Grouw, De
Eendragt genaamd, by Boelgoed te verkopen: Een groot party Vuuren Balken,
van alderhande lengte en zwaarte, fampt Greenen Balken utf., beneffens een
groot party van alderhande zoorten van Planken, Rib, Latten, Juffers, Sparren &c. Als mede Zwols Eken Hout extra zwaar, alles fris en gezond Hout
Curjeus mooy, als mede alderhande zoorten van Molenmakers Gereedschap,
Blokken, Takels, Touwwerk, Zagen, Bylen, Beitels, Schaven, Kettingen, en al
wat aan Molenmakery is toebehoorende, die ten dage der verkopinge te voorschyn zal worden gebragt. (L.C. 08-10-1768)

D

e Secretaris P. BRUINSMA tot Grouw, gedenkt op Dingsdag den 13
December 1768 by de provisioneele Palmslag, te één Uur na Noen, ten
Huize van Arend Hanses Castelein in 't wapen van Ydaarderadeel tot Grouw, by Stryk-geld te verkopen: De geregte Vierdepart in de HOUTMOLEN tot Grouw, de Eendragt genaamt, en zal in vier Zestiende parten worden verkogt, met het geregte aandeel van de Huizinge, en Bollepraam daar by
behoordende, en deszelfs Gereedschappen, van Saagen, Touwwerk, en alles
'wat aan een Houtmolen behoort, in 't geheel bezwaart met 15 Gulden, 14
Stuivers, 6 Penningen Ewige Rente in 't Jaar, in den Jaare 1765 alles nieuw en
zeer Commoot gebouwd, door Tjebbe Watses Molenmaker tot Grouw, en
nu reede met de dood ontruimd, en die nader Onderregting begeert, kan zig
adresseeren by de Secretaris P. BRUINSMA tot Grouw. (L.C. 07-12-1768)

PUBLIEKE VERKOOPING

van den

HOUTZAAGMOLEN

te Grouw.

D

e Notaris C.W. SEMLER, te Grouw, zal, ten verzoeke van Mr. J. VAN
DER VEEN, Advocaat en Secretaris aldaar, ingevolge bekomene autorisatie van de Arrondissements Regtbank te Leeuwarden, publiek bij verhooggeld, presenteren te verkoopen:
Benen hechten wel gesitueerden en van ouds zeer beklanten HOUTZAAGMOLEN, genaamd de Eendragt, met deszelfs ruim ERF, HIEMINGE, KNECHTS WONINGEN en verder aan en toebehooren, staande en
gelegen zeer gerijfelijk van rondom aan het Water te Grouw, bekend ten Kadaster sectie A, no. 265, 265a en 266, voor eene grootte van 30 roede 50 ei;
den 12 Mei aanstaande voor den Kooper vrij te aanvaarden; waarop geboden
is de som van

f 11521,75.

Wie gading maken, komen op Zaturdag den 7 Mei 1842, des namiddags om
3 uren, ten huize van den Kastelein S. van Stralen, te Grouw, bij de finale toewijzing. (LC, 26-04-1842)
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Postkantoor
In 1876 werd de hulppost- en telegraaf-dienst verenigd onder een
kantoorhouder/brievengaarder in dit pas gebouwde pand.
In 1884 werd de status verhoogd tot post- en telegraafkantoor met
als eerste directeur de heer J.J. du Saar.
In 1896 verhuisde de dienst naar het Halbertsmahuis aan de
"Koemarkt". Daarna is het oude postkantoor overgenomen door
drukkerij Fa. Van der Spoel & Co.
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AANBESTEDING.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
IDAARDERADEEL zijn voornemens op Maandag den
20Julj 1874, des voormiddags 11 uur, ten Gemeentehuize
te Grouw, bij inschrijving, in het openbaar, aan te besteden:
Het bouwen van een POST- en TELEGRAAF-KANTOOR met WONING voor den Directeur te Grouw,
met bijlevering van Materialen enzvt.
Afdrukken van het bestek zijn, vanaf Woensdag den 15
dezer, verkrijgbaar ter Secretaris te Grouw, tegen betaling
van 75 cent, terwijl de teekening ter inzage ligt bij den Gemeente Opzigter aldaar.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
C. BERGSMA.
De Secretaris, S. MOSSEL
L.C.

E

10-7-1874

\o45

Zaterdag 22 Mei 1897

R 1 S T A.
Nieuws- en AdertentiebIad voor de Pro v. Friesland.

Verkooping21 Grouw.
P. NOORDHOFF FZN,, Notaris te Grouw, zal op Dinsdag 8 December 1896, 's avonds 7 uur precies, in de herberg
van Sytema te Grouw,finaal verkoopen:
EERSTE PERCEEL:
Eene, in 1874 nieuw gebouwde,
HUIZINGE,
Met PLAATS en BLEEK, op den meest drukken stand
van Grouw, tot den 1 Januari 1897 aan het Rijk verhuurd
voor Post- en Telegraafkantoor en Directeurswoning, kadaster no, 1716, groot 1 are 70 centiare, waarop is geboden
f2136. Te aanvaarden 1Januari 1897. (FRIsIA 28-I1-1896)
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• Smederij
Vanaf 1753 was hier de grofsmederij van Joost-Jurjensz gevestigd.
Hij leverde veel ijzerwerk aan de toenmalige werven te Grou.
Vier generaties Greeben zijn hier smid geweest.
Binnert-Gerbensz Greeben, geboren 24 juli 1816 te Grou en
overleden 2 juli 1894 aldaar, is bekend geworden door de
fabricag van Grouster schaatsen.
Bottema was hier de laatste smid. Hij sloot in 1973 zijn deuren.

AA/I4'
Pleatselijk Belang Grou
PAAD TROCH GROU

-

aar aanleiding van bovenstaande brengt Onder-geteekende ter kennis van zijne geachte Dorps- en Gewestgenooten, dat hij de GROFSMEDERIJ en KOPERSLAGERIJ van zijnen Vader heeft over-genomen en
daaraan verbonden eene WINKELZAAK in KOPERen BLIKWERK, LAMPEN etc.
Zich minzaam aanbevelende tot levering van eigen en
vreemd fabrikaat, alsook tot het verrichten van herstellingen
aan een en ander, belooft hij eene nette en civiele bediening.
Grouw, 12 Januari 1884
G.B. GREBEN

N

L.C. 14-01-1884

Debet als rest van meerder 100 cgl aan Joost Jurjens Mr.
Smid tot Grouw wegens yserwerk tot myn nieuwe coffe in
den jaare 1753 van de werf van Durk Joukes nieuw uitgehaald.
HYPOTHEEKCOHIER IDA 1753

J urjen Gerrits schuiteschipper en Hiltje Johannes, egtelieden te Grouw debet aan Ype Douwes, Mr, zeilmaker tot
Grouw wegens een nieuw sti zeylen 300 cgl en debet aan
Joost Jurjens Mr.Smid tot Grouw voor nieuw yserwerk
435 cgl en 10 stuivers.
HYPOTHEEKCOHIER IDA 1764

BOELGOED GROLJW
Notaris W. Vellinga te Akkrum zal op donderdag 20 december 1973, voorm.
9 uur, ten huize en ten verzoeke van de Erven van de heer J. Bottema aan de
Hoofdstraat 26 te Grouw, publiek â contant verkopen:
Huishoudelijke artikelen, als:
koffiepotten, theeserviezen, aardewerk, koperwerk, geëmailleerde ge-bruiksvoorwerpen, scheerapparaten, kerstverlichting, Zweeds sierhoutwerk, Tornadoartikelen, messen, lepels en vorken etc., plastic-voorwerpen, elektr. grasmaaier, wasem-afzuigkap, thermoskannen, veldflessen, tuingereedschap etc. houten schaatsen, noren, kachels, enige smederijinventaris en machines, fietsbanden, fiets-artikelen, fittingen en verder kleine ijzerwerk etc. volkswagen pick
up.

