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HET WELGELEGEN.G'ROU EN DE. ZEGEN
VAN HET WATER
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D·s ..Jacob Nicolaas ~an .der Zandt stond in Grou i~ de,jarÉm 1813~ 1819. In 1814 logeerde bij hem de ~tu
dent in de rechten T. Vockestaart, die. bijzond~r gechar~eerd raakte van Grou en toen een gedicht
maakte, als volgt: ·
· ·
Op Zangster, naar den F'rieschen grond,
waàr in zijn snelle vliet
De Grouw al br1,1ischend voorwal).rts shelt
en tusschèn weide en'klaverveld
in brede. bochten schiet.

Daar rijst de stompe torentop
van 't statig kerkgebouw;
daar heft zich aan de brede boord
· Het dorp dat ieders oog bekoort
Het Welgelegen Grouw.

DE TEGENWOORDIGE STAAT
VAN F'RIESLAND (1786),
zegt het als volgt:
.
Grouw, zijn .naam ontleend· hebbende-.aan de rivier of vaart ·De
Grouw, is een groot en vermogend ,dorp, liggende bijna rondom in het water, waarom m .e n
hiér voorheen met geene rijtuigen Çtf of aan kon ko,men . .Doch
niet voor vele jaren,_(1759); he~ft
men van hier, midden door moeJJassige greideri., .een,rijdweg aangelegd, die van een genoegzame
hoogte is en op de Irnsumer.rijdweg uitkomt. Wanneer men zich .
Friesland, 1 met . afronding van de
uitstekende hoeken, als rond ver- ·
beeldt, zal Grouw er genoegzaam
pet middelpunt van zijn. '
. .
De buurt rOndom de kerk is zeer
groot en verdi~nt wel de naam
van vlek, zijnde o,n der de huizen
verscheidene, · die meer dan
IKerk en tor~n te Grouw in 1721~ .naar Jacol:nis Stellin~erf. Stellingwerf is,
gemeEm_{ = gewoon) zijn ert door
vermogende lieden bewoond - niet altijd betrouwbaar.
worden. Ook vindt men hier een
met ;'
steen
. gevloerde · aansluiteng_: op de · straatweg van
waar in voor vervoer naar hun
Beestenmarkt, een openbare
pakhuizen, aan de Waagshàven,
Zwolle . naar Leeuwarden
Waag. en een wind-kor.e nmolen.
de Grouw, de Baai; enz.
(bestraat in 1829), waardoor de
De omtrek des dorps is aan de
Beurtschepen zorgden later vqor ·
g·enieenschap van dit bloeiende,
grootte der :buurt evenredig en · handeldr-ijvende, dorp veel verbevervoer naar de afném('lrs in -het
bevat 71 stemdragende plaatsen · terd is. De twee grootséhe.eps·binnenland of voor export naar
(= boerderijen). waaronder wel- vaarwaters van Leeuwarden naar de stapelplaats Amsterd.a m .of
eer veel/ adellijke s~aten waren,
.Lemmer ' en van Strobos naar
later direkt naar Harlingen voor
op welke voor dezen, naar rang,. Stavoren ·stroomen voorbij dit
uitvoer
naar
Engeland.
jaarlijks- het Grietl1lansambt viel.
dorp. Men telt .in dit dorp 242
Kerkgangers ván buiten legden
Ten zuiden van Grouw liggen
huizeil en 1300 inwoners. Met de
's
zondags
aan . in
de
nog de buurten Gotum en Pean
daartoe behorende buurtschap-· Kerhofsgraéht, of, voor de
(ten zuidwesten Zuiderend), ten
pen worden dit 312 huizen en
Vermaning, in de Oude Haven.
oosten Sijtjeburen, ten noordoos1800 inwoners, die meest van de · (nu Gedempte Haven). De nu
ten Mienertsburen en ten noord- . handel in boter, kaas en granen,
dichtgemetselde achteringang is
westen Roorda-State, in voorbije' -de v.eefokkerij, sçheepvaart en
hier nog terug te vinde:q.. Dokter
tijden een schone huizinge en
scheepstimmeren, het uurwerkEeltje had zijn jacht aan zijn achhovinge op' welke . Abraham en
maken en zeilmaken hun bestaan
tertuin in de Grou liggen, voor
Karel Roorda, in voorbije tijden
vinden. Er .zijn 3 scheepstimmerbezoek àan zijn patiënten in het
Grietman van dit .deel ( =
werven, 2 . uurwerkmakerij en,
buitengebied. In de Baai en iri de
Idaarderadeel), hun gewoon verwaarv'a n de voortbrengselen
diverse havens in Grou lagen
blijf plachten te houden.
onder dé rtaam Grauwster klök- . vérder de diverse beurt- en
ken beroemd zijn. 1 brandspuitvrachtschepen en de vaartuigen
makerij, 1 lijnbaan, 6 looyerijen,
van kooplieden, ;neringdoenden,
l rogge~ en pelmolen en 1 houtambachtslieden, enz; Aan die
zaagmolen. ·
· hávens stonden de werkplaatseQ.,
::omlqy // Jl'ccml)('/'
pakhuizen, . turfschuren, ,enz. en ·
DE
WATERVERBINDINGEN
//({({/' ,(/;.()({
ook de .talrijke 'komelkerijen'.
'Yan de Aa spreekt van "Twee
grootscheepvaarwateren,
DE WEGVERBINDINGEN
Leeuwarden-Lemmer · en StrobosWat dè wegverbindingep betreft,
Stavoren, die voorb~i Grouw strodat zag er heel anders uit. De
men" en dit dorp daarmee . een
enige wegverbinding, in westelij~
uitstekende . waterverbinding
ke richting, de Reynersweg, gaf
geven . .Grou zelf was ook doorsneden door .vaarverbindingen,
GENIETVAN
zoals de ver ·b inding BaaiDE GRATIS
Pikmeer via de Groedaam en
naar het zuiden de verbinding
KOEK EN SOPIE
uit de Baai 'die leidde naar
Nieuwe Diep en Molensloot.
Verder dringen talrijke havens
to.t diep in het dorp dóor.
Rondom het dorp onderhielden
~en . aantal waterwegen de . verbipdi;ng met ~e genoemde buurtschappen. Allè boerderijen ha~
den zodoende een waterverbin. ding met Grou voor dé aanvoer·
HET ÁARDRIJKSKUNDIG
voor behoeften van het bedrijf en
voor verschepen van op de boer- ·
WOORDENBOEKVAN VAN DER
derij gemaakte produkten.
.
AA (1873),
Voor de aanvoer van zuivelprospreekt in dezelfde bewoordingen en 'voegt daar nog aan toe: ,. dukten voer men d('l Waagshaveh
in tot aan de ·waàg. Kooplieden .
De weg naar Irnsum is in 184;2
lageu.daar ook met hun vaartuiverhoogd en verbreed en tot een
gen
.en scheepten de. gekochte
puinweg verbeterd, in Irnsum