Bezichtiging woensdag 19 december van 2-6 uur
en op de boelgoedsdag vanaf 8 uur. (FRIsIA 23-12-1973)

12

' De Vermaning (schuilkerk)
Hier stond van 1659 tot 1826 het vermaanhuis der Waterlanders.
Daarna kwamen de Vlaamse en Waterlandse Gemeenten weer bij
elkaar. De nieuwe vermaning werd in september 1829 door de
gezamenlijke doopsgezinde Gemeenten ingewijd.
Bouwlieden waren de doopsgezinde broeders Bartele Tjalkes
Bouma, Pieter Johannes Boonstra en Marten Annes Hoeneveld.
De kosten bedroegen f1. 6000,-, waarvan de leden f1. 4000,bijeenbrachten.
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Achter deze gevel staat verscholen de Doopsgezinde kerk die in het jaar 1829
gebouwd werd. Dit was evenwel niet het begin van de Doopsgezinde gemeente in Grou. Waarschijnlijk ontstond de gemeente tussen de jaren 1550 en
1580 en kwam men bij één van de broeders of zusters samen.
In 1659 werd het eerste kerkgebouw ingewijd. Dit stond op dezelfde plaats
waar de kerk van 1829 verrees. Het was toen een onrustige tijd voor de gemeente want er ontstond in Amsterdam een scheuring in de kerk tussen de
vrijzinnige richting (Lammisten) en de rechtzinnigen (Zonnisten) die zich
ook in andere gemeeenten openbaarde.
Toen de vermaner Foeke Florisz, Ijzersmid uit Surhuisterveen, in 1682 te
Grou samenkomsten hield die soms door 300 mensen bezocht werden ging
de Gereformeerde predikant een klacht indienen die tot gevolg had dat Gedeputeerde Staten in 1687 het plakkaat tegen Socinianen (die ontkenden de
Goddelijkheid van Christus), Kwakers en Dompelaars hernieuwden.
Behalve van buiten kwam er ook onenigheid in de gemeente zelf. Boeren uit
de omtrek, die de oude rechtzinnige leer wilden handhaven, kwamen met hun
eigen Grouster vermaner Jan Claesen Backer in conflict. Dit leidde in 1696
tot een scheuring in de gemeente.
De partij van Jan Claesen bleef als Waterlandse Doopsgezinde gemeente in
het oude gebouw - het grote Huis - en de andere partij vormde de Vlaamse
Doopsgezinde gemeente. Zij hielden hun bijeenkomsten in het z.g. kleine
Huis.
In de Franse tijd beleefden de Doopsgezinden weer een roerige periode. Velen van hen behoorden n1 tot de patriotten. Bovendien moest er geld aan de
staat geleend worden waarvoor bezittingen verkocht werden en ze financieel
in de problemen kwamen. Toen in 1825 door de grote overstromingen veel
leden van de Vlaamse gemeente ook nog hun vee en land verloren en er geen
godsdienstige verschillen meer waren besloot men tot een hereniging. Het oude bouwvallige vermaanhuis van de Waterlandse gemeente bleek te klein en
er werd besloten op dezelfde plaats een nieuw kerkgebouw te stichten.
In 1872 komt er in de kerk een orgel zodat de drie voorzangers, die f10,— per
jaar verdienden, niet meer nodig waren.
Door broeder B.H. Gorter werd in 1912, na de ramp met de Titanic, een
kerkkoor opgericht, dat later de naam Grouster Mingd Koar kreeg.
BRON: DS. PASMA 'DOOPSGEZONDEN TE GRouw'

Als u het eigenlijke kerkgebouw wilt zien dan zou u door de steeg naar de achterkant
van dit gebouw kunnen lopen.

D
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•Halbertsnia's bakkerij
In dit pand was meer dan 250 jaar een bakkerij gevestigd
(1710 tot 1977).
Het eerste bakkerspaar was Jentje Clases en Berber Dirks.
Na het overlijden van Jentje Clases is Berber Dirks in 1749 getrouwd
met Joost-Hiddes Halbertsma.
Hier begint de geschiedenis van de Halbertsma's in Grou.
De laatste bakker op deze plek was Jan de Wit, die op
31 december 1976 zijn deuren sloot.
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De Bakkerij aan de Grutte Buorren (later Hoofdstraat 76),
In het jaar 1710 begon ClaasJentsjesz in dit pand een bakkerij. In 1740 volgde zijn zoon Jentje Clasesz, die getrouwd was met Berber Dirks, hem op.
Na de dood van haar man in 1748 trouwt Berber met Joast Hiddesz Halberstma uit Gorredijk.
Na de dood van Berber in 1802 wordt Thys Taconis hier bakker en wel van
1802 tot 1842. Zijn zoon Hendrik Taconis volgt hem op van 1842 tot 1874.
Dan begint de periode van het bakkersgeslacht Boonstra. Easge Hyltjesz
Boonstra van 1874 tot 1897 opgevolgd door zijn zoon Hyltje Easgesz Boonstra van 1897 tot 1932.
In 1932 kocht Homme de Boer het pand en bleef daar tot 1950 bakker. Zijn
voormalige knecht Jan de Wit nam in 1950 de bakkerij over en bleef hier bakken tot 1977.

ED

E

enBAKKERS-KNEGT een Jaar 2 â 3 by het Bakken geweest hebbende, en die genegen is, by Joost Halbertsma Mr. Bakker te Grouw, op May
1779 te woonen, adresseere sig spoedig aldaar.

L.C.

27031779

*** HEDEN AVOND CIRCA II UUR, EINDIGDE

het Leven van onzen waarden Moeder BERBER
DIRKS, Wed. J.H. Halbersma, in den gezegenden Ouderdom van 87 Jaaren en 5 Maanden.
Grouw
KLAAS JENTJES.
den 7Juli
JENTJE HALBERSMA.
1802.
HIDDE HALBERSMA.
Mede uit Naam onzer Zusters.
L.C.

17-07-1802

De gezamenlijke Bakkers
van Grouw maken door
dezen bekend dat het Kleingoed vanaf Maandag 21 Sept.
zal worden verkocht

de 6 voor 10 et.
FRISIA

19-09-1914

•

Armenhuis "Oer't Hout"
Het armenhuis werd gebouwd in 1891 en werd beheerd door de
armvoogdij van de Nederlands Hervormde kerk.
Getrouwd of niet, mannen en vrouwen werden gescheiden.
In 1951 kwam het bejaardencentrum "Friesmahiem" gereed en werd
het armenhuis verbouwd tot jeugdherberg.
De naam "Oer't Hout" herinnert aan de houten overloop over de
"Alde Haven" naar het armenhuis.
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Uit eigen Gewest.

Uit eigen Gewest.

GROUW. Den 5 December bereikte Hendikus Broersma, "baes
Rikus" den ouderdom van 93 jaar.
"Baes" is de oudste mannelijke inwoner van Grouw.
In het O.M. en V.huis, waar
"baes" zijn laatste levensjaren slijt, is
een hooge ouderdom geen zeldzaamheid. De 10 mannelijke verpleegden zijn resp. 84, 93, 89, 70,
84, 88, 80, 79, 79 en 56, de 3 vrouwelijke 73, 59 en 78 jaar.

GROUW. Op 1 januari j.l. bedroeg het aantal verpleegden in het
O.M. en V. huis alhier 14.
Hieronder bevinden sich 10
mannelijke, waarvan er een bijna 60
jaar is, 5 zijn tussen de 70 en 80 en
4 boven de 80 jaren oud.
Van de 4 vrouwelijke verpleegden is er één van 73, 2 zijn ruim 80
en de oudste is ruim 92 jaar.
Zij is nog bisonder helder van
geest en heeft een benijdens-waardig geheugen. De oudste mannelijke verpleegde
is bijna 88 jaar, wat niemand den
krassen en netten grijsaard zou
aanzien.
Vermelden we nog dat ge-durende 1923 slechts één sterfgeval voorkwam (in Februari een oude vrouw
van 81) en dat verkoudheid en lichte griep uitgesonderd, allen in het
afgeloopen jaar een uit-stekende
gezondheid genoten, dan zal zeker
ieder 't met ons eens zijn, dat de
zorgvuldige verpleging de voeding
en ook de huisvesting aan desen
gunstigen toestand niet vreemd
zijn.
Samen hebben de ouden van dagen een ouderdomcijfer bereikt van
1085 jaar, gemiddeld dus 77 1/2
jaar.

FRISIA 10-12-1915

Vader en Moeder
In het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis te Grouw.
SOLLICITANTEN naar bovengenoemde betrekking, worden verzocht zich schriftelijk te wenden tot
den Secretaris-Boekhouder van het
Burgerlijk Armbestuur te Grouw,
v66r 1 October a.s.
Leeftijd beneden 40 jaar
De vader zal geene werkzaamheden,
buiten die aan zijne betrekking verbonden, mogen verrichten.
Zij, die geene kinderen te hunnen
laste hebben, genieten de voorkeur.
Salaris, behoudens nadere goedkeuring, f 500,— 's jaars, benevens kost,
inwoning, vuur en licht.

FRISIA 04-01-1924

Namens het Alg. Burg. Armbest.,
De Secretaris-Boekhouder:
Jm. NIEUWENHUIS.
FR1SIA 21-09-1917

63 Mensen solliciteerden A. Kuipers en
echtgenote uit Akmarjp werden benoemd.

*
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Kofschip
Klokgevel van metselwerk en zandsteenversiering.
In de topkroning is een kofschip gebeiteld met de letters MT en JK.
Deze letters staan voor: Marten Teyesz, koopman, en Jatie Klasesdr.
In 1764 hebben zij deze klokgevel laten aanbrengen.
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Het dorp Grou lag centraal voor het vervoer over water. Dit had tot gevolg
dat in Grou veel kooplieden woonden die zich bezig hielden met de handel.
Voor vervoer werd gebruik gemaakt van kofschepen die ook in Grou van de
hellingen kwamen. Kleine kofschepen werden gebruikt voor de binnenvaart,
de grotere voor de kustvaart. Ook kon je investeren in kofschepen door je
voor b.v. 1/16 of V64 in te kopen.
Den 28 Augusty lag zeilree te Riga, Het Huis Beslinga, Schipper Tjeerd
Klasens van Grouw, belaaden met Zaad op Amsterdam. (L.C. 1765)
Heden is hier gearriveert het Nieuw Kof-schip de Jonge Ate Zeilmaker, Schipper Gerben Tkes van Grouw. (L.C. 1768)
Meemel.

Johannes Piebes Zjollema ScheepsTimmerman te Grouw, presenteert zyn
dienst om tegens aanstaande May een KOFFE-SCHIP te kunnen op zetten
van 100 lasten. (L.C. 's)
De Grouster BOOTER-KOF, Varende in de Beurt van Grouw op Amsterdam, lang 52 voet en wijd 141/2 voet, hol 41/2 voet, met Zeil en Treil, Ankers
en Touwen, en laatst Bevaren door Fokke Ruurds, zynde uit de hand te
koop. (L.C. 1 797)
Uit der hand te Koop een sterk en over 3 Jaaren nieuw uitgehaald VEER ofte
KOF-SCHIP, lang over Steven 35 Voet, en 10 Voet Wijd, Hol na rato, met
Greenen Mast en Giek, met Roef en ronde Luiken. Te bevraagen by Ate
Harmens, Scheepstimmerman te Grouw, alwaar het Schip is liggende.
L.C.

1799

Grouw, den 12 april. Heden is alhier bij de scheepsbouwer Claas P. Sjollema,
met goed gevolg van stapel geloopen, het volgens een nieuwe constructie gebouwd kofschip, groot 300 ned. Tonnen, het eerste hetwelk sedert groot 20
jaar van dat caliber alhier gebouwd is. (L,C. 1827)

VERKOOPING van het KOFSCHIP ZWAANTJE CORNELIA liggende te Rotterdam gebouwd in den jare 1851 op de Werf van S. Zwat te
Grouw, groot 81 zeetonnen waarop geboden is f 4427. (L.C. 1859)
Daar word gepresenteert publyk by Stryk-geld aan de meestbiedende te verkopen: Vier-Twee en-Darrigste PORTIEN in het Koffe-schip, genaamt De
Jonge BAUKE en SAAPKE, lang over steven 95 voeten, Wijd over zyn
Berkhout 23 een vierde voet, hol 11 en vyf twaalfde voet, nieuw van de Helling van Johannes Jurjens, Mr. Scheepstimmerman te Grouw. (L.C. 1764)

til
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Poort met Poorthuis
Poort met het opschrift "Tege quod fuit" (bedek hetgeen geweest is)
en "Quod erit rege" (beheers wat komen gaat).
De poort geeft toegang tot de kerk en het daaromheen liggende
kerkhof.
Markant huis met uitzicht over de "Hôfsgrêft'.
Deze vaart liep van de "Rjochte Grou" langs het kerkhof,
tot aan de Hoofdstraat en is in 1880 gedempt.

j1
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It Poartehûs
Dit bijzondere gebouw dateert uit het midden van de achttiende eeuw. In de
loop der jaren heeft het verschillende functies gehad maar sinds maart 1896,
de oprichting van de zuivelfabriek in Grou, werd het "It Molkhûs" Hier kon
men de producten van de zuivelfabriek kopen. De laatste "moiktapper" die
hier met zijn gezin tot 1959 woonde was Piet Eizenga.
Het kerkhof zelf wordt al sinds 1860 niet meer gebruikt als begraafplaats. Eigenlijk had het al veel eerder gesloten moeten worden want in de Franse tijd
werd al vastgelegd dat in plaatsen met meer dan duizend inwoners het kerkhof om gezondheidsredenen niet meer gebruikt mocht worden. Grou kreeg
evenwel ontheffing. In 1850 koopt de kerkvoogdij dan toch "De Terp". Dit is
het erf van de afgebroken boerderij Klein Abbema aan de zuidwest kant van
het dorp. Deze plaats wordt nu als begraafplaats in gebruik genomen.
Het kerkhof wordt na 1860 opgeknapt: De kerkhofsgracht wordt gedempt, er komt een nieuwe regenwaterbak, de krui- en voetpaden over het kerkhof
verdwijnen en er komt een nieuw pad over .de oostkant van het kerkhof naar
de woningen aan de noordkant van de kerk. Dit pad loopt natuurlijk over oude graven heen. Een van die graven is van dr. Eeltsje Halbertsma. Zijn graf is
in het pad nog aangegeven met drie rode steentjes.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IDAARDERADEEL roepen, bij dezen op, ten verzoeke van de Kerkvoogden, de Hervormde Floreenpligtigen van den dorps Grouw, om te compareren op Woensdag den 28 October 1857, des voormiddags 11 ure, in het Gemeentehuis te Grouw, ten
einde:
1. te delibereren en te besluiten over een voorstel van Kerkvoogden, om
eene nieuwe Begraafplaats aan te leggen op de zogenaamde Terp nabij
het Gebuurte te Grouw;
2. zulks goedvindende, de Kerkvoogden te autoriseren tot verkoop van
ongeveer 6 roede 83 ellen grond van de zogenaamde Terp nabij het
Gebuurte te Grouw, aan de Heer G. Jelles c.a., alles behoudens nadere
approbatie van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie;
3. vast te stellen de Begrooting der Hervormde Kerkvoogdij-Administratie voor de dienst van 1858;
4. te delibereren en te besluiten over alle zoodanige voorstellen, als verder
ter tafel zullen worden gebragt.
Grouw,

Den 18 October 1857.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

C.BERGSMA
De Secretaris, W. SIJPKENS KIJLSTRA.

L,C. 16-10-1857

•

Catechisatie lokaal
Op deze plaats, waar voorheen een boerderij stond, is in de
18de eeuw een school met woning gesticht.
Een bekende schoolmeester was Wietse Uilkesz Boonemmer.
Naast schoolmeester was hij voorlezer, voorzanger, organist en
koster.
In 1905 is dit catechisatielokaal met kosterswoning gebouwd ten
behoeve van de Nederlands Hervormde kerk.
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D

e KERKVOOGDEN van den Dorpe Grouw, zullen op Maandag den
29ste January 1770, 's agtermiddags om één Uur praecys, ten Huize van
Arent Hanses, Castelein in 't wapen van Ydaerderadeel te Grouw, publyk aan
de minstaannemende besteden 't Afbraeken van de Oude SCHOOL, en 't
wederom Opbouwen van een Nieuwe SCHOOL aldaar, met de Materialen
(uitgezondert Glaasen en Verwen) daartoe en aanbehorende, volgens bestek
by YGE SIMONS, Mr. Timmerman te Grouw, te zien.
L.C.