slechts verbinding niet de boerderij Jongama; halverwege ·
Irnsum, en ·niet verder. Zoals we
hebben gezi~n ):{wam ~n · 175~ een
verbinding tot sta-nd vanaf
Jongama naar irnsum, een dijkli.chaam 'van genóegzame hoogte',
dus kon men hierlangs ogk .wi:q- ·
terdag, wanneer het weiland
rondom onder water stond,
droog in Irnsuni komen. De dijk
was niet geplaveid, dus 's winters toch slecht of in het geheel
niet berijdbaar.' Grouster z;:tken~
lieden, die LeeuwardeJ::! of Sneek
voor hun handel wilden bezoeken, hadden veel'al hun kapwagen of sjees .in Irnsum staan .en
liepen eerst naar Grou via de
Reynersweg.
·Er was toch nog een twéede wegverbinding, het openbare voetpad naar ldaard . en vandaar uit~
sluitend langs. de voetpaden naar
Friens en ·Aegum·. De·aansluiting
over het water met het dorp werd
onderhouden met een üyerhaaL
De veerman woonde aan het
Oerhaalspaad en deze kon vanaf
de . overkant gewaarschuwd worden door belgelui vartuit een
wachthuisje aldaar: het 'skelhûs' ke'. Grietman Cornelis van
Scheltinga, die op het slot
Friesma fn Idaard woonde;
maakte ook gebruik ván dit voetpad. Hij had, zo vermeldt zijn
rekenboek in 1786, .een ab~nne
inent op .de overhaal: "voor een
jaar overhalen voor 'mij en . alle
welke tot mijn huis behoren, vol. gens accoord' f 12,-. Di,t officiële
voetpad werd .. pas in 1952 · opgeheven bij de totstandkoming van
dé J.W; de Visserweg;
Hoewel, zoals we zagen, ,de wel- .
vaart van Grou bloeide door de
uitstekende waterverbindingen
· en weinig <té lijden had van het
ont~r-eken

vän goede wêgvêroin-

dingen, zag de Grouster middenstam;). er in 1759, bij de totstandkoming van de doorgaande wegverbinding naar . Irnsum, wel
brood in, blijkens een adverten, tie in de Leeuwarder Saturdagse
I · Courantvan 21 juli 1759:
ARENDT HANS EN, Castelein in
het Wapen van Ydaarderacteel tot
Grouw; maakt aan alle en een
ieder bekent, alzo door het leggen van een Nieuwe Dijk het zeer
compleet is om naar Grouw te
_Ryden, praesenteert hij aan alle
Heeren en Li'efhebbers goed
Logys, zo om een goed zood Vis ·
te Eeten, als anders, mids een
dag á 3 .van te voren kennis heb~
bende, voor ·een.civiele Prys, ·ver_zoekt een ieders gust.
vervolg op volgende pagina,.
---'---

De nieuwe waa~ te Grou, gebouwd
in 1887, afgebroken in 19.1'>6.