20-01-1770

G

RIETMAN en ASSESOREN van IDAAEDERADEEL nodigen bij
dezen uit, Sollicitanten naar den Post van ONDERWIJZER in de
School te Grouw, (vacant geworden door het verleenen van pensioen aan
Wjtze Uikens Boonemmer), om hunne acten van niet lager dan den tweeden
Rang, benevens hunne Getuigschriften van goed burgerlijk en zedelijk gedrag,
en van goed practikaal en klassikaal Onderwijs, vé6r of uiterlijk op den 19
October 1828, vrachtvrij in te zenden bij den Heer Grietman van Idaarderadeel te Friens, en gelijktijdig met gefrankeerde brieven zich aan te geven bij
den Heer Schoolopziener van het 5de District in Vriesland te Dragten.
Het vast jaarlijks Tractement voor den Onderwijzer is: behalve het vrij gebruik van eenen Tuin, en eene Schoolhuizinge en School: ± 200 uit de Grietenijkas en f 200 uit de Kerkvoogdijbeurs, voor welk laatste hij verpligt is de
bedieningen van Organist, Klokkenist en Koster, die hier aan de Post van
Onderwijzer verbonden zijn, waar te nemen, en wijders de Schoolgelden van
ongeveer 160 leerlingen, bedragende voor ieder 5 cents per week, - Voor het
opgenoemde vaste Tractement, zal de Onderwijzer verpligt zijn eenen ONDERMEESTER te houden, volgens bepalingen daarvan nader vast te stellen.
Het vergelijkend Examen is bepaald op Dingsdag den 21 October 1828, des
voormiddags ten 9 ure, in het Grietenijhuis te Grouw.
Grietman en Assesoren voornoemd,M.P.D. VAN SIJTZAMA.
Ter ordonantie van dezelven,
H. CANNEGIETER. Hz.
Grouw, den 1Ste October 1828 (L.C. 10-10-1828)
De Provincie bepaalde in 1829:
Daarwaar Schoolgebouwen onmiddellijk aan begraafplaatsen grenzen, die
Gebouwen zullen moeten worden verplaatst.

Grouw Vanwege de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente is onder ingezetenen aanbesteed 't bouwen van een catechisatielokaal met woning en 't maken van een ijzeren hek. Het bouwen van genoemd lokaal met woning wordt
opgedragen aan D. Hiemstra voor f 4497,00, andere inschrijfsommen waren
f 4743,00, ± 4824,00 en ± 4979,00. Het maken van het hek werd opgdragen
aan H.W. v.d. Schaaf voor ± 154,70, de andere inschrijvingen waren van
± 164,00 en ± 195,75. (FRIsIA 17-11-1904)
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Skelhûs (belhuis)
Voormalig verplichte veermanswoning voor het voetveer over de
"Rjochte Grou".
Het veer werd door de armvoogdij per vijf jaren verpacht en was
onderdeel van de enige verbinding tussen de noordelijk gelegen
dorpen en Grou.
Het voetveer is in 1952 opgeheven.
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Aantekeningen uit het Archief van
de Armvoogdij.

De verpachting van 01-01-1821 tot

"De Oerhaal"

De hoogste biederwas WATZE GERBENSZ. SCHAAFSMA, van beroep

Op 19-07-1820 is er sprake van de

"Nieuwe Oerhaal". Een uitgebreid bestek waaraan deze schouw moest
voldoen. De "Nieuwe Oerhaal" werd
gegund aan de aannemers HENDRIK
H. POSTMA en SIJMEN-WATSESZ.
TIMMERSMA voor een bedrag van
Hfl. 135,00, Het karwei moest voor
30-09-1820 klaar zijn.

De "Oerhaal" werd voor 5 jaar verpacht door de Armvoogdij.
Van 1januari 1821 tot 31 December
1825. Op 31 December van elk jaar
moest de huursom worden voldaan.
Tevens was men verplicht om in het
huis van de "Oerhaal" te wonen. De
huursom van Hfl. 28,00 moest elk
jaar op 12 Mei aan de Kerkvoogden
worden betaald. Tevens was men
verplicht een borg te stellen. "Bomen
en Kloeten" waren voor rekening van
de pachter.
Het onderhoud aan de "Oerhaalschouw" was voor rekening van de
Armvoogdij.
1 1
Tarieven
even voor e ernaat
Van 1 Mei tot 1 November kosten 2
cent per persoon.
Van 1 November tot 1 Mei kosten
2 1/2 cent per persoon.
's Avonds na 10 uren en 's morgens
voor 5 uren "dubbel tarief'.
Uitzondering: De Gemeente opzichter en de Veldwachter dienen
kosteloos van de "Oerhaal" gebruik te
maken.

31-12-1825.

schoenmaker te Grouw, voor een bedrag van Hfl. 64,50 per jaar.
Borg voor dit bedrag was GERRIT
GEERTSZ. VAN DIJK, van beroep
grutter te Grouw,
"De Oerhaal" verviel toen op 26 juli
1952 de nieuwe weg naar Wergea en
Warren geopend werd. Aaltsje en
Willem Adema waren de laatsten
die de overzet verzorgden.

Verpachting Dorpsoverhaal
ALGEMEENE ARMVOOGDEN
te Grouw, wenschen voor den tijd van
vijf achtereenvolgende jaren - 12 mei
1914 - 12 mei 1919 - te verpachten:
de z.g. "overhaal" achter de N.H. Kerk
te Grouw, waarbij behoort het Vrije
gebruik Van de pas vernieuwde woning
met afzonderlijke regenbak en privaat,
thans bewoond door Sijtse Sijtema.

Inschrijvingsbriefjes moeten gesloten
worden ingeleverd bij den SecretarisBoekhouder, uiterlijk 7 October a.s.
nam. 1 uur.
Inlichtingen verstrekken de Alg.
Armvoogden en den Secr,-Boekh,

Algemene Armvoogden voornoemd,
B.J. BOUMA, Voorz.
JM. NIEUWENI-IUIS, Secr.-Boekh.

4 FRISIA 27-09-1913

Â FRISIA 04101973
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Hof van Brussel
Het Hof van Brussel" was een herberg en logement.
Dokter Eeltje Halbertsma logeerde hier in de periode van 1821 tot
1823, vlak voor zijn huwelijk.
Ook tijdens zijn huwelijk was hij hier een vaste klant.
Kastelein was destijds Johannes Sjollema.

1!!
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DE HOF VAN BRUSSEL

In 1821 schreef Eeltsje Halbertsma een
verslag over een bijeenkomst van de
Sociëteit in de Hof van Brussel.
De oude kastklok in de jachtweide
van "Het Hof van Brussel" zeurde
tien koperige slagen en kastelein Johannes Sjollema klapte vrolijk in de
handen, het teken voor zijn vrouw
en de meid, dat het koffie-drinken
op het sociëteitsfeest was afgelopen.
Kraankannen, koppen en schotels en
een paar schalen met een restant
sneden Deventer koek werden met
vaardige hand op dienbakken gezet
en naar de keuken gedragen. De gasten legden hun kaarten of dominostenen neer, stopten een verse pijp
en keken met verwachting toe hoe
de baas een tafeltje op drie poten
midden in het vertrek plantte, dicht
bij een mooi vuur van lange turf. De
struise herbergmeid kwam nu aandragen met een grote brjpan, gevuld
met tot daalders gesneden koolrapen, die als ramenas met zout aanstonds de vrienden zouden worden
gepresenteerd. Statig werd de pan
op het tafeltje gezet en geflankeerd
door twee kannen jenever, twee glazen en twee brandende kaarsen. Onder luid gejuich werden de speeltafels in het lokaal tot een
aaneengesloten kring verschoven en
drie mannen tilden voorzichtig de
tractatiedis op en plaatsen deze in
het midden. De kaarten werden
weer opgenomen en het spel ging
verder, maar een daverend gelach
ging op telkens als een tweetal spelers midden uit zijn klaverjassen op-

rees en van het bovenste tafeltje,
waarvan het blad wel tot hun gezicht
reikte, de roemers jenever nam en
deze in één teug uitdronk en nadien
hun koolraap met zout verorberde.
Beurt om beurt ging telkens een
tweetal naar voren en steeds herhaalden zich de uitroepen van
aanmoediging om de jenever in een
enkele slok uit te steken of de plak
raap in twee happen door te
kauwen. De dorst, eenmaal gewekt,
moest dra met een nieuwe lading
drank gelest worden - nu niet voor
rekening van de hospes - en onder
luide scherts en plagerijen werd
wederkerig menige dronk toegebracht.
"Het woord is aan de doctor" riep
opeens de voorzitter van de soos en
klopte bij gebrek aan een hamer met
zijn glas stevig op de tafel.

Huis - Grouw
Nots, D. DE VRIES te Grouw
zal Woensdag 25 April a.s.,
avonds 8 uur bij Heida te Grouw,
prov. veilen:
Een hecht en sterk, keurig
onderhouden WOON- en WINKELHUIS, van ouds "het Hof
van Brussel", met steenen HOK
en BLEEKJE op zeer geschikten
Stand aan het Overhaalspad te
Grouw, in eigen gebruik bij MEJ.
DE WED. A. KOOPMANS, en te aanvaarden 12 Mei a.s.
FRISIA 20-41928

S

Poorthuis met diaconiewoningen
Gerechtsschout Benedictus van Velsen, gehuwd met
Sophia van Roorda, sloot in 1665 zijn tuin af met dit poorthuis.
De tuin had een vrije uitgang naar de Hâfsgrêft".
Links en rechts van dit pand staan de diaconiewoningen van de
Nederlands Hervormde kerk.
In 1752 is het bezit van de familie Van Velsen in vier percelen
verkocht.
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Het Poorthuis
Dit poortje sloot de tuin af tot de binnenplaats van het adellijk huis aan de
Grouster "Komerk ".
De eigenaar was Benedictius van Velsen gerechtschout van de Friese Nassouse regimenten.
Sophia van Roorda was de zuster van Carel van Roorda die van 1635 tot
1670 grytman (burgemeester) van de gemeente Idaarderadeel was.
In de oude papieren komen we tegen:
Op huyden den 6 July 1635 is de E Heere Carel van Roorda voer desen geregte van
Idaerderadeel als Grietman over denselven deele door den E Heere Abraham van
Roorda geintroduceert en zijn E. commissie den omstanders in 't openbaar te voren gelezen in 't Regthuis te Grouw.

't Regthuis was het sinds 1580 afgesloten koor van de Sint Piterkerk. Op het
koor liet Carel een klokje aanbrengen dat in latere jaren na de dienst geluid
werd waarna in het gritenijhûs (gemeentehuis) vanuit een raampje de namen
werden voorgelezen van de mensen die in ondertrouw waren gegaan.
De soldaten van het gewest Fryslân werden in die tijd over verschillende
plaatsen verspreid en ook in Grou werd voetvolk gelegerd maar of ze ook achter de muren van dit "kazernepoortje" sliepen is nog onduidelijk.
In 1644 werd de veerdienst op Sneek en Leeuwarden door Carel opnieuw geregeld. Men voer op maandag, woensdag en zaterdag naar Leeuwarden (vertrek 's morgens om 5 uur)en op dinsdag naar Sneek (vertrek 's morgens drie
uur). Kosten twee stuivers. De dienst werd onderhouden door vier schippers
met twee grote veerschepen en "in cleyn roeischip".
Stadhouder in Fryslân was van 1640-1664 Willem Frederik. Hij volgde in
1640 zijn broer op die omkwam bij de belegering van de stad Hulst, Frederik
Hendrik was in de laatste jaren van de 80-jarige oorlog (1568-1648) stadhouder van de overige gewesten.
De Roorda's waren tegen grotere bevoegdheden voor de stadhouder in ons
gewest. Dat zorgde geregeld voor spanningen tussen de Roorda's en stadhouder Willem Lodewijk en zijn opvolgers.
In de Sint Piterkerk liggen nog de grafzerken van Ruurd van Roorda, (de
broer van Carel), en van Abraham van Roorda (1570-1649) die grytman van
Idaarderadeel was van 1620 tot 1635.
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• Klokmakershujs
Klokmaker Johannes Andriesse liet in 1764 deze klokgevel
aanbrengen. Zijn tweede vrouw was Anderske Klases.
Zie de initialen in de gevel.
Tot 1820 hebben hier drie generaties klokmakers Andriesse gewoond.
Grou stond bekend om zijn vele klokmakers.
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ie geneegen mogte zyn om uit de hand Huuren: Een Nieuw Gebouwde, en na de mode zeer geschikte Huizinge, waar in de Uurwerkmakerye eenige tyd met veel succes door wylen Pieter Wessels voornaam Mr. Uurwerkmaker te Grouw is Geëxerseerd, en nu met er dood ontruimd, vervoege
zig ter Secretarye van Idaarderadeel te Grouw, kunnende de Uurwerkmakers
Gereedschappen op Taxatie worden ontvangen.
L.C.

16-04-1783

A

lle de geene die nog eenige HOROLOGIES hebben om te Probeeren
van Jules Clazes, Mr. Uurwerkmaker en Horologie Handelaar, Overleeden te Grouw, worden verzogt dezelve weerom te brengen, of Betalinge te
doen, by A. van der Geest, in de Herberg Benthem te Leeuwarden, (alwaar hy
gewoon was Zaturdagen zyn verblyf te houden,) voor den 14 February 1790.
Zeg 't voort.
L.C.

16-01-1790

NB. I

emand genegen zynde, een best TOREN-UURWERK, UIT
DE HAND TE KOOPEN, of tegen een ander te Verruilen,
vervoege zich by den Ondergeteekende, welke in billykheid wil handelen. Dezelve continueert tevens in het Maken, Verkoopen en Herstellen van alle
zoorten van UURWERKEN, als ook verschillende zoorten van SPEELEN DE WERKEN, zoo mede in het Verkoopen en Herstellen van Gouden en
Zilveren ZAK-HOROLOGIEN, zoo REPARTITIEN als anderen,
JOHS. K. ANDRIESSE,
L.C.

12-07-1816

Horlogiemaker te Grouw

Uit de hand te koop:

E

ene ruime en wel ter nering staande HUIZINE, voorzien van 3 Vertrekken, en WERKWINKEL; met ruim ERF en BLEKEN, staande in
de Kleine Buren te Grouw, waarin eene reeks van jaren met succes eene Uurwerkmakerij is gedreven, bij D. J. Tasma cum uxore als eigenaren bewoond.
Informatien te bekomen bij T. SIKKEMA, Zaakwaarnemer te Grouw.
L.C.

22-11-1844

D

' Herberg - Gritenijhûs - Raadhuis
Deze woning was voor 1832 in gebruik als herberg "Het Wapen van
Idaarderadeel".
Eigenaar-kastelein: Jacob Arendsz de Jong.
In 1832 aangekocht door de gemeente Idaarderadeel als "Gritenijhûs"
en van 1851 tot 1884 in gebruik als Raadhuis.
In de zijgevel van het huis een gedenksteen met de initialen van de
gemeentesecretaris Kornelis lzaaksz Douma 1833.
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ARENDT HANSEN - Castelein in het Wapen van Ydaarderadeel tot
Grouw, maakt aan alle en een ieder bekent, alzo door het leggen van een
Nieuwe Dyk het zeer compleet is om na Grouw te Ryden, presenteert hy aan
alle Heeren en Liefhebbers goed Logys, zo om een goed zood Vis te Eeten
als anders, mids een dag â 3 van te voren kennis-hebbende, voor een ceviele
Prys, verzoekt een ieders gunst.
L.C. 18-07-1759

D

e Notaris C,W,Semler, te Gouw, zal, op Maandag den 22 October 1832
en volgenden dag, des morgens om 9 uren, ten sterfhuize van Jacob
Arends de Jong, in leven Mr. Verwer en Herbergier in het Wapen van Idaarderadeel te Gouw, publiek bij boelgoed en gereed geld presenteren te verkoopen: 1 Eene partij VERFSTOFFEN van onderscheidene soort, als: Seruis,E
Krijtwit, Zwartsel en meer andere, ook van fijnere kwaliteit; alsmede
eene partij Glas, Hars en Lijnolie, en verders allerhande Verwers en
Glazenmakers Gereedschappen.
2. Bene groote menigte HERBERG en TAPPERS GEREEDSCHAPPEN, als: lange Tafels en Banken, 10 vierkante Tafels, circa 40 Stoelen, eenige dozijnen Roemers, Bierglazen en dergelijk Glaswerk, Tinnenmaten, Lantaarns en een Engelsche Lamp, eene groote KolomKagchel met toebehooren, en meerdere dergelijke goederen, tot zoodanige Affaire benoodigd.
Verders een groote en deftige INBOEDEL, waaronder 6 â 7 Bedden met
toebehooren, 1 eiken Kabinet, dito Pulpitum, diverse Spiegels, Tafels en
Stoelen, eene spelende Staartstukldok, voorzien van een uitnemend best Uurwerk, eene aanzienelijke partij Bed- en Tafellinnen en Kleederen, voorts eenige dozijnen Theegoed zoo Porselein als Engelsch en Delftsch Aardewerk;
mitsgaders eene partij Blikgoederen, Koper, Tin en Steengoed, en hetgeen op
de verkoopdagen meer te voorschijn zal worden gebragt.
L.C. 19-1-1832

V

ERKOOPING VAN HET TEGENWOORDIG GEMEENTEHUIS TE
GROUW. - De drie NOTARISSEN in Idaarderadeel zullen op Donderdag den 1 Mei 1884, des namiddags 7 uur, ten huize van A. van Stralen,
Kastelein te Grouw, publiek, onder uitloving van verhooggeld, finaal verkoopen: Een HUIS en Erf, staande en gelegen te Grouw, kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie A nummer 143, groot 1 roede 45 ei, thans voor Gemeentehuis in gebruik, bestaande uit: drie Beneden- en drie Bovenvcrtrckken,
grooten Zolder, ruimen STAL, Plaats met Secreet, Bak, Put en verdere gerijfelijkheden; alles breeder bij biljetten omschreven. Geb, f 1606,—.
L.C. 25-04-1884

•

Halbertsma huis
Dit in 1837 gebouwde herenhuis van Binnert Halbertsma, koopman en
bakker, werd door de familie Halbertsma bewoond tot 1876.
Van 1896 tot 1977 was hierin het postkantoor gevestigd.
In 1875 en 1879 zijn de gevelstenen ter ere van
dokter Eeltje Halbertsma en dominee Joost Halbertsma ingemetseld.
De stenen zijn vervaardigd door beeldhouwer W.G. Molkenboer.
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ONVERWAGT, EN TOT MYNE

Stierf heden nacht aan
een toeval, na eene Ziekte van drie
Weken, myne geliefde Zuster
RUURDJE TJALLJNGS, Wed.
van HIDDE HALBERTSMA, in den
Ouderdom van ruim 42 Jaren, 4 onmondige Kinderen bewenen haar
verlies, die nog geen Jaar geleden ook
hunnen Vader ten Grave bragten;
God hoop ik zal hun ten steun en
Vader verstrekken.
E. TJALLING BINNERTS,
DROEFHEID,

GROUW

den 14December 1809.

Inwyinge fen de Earestien
FOR DE FRISKE DICHTER EN
FOLKSSKRIUWER

Seiskip for fryske tael- en
skriftenkennisse.
Miene gearkomste op Woansdei
de 28e maeije 1879, de foarmiddeis
om healwei âlven krekt, yn de seal fen
Dorhout to Grou.
Om ketier foar toalven krekt, gear-komste ta ynwijinge fen de Earestien for de fryske taelkenner en foiksskriuwer Dr. JOAST HIDDES
HALBERTSMA.
Alle ynteikeners for de earestien
wirde ta bywenninge fen de ynwijinge ûtnoege, hwerfor biwizen fen tagong forstjûrd binne. Hwa dat net
krige habbe mocht, kin dat yette by
briefkaert oanfreegje by de ûnderteikende.
Ut namme fen 't Haedbistjür,
De le Skriuwer,
G. COLMJON.

Dr. EELTSJE HALBERTSMA,

to Grou op Woansdei de 13 fen Winmoanne, de formiddeis om 11 ure.
PROGRAMMA:
T. Rede fen de Hear J. Troelstra in
'e Ministe Tsjerke to Grou, ôfwixele mei sang troch Ir Grouster Mannekoar
H. Untbleatjen fen 'e stien oan
mirre fen 'e Tsjerke der Gereformearde Gemeente to Grou
III. Byienkomste in'e seale fen RIEMERSMA

N.B. Hwa oan de mieltiid deelnimme wol, moat 3 dagen tofoaren
tiding stjûre oan de Hear S. H. HYLKEMA to Ljouwert. Om 't it miel iit
Ljouwert levere wirdt, scil immen dy
dat forsommet dr net oan mei
dwaan kinne.
Ek hwa mei ir boat wol, dat ré hzze scil by Amicitia en de moarns 8
ûre fen Ljouwert nei Grou fart, moat
dêrfen foarit kennisse jaen oan de
Hear HYLKEMA niisneamd.

IV. Om healwei fieweren in ienfâldige mieltid in 'e seale fen VAN
STRALEN.
Miene gearkomste der Leden fen 't
Seiskip for Friske Tael en Skriftenkennisse om 10 Ure krekt, in de seal
fen RIEMERSMA.

L.C. 1879

L.C. 05-10-1875

L.C. 10-04-1818

BINNERT HALBERTSMA, Mr.
Bakker te Grouw, vraagt tegen den
12 Mei 1818. een ongehuwd Persoon, het Brood en Kleinbakken als
Meesterknecht verstaande,

-
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Gevelsteen van hellingbaas
Deze gevelsteen geeft het beroep aan van koopman - hellingbaas
Johannes Jurjensz.
Op zijn helling werden vele kofschepen gebouwd.
Hij heeft dit huis, aan de toenmalige "Koemarkt", gekocht in 1755.
Na de dood van Johannes Jurjensz in 1790 is dit pand in gebruik
genomen als herberg "Het Wapen van Grouw" door achtereenvolgens
de herbergieren Thomas Brouwer, Geert Sytema en Johannes Elzenga.
Daarna is het omgebouwd tot garage, taxibedrijf en winkel.
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OHANNES JURJENS zal volgens zyn Ed. Conditien den 25 July 1768 by
den eerste Zitdag en den 1 Augusty finaal te Grouw, ten Huize van Arend
Hanses in't Wapen van Ydaarderadeel een uur na Noen publyk doen verkopen: Een extra bevoegt KOFFE-SCHIP genaamt 't Dorp Grouw, tegenwoordig leggende tot Stavoren, door Symon Stoffels als Schipper bevaaren, lang 85,
wyd 25 en hol 10 voeten, in den Jaare 1755 tot Grouw uitgehaalt. Breder by
Billetten. (L,c. 25-07-1768)

J

Men Presenteert uit der Hand te verhuuren of te verkopen, eene schone
MASTMAKERIJE, met een deftige WONINGE en BLEEKVELD, waar
in zedert lange Jaren de Mastmakerje met een goed succes is gedaan, gelegen
tot Grouw aan het Water. (L.c. 28-12-1757)
eNotaris Mr. G. A. AVENHORN van NAUTA, te Rauwerd, gedenkt, ten verzoeke van T. SIKKEMA, Zaakwaarnemer te Grouw, als
gelastigde van zijne principalen, op Maandagen den 11 October 1830 bij de
beschrijving, ten huize van T. Visser, te Grouw, en den 25 dito bij den provisionelen en finalen palmslag, ten huize van Jacob A. de Jong, te Grouw, telkens
des avonds ten 5 ure, publiek, bij strijk- en verhooggeld, aan de meestbiedende presenteren te verkoopen:
1. Eene LIJNBAAN, met derzelver TEERLOODS, staande bij den dorpe Grouw, gekwoteerd met no, 109, bij den Heer C. P. Sjollema, als eigenaar gebruikt, waarin eene reeks van jaren de Touwslagerij met succes gedreven; voort na den palmslag te aanvaarden.

D

L.C. 18-10-1830

Eene HUIZINGE, met eene MAST- en BLOKMAKERIJ, HIEMINGE
en BLEEK cum annexis, staande en gelegen zeer geschikt aan het Vaarwater
te Grouw; - zijnde de eenigste Blokmakerij in het Dorp, alwaar deze reeds
langer dan eene eeuw heeft bestaan; - bij Jobs Koster als mede-eigenaar in gebruik, behalve de Achterkamer, welke verhuurd is voor 50 cents in de week;
den 12 Mei 1832 vrij te aanvaarden; waarop geboden is f 500,—. (L.c. 28-19-1831)
TOUWSLAGERIJ.
De Ondergetekende, thans voor eigen rekening de TOUWSLAGERIJ alhier
uitoefenende, verzoekt beleefdelijk de gunst en recommandatie zijner geeerde
Dorps- en Landgenooten.
Grouw, 13 Mei 1878
G.D.JONKER
L.C. 17-05-1878

S

Wielsmahûs
Hier woonde en leefde Cornelis Wielsma (1845-1922),
meer dan 42 jaar schoolmeester en schrijver van Friese kinderversjes,
voordrachten, toneelstukken en gedichten.
In dit werk speelde vooral de humor een grote rol.
Hij is zeer belangrijk geweest voor de Friese taalontwikkeling
en zorgde ervoor dat het geschreven Fries meer bekendheid kreeg.
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Master Wielsma

C

geboren te Joure, leefde van 1845 tot 1922. In
1863 werd hij onderwijzer in Grouw. Op 4 augustus 1883 trouwde hij
met Zwaantje Greben.
ORNELIS 'WIELSMA,

Toen juffrouw Ryk Jansen, leidster van de Nutsbewaarschool, in het jaar
1903 Sint Piter als persoon een intocht in het dorp liet maken dichtte Wielsma in 1904 het Sint Piter lied:
'k Wit ien dei yn'tjier,
dy wint ir sa fier,
alteast nel ir sin fan de measte bern
fan snein en fan sneon,
want dan komt in freon
mei lekkers hast mear as hy drage kin.
Tot die tijd was het Sint Piterfeest in Grou op een heel andere manier gevierd. Het was n.l. een feest om het begin van het nieuwe voorjaar te vieren.
De schepen konden weer gaan varen, een nieuwe bemanning werd aangenomen, de wegen werden weer begaanbaar en de landerijen kregen een nieuwe
huurder of eigenaar.
Het oudst bekende Sint Piter gedicht is opgetekend door Johannes Hilarides
(Drylts 1649- Bolsward 1726)
In Grou wordt van dit gedicht nog steeds de verkorte versie gezongen die
luidt:
Sint Pitersdei,
Dan grienet de wei,
Dan bakt mem stro
Dan keallet de ko,
Dan leit de hin
Dan hat de hdsman it nei syn sin.
Het was op Sint Piterjûn, de avond van 21 februari, een gezellige drukte in
het dorp. Alle middenstanders maakten een speciale uitstalling van hun waren en organiseerden een verloting. Dit veranderde na 1905 toen de LOTERIJWET VAN KUYPERS van kracht werd die zulke traditionele loterijen verbood,
De Grouster winkeliers vervingen het draaiend rad toen noodgedwongen
door de sjoelbak.
Tegenwoordig wordt Sint Piter altijd op de zaterdag voor de 21ste februari
door de Grousters verwelkomd,

jj
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Koopmanshuis
Dit pand is in 1910 gebouwd in opdracht van koopman en
meelfabrikant Lykle Goslik Lykles (1858-1926).
Hij was gehuwd met Johanna Margaretha van Gullik.
Links van dit pand stond vroeger het graanpakhuis, dat later
verbouwd werd tot graanbedrijf.
In 1959 werd dit aangekocht en afgebroken door de Halbertsmafabriek
ten behoeve van de Flotainer productie.
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j acte gepasseerd den 16 Februarj 1860, voor den Notaris P. Boltjes te
BLIJKLES
Grouw, is eene Vennootschap opgerigt te Grouw, onder de firma: G.L.
EN ZOONEN, uitsluitend tot het bedrijven van eenen Handel in Granen, tusschen de Ondergeteekenden PIETER GOSLIKS LIJKLES, LIJKLE GOSLIK LIJKLES en GOSLIK LIJKLES LIJKLES, allen Kooplieden
te Grouw, voor onbepaalden tijd, aanvang genomen hebbende den 1
J anuarj 1860, zullende ieder Vennoot het regt hebben de firma te teekenen,
doch tot geene andere zaken, als den Graanhandel betreffende, mogende geen
der Vennooten, ten behoeve der Vennootschap gelden opnemen, aan anderen ter leen geven, noch de firma als borg verbinden, als wordende, om de firma te verbinden voor het opnemen van gelden of andere handelingen, niet
direct den Graanhandel betreffende, de bijzondere toestemming en handtekeening van al de Vennooten vereischt,
P. G. LIJKLES
Grouw,
L. G. LIJKLES
Den 20 Maart 1860
L. G. LIJKLES
L.C. 23-03-1860

Nuts-Spaarbank
- GROTJW ZITDAG eiken Donderdag 8-9
's avonds, in het kantoor van den heer
LI.JKLES.

KLEINSTE INLEG F. 0,25
RENTE 3.6 Ü/

** Heden overleed in den ouderdom
van zeven en tachtig jaren en bijna
zes maanden, onze waarde Vader, en
behuwd Vader, GOSLIK LIJKLE
LIJKLES, voorheen Koopman in
Granen alhier.
Grouw, 16 Maart 1834,
L.C. 28-03-1834

FRISIA 27JIJNY 1914

Uit eigen Gewest

G.L. Lykles h loon, Grouw
Electrische Maalinrichting
"Mercurius".

Prijzen voor H.H.VEEHOUDERS
Heden vrijblijvend
Laplata Maismeel
per 50 K.G.

f6,20

Mixed Maismeel

GROUW. Bij den verbouw van
de perceelen behorende aan het
Noord Nederlandsch Graanbedrjf
alhier, werden onder het vroeger
blauw pakhuis een vijftal tinnen lepels gevonden, waarvan op enkele het
jaartal 1604 en de letters N.P. te ontcijferen waren. Zeer waarschijnlijk
zullen ze aan het Friesch Museum te
Leeuwarden worden opgezonden.

per 50 K.G.

f6,30

Â L.C. 24-10-1924

per 5OK.G.

f8,20

1 FRISIA, 19-11-1915

Lijiuneel S Ii

•

Centrum Grou (It Grien)
Achter u lag het oude centrum van Grou. Centraal stond de rogge-,
weit- en pelmolen. De molen was in bedrijf van 1644 tot 1887.
Aan de linkerkant stond de woning van de commies.
Later werd deze bewoond door de waagmeester.
Rechts erachter stond het schoolgebouw (tot 1884 in gebruik als
lagere school en daarna, tot 1959, als bewaarschool).
Het gebouw is in 1960 afgebroken.
Geheel rechts stond de Boterwaag, die in 1952 werd gesloopt.
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De KERK- en ARME VOOGDEN van den Dorpe Grouw, met Consent en
Approbatie van de Wei Edele Gestr, Heer C. van SCHELTINGA Grietman over Ydaarderadeei, notificeeren by deezen, dat de ordinaris Grouwster
Markt, invallende op den 6 Augusty 1764 voor dit jaar nog staat gehouden te
worden, dog in het vervolg wort afgeschaft en dat in Plaats van dien twee
Beeste-Markten zullen worden gehouden, den isten den 25 October 1764
van Paarden, Koeijen, Varkens enz. Als meede van Vlas; zynde de Donderdags voor Dragtster-Markt, waar in op voorsz, Donderdag 's Jaarlyks zal worden gecontinueert, wordende tot een Premie gestelt voor ieder (die de grootste Koppel Paarden, de grootste Koppel Koeijen, de meeste Bundels Vlas te
Markt brengt) een Zilveren Leepel. Zullende de dag van de May Markt nader by notitie worden bekent gemaakt.
L.C. 16-06-1764

G

RIETMAN en ASSESSOREN VAN IDAARDERADEEL, maken bij
deze bekend, dat op Donderdag den 3 Junij dezes jaars, des voormiddags
ten tien ure, zal worden geopend de WEEKMARKT, voor Boter, Kaas en
andere Goederen, te Grouw, waartoe autorisatieis verleend bij resolutie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland, van den 1 september 1846, no.
21, - dat die Weekmarkt vervolgens op eiken Donderdag der week zal worden
gehouden, en - dat aan den Boer, die tot aan den 12 Mei 1848, naar evenredigheid van het getal der door hem gehouden wordende Koeijen, de meeste
Boter aan die Markt zal hebben aangevoerd en voor bepaalden prijs verkocht, zal
worden uitgereikt tot premie eene zware Zilveren Tabaksdoos, en gelijke premie aan den Koopman, welke in dien tijd de meeste Boter aan die markt, voor
bepaalden prijs zal hebben gekocht.
Gedaan te Grouw, den 22 Mei des jaars 1800 zeven en veertig.
Grietman en Assessoren voornoemd,

C. BERGSMA.
L.C. 02-05-1847

D

Verkooping van een Rog- en Pelmolen te Grouw.

e Notaris P. BOLTJES, te Grouw, zal, op, Maandag den 22 December
1851, des avonds ten 6 uur, ten huize van Job Riemersma, te Grouw, publiek, onder uitloving van verhooggeld, bij finale toewijzing verkoopen:
1.Eene in 1846 geheel vernieuwde en van nieuwe steenen voorziene zeer
beklante ROG- en PELMOLEN, staande en gelegen zeer geschikt in
den dorpe Grouw, waarin zijn aanwezig Rog- en Weitsteenen, bene
vens twee paar Pelsteenen, hebbende eene vlugt van 75 voet of ruim
23 1/2 ei, genaamd de Hoop; waarop is geboden f 8500,—.
De molen is breeder bij Billetten omschreven, en vrij te aanvaarden op den 1
Mei 1852. Zijnde de Conditien van verkoop te vernemen ten Kantore van gemeiden Notaris. (L.C, 12-12-1851)

E
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Herenhuis -Raadhuis
Dit herenhuis van Goslik de Vries, de rijkste man van Grou en
koopman te Amsterdam, werd in 1883 aangekocht door de
gemeente Idaarderadeel voor f1. 8000,-.
Op 28 mei 1884 werd dit herenhuis als raadhuis in gebruik genomen
en heeft als zodanig gefunctioneerd tot 1942.
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Honderd Guldens Belooning.

p den 30 Augustus jl., is uit de Herberg het ROOD HERT alhier,
ONTVREEMD de som van TWEE DUIZEND ZES HONDERD ZES
EN VEERTIG GULDENS, VIJF EN TWINTIG CENTS; bestaande in vier
zakken Zeeuwen, twee zakken Vijfentwintigcentstukken, en eenig gelijk paijement.
Die omtrent den dader of de daders van dezen diefstal voldoende inlichting kan geven ten huize van den Heer KLAAS FRITZES de VRIES, te
Grouw, of van Mr. C. M. A. SIMON VAN DER AA, te Leeuwarden, kan daarvoor eene belooning bekomen van Een Honderd Nederlandsche Guldens.
Leeuwarden, 31 Augustus 1844
L.C. 06-09-1844

B

acte, den 3 Maart 1863 verleden voor den Notaris P. BOLTJES te
Grouw,
is tusschen de Ondergeteekenden, KLAAS FRITZES DE
j
VRIES, GOSLIK KLAZES DE VRIES en LIJKLE KLAZES DE VRIES,
allen Kooplieden te Grouw, provincie Friesland, aldaar, onder de firma F. K.
DE VRIES EN ZOON, eene Vennootschap aangegaan, uitsluitend en alleen tot het drijven van eenen HANDEL in BOTER en KAAS, binnen- en
buitenlandsch, voor gemeenschappelijke Rekening, of ieder voor een derde.
Ieder Vennoot is bevoegd ten name dier firma te handelen, te teekenen en dezelve te verbinden, doch zullen ieder afzonderlijk geene gelden ten behoeve
der firma mogen opnemen, noch de daartoe behoorende Goederen en Bezittingen mogen beleenen of bezwaren, waartoe en tot het verbinden der firma,
opzigtens zaken niet direct den opgegeven Handel betreffende, de handteekening van alle Vennooten wordt vereischt. Deze Vennootschap is aangevangen
den 1 Juli 1862 en zal voortduren tot een der Vennooten 3 maanden vooraf
de ontbinding heeft aangezegd.
K. F. de Vries
G. K. de Vries
L.C. 07-03-1863
L. K. de Vries

D

e Ondergeteekende heeft de eer
te berichten, dat de handel in
BOTER EN KAAS, tot nu toe
gedreven onder de Firma F. K. DE
VRIES & ZOON, door hem zal
worden gecontinueerd onder de
Firma L. K. DE VRIES & ZOON.
Grouw, 10Juli 1855.
L.K. de Vries.
L.C.

11-07-1885

**Getrouwd:
Londen.
18 April 1855.
F.K. DE VRIES, van Grouw en
S. Wills
L.C.

04-05-1855

•

Gevelsteen Sytse Gravius
Landmeter Sytse Gravius heeft in 1655 deze gevelsteen laten
aanbrengen.
In het topfragment staat een meetkundig vraagstuk. Het betreft een
rechthoekige driehoek met een schuine zijde als basis.
Op het middenstuk staan twee landmeters met hun gereedschap
afgebeeld. Onderaan de steen staat: "Bi den geadmitteerden"
"Landmeter Ao z van 777." Het jaartal is een wiskundeopgave.
Het kwadraat van 777, gedeeld door 365 geeft als uitkomst: 1654.

'Y
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Gevelsteen van de landmeter
eze gevelsteen zat tot 1925 ingemetseld in de achtermuur van deze woning. Toen werd hij ontdekt door de Friese schilder Ids Wiersma die er
een schetsje van maakte en dat liet zien aan H. K. Schippers leraar wiskunde
aan de R.H.B.S. te Drachten. Deze raakte zo onder de indruk van de gevelsteen dat hij uiteindelijk een plaatsje kreeg in de vestibule van de Drachtster
school.
Schippers heeft veel speurwerk verricht om te ontdekken hoe oud deze steen
was en welke landmeter hiermee te maken had,.
De oplossing kwam tevoorschijn toen hij ontdekte dat ZZ een kwadrateringssymbool was. Het kwadraat van 777 leverde het getal 603729 op en toen
iemand het idee kreeg dat dit getal het aantal dagen aangaf werd het gedeeld
door 365. De uitkomst bleek toen ruim 1654 te zijn.
Dhr. Schippers ging met dit gegeven op zoek in de lijsten met namen van gediplomeerde landmeters van de in 1584 opgerichte Franeker Hogeschool.
Het bleek hem dat in het jaar 1655 slechts één landmeter beëdigd was en wel
op 8 maart. Zijn naam luidde SYTSE GRAVIUS (Sytse van Grou)

D

Uit verder onderzoek kwam naar voren dat SYTSE GRAVIUS en zijn vrouw
deze woning in 1652 gekocht hadden en in 1656 de woning hierachter erbij kochten waarin de achtermuur de gevelsteen geplaatst
werd.
ANTJE FEMMESDR.

De Staten van het gewest Friesland stimuleerden in die tijd Chritianus Schotanis A Sterringa (1603-1671) die bezig was aan een groot werk n.l.
"Beschrjvinge van de Heerljckheydt van Frieland tusschen het Flie en de Lauwers"

Bovendien moesten er kaarten bij gemaakt worden van de gritenijen (gemeenten) en steden. Hiervoor werden SJOERD ATES HAAKMA EN SYTSE GRAVIUS
gevraagd. In 1664 was hun werk klaar. In 1698 kwam er nog een sterk verbeterde atlas uit waar SYTSE GRAvIU5 ook aan meewerkte.
Op de gevelsteen zien we de bepaling van de zonshoogte, de hoogte bepaling
van de kerk, het uitzetten van een rechte hoek en het landmetersketting.
De gevelsteen is in maart 2007 terug gekomen uit Drachten, gerestaureerd en
op 4juli 2007 onthuld door Jan Buwalda.
Bron: H. K. Schippers - Over een merkwaardigen gevelsteen"
"
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