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OOIT StOND DE WAAG MIDDEN IN GROU 
De waag heeft gestaan op het 
Grien t.o. de · Herberch "O"er ~t 
Hout". Het gebouw stond aan 
wát toen het Waagplein werd 
genoemd, dat aan de noordzijde 
begrensd werd door de loswal 
van de Waagshaven. Aan de oost
zijde stond de lagere school, 
later bewaarschool. Midden op 
het Grien verrees de gróte stel-

' lingmolen "De Hoop", een rogge
en· pelmolen. Aan de noordzijde 
van het Grien, schuin tegenover 

. wat nu is "Mpdequis Afie", stond 
. de waagmeesterswoning en even 
verder op de plaats van de nieu-
we "Musyktinte", het belasting
kantoor, waar deCherges zitting 
hadden voor toezicht op de aan
voer van graan en het malen, 
waarvan belasting werd geheven. 
Dit laatste gebouw deed later 
dienst als armhuis. · 

In de loop van de tijd werd een 
aantal van deze gebouwen 
gesloopt. N à een felle brand in 
1887 werd in 1890 het restant 
van de molen gesloopt. De sloop 
van de waagmeesterswoning 
volgde later, evenals die van het 
armhu~s. Hét Grien, begrensd 
door de school en de waag, kreeg 
zo de vorm zoals we die - het 
grootste deel van de 20e eeuw 
hebben gekend. Wat nog veran
dering teweeg bracht is de sloop 
van de oude en de bouw van de 
nieuwe waag, eind 19e eeuw. Op 
het toppunt van een rijke tijdspe
riode, in de nadagen van de 
boterhandel, werd nog een 
nieuw, groot en fraai 'waagge
bouw gesticht: 

Reeds in 1897 wordt a·l een 
gedeelte van de waag verhuurd 
aan de fa. J. en H.W. v.d. Ploeg, 
de fabrikanten van brandkasten, 
brandspuiten enz. Er was toen 
nog ruimte genoeg voor het 
wegen van boter; wol en krenten. 
Reeds in 1898 wordt de gehele 

· waagfunctie opgeheven. 

In 1902 wordt besloten om voor 
de nieuwbenoemde gemeente 
opzichter, G. À.lberda, het ver
huurde gedeelte, de oostelijke 
helft, te verbouwen tot woning. 
De rest van de waag doet dan 
dienst als brandspuithuis, zand
hok en arrestantenlokaal. 

Enige jaren lat~r hebben B. en 
W. een meer rendabel plan met 
de westelijke helft: er een 
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woning in te richten' voor de eer
ste klerk, later ge·m. sec.retàris; 
W. Bosma. Maar dan moe~ - . ten 
behoeve van brandspuit en zand
hok op het Grien een nieuw 
gebouwtje gezet worden en het 
plan is om dit Óp de plaats van de 
vroegere waagmeesterswoning 
op te richten. · 
In de Raad wordt hierover uit
voerig gediscussieerd. De feiten 
zijn als volgt: Na de sloop van de 
molen, het armhuis en de waag
meesterswoning, had de geineen
te de grond gekocht om te voor
komen dat daar weer gebouwd 
zou worden. De burgerij had een 
renteloos voorschot van f 4.000,
verstrekt om van het terrein een 
openbaar bleekveld te maken. De 
raad vreest dat bebouwen van 
het Grien nu op moeilijkheden 
zal stuiten. Raadslid Hoekerna 
gaat nog verder en vindt dat liet 
waaggebouw beter helemaal ges
loopt kan worden. Als waag doet 
het immers niet meer dienst. 
Raadslid P.G. Halbertsma roept 
de leden. 'weer bij de les en stelt 
de kernvraag: '-'mag het Grien 
door de gemeente bebouwd wor
den of niet". Dé Raad besluit van 
nee met 9 tegen 3 stemmen. 
Nieuwbouw vpor de brandspuit 
en. verdere verbouw van de waag 
gaat dus niet door. Pas later, in 
1952, zal de waag geheel ges
loopt worden. 

Over : de oude waag nu enkele 
interessante bijzonderheden. 
Schreef Van der Aa· reeds in het 
Aardrijkskundi~ woordenboek 
dat Grouw in 1843 een openbare 
waag had, in de boeken van de 
Nederlands Hervormde kerk vin
den wij al veel eerd~r aanwijzin
gen die er op wijzen dat het ook 

nog een best renderende was. 
Hier volgende enkele posten: 
15-12-1717 Ontvangen één jaar 
zolderhuur van de waag f 6-1-0 
14-07-1723 Opbrengst van de 
waag van mei 1722-'23 248-17-· 
19-07-1726 Opbrengst waag mei 
1725-1726 296-16-

Wat opviel in de kasboeken was 
dat ieder jaar bij de uitgaven een 
post stond van f 70.- aan de kerk 
van Oldeboorn. In 1726 komen 
we dit bedrag nog tegen en dan 
ontbreekt het in de jaren 1727, 
1728, 1729. In 1730 zien we een 
bedrag met de omschrijving 
"wegens proc~s kosten tegen de 
kerk van Oldeboorn". 
Het proces bracht opheldering 
en wij laten hier het één en 
artder uit dit px;coes volgen. De 
zaak komt voor Het Hof van 
Friesland in april 1732. De 
eis.ers zijn de Kerkvoogden van 
Oldeboorn, Impetranten 
genoemd. De gedaagden zijn de 
Kerkvoogde van Grouw met Ds. 
Henricus Renici als predikant. 

Tijdens . deze procedure blijkt dat . 
de kerk van Oldeboorn die "oud
tijds en langer als menschen 
memori het recht van de waag 
alleen voor, haar en veel omlig
gende dorpen, ja grietenijen, 
altijd gehad heeft, aan de kerk 
vàn Grouw dat recht ntede 
geconsideert heeft voor haar 
dorp en daarom jaarlijks aan de 
kerk van Oldeboorn 70 carr. gul
den moet betalen, welk bedrag 
zij ook jaarlijks betaalde tot het 
jaar 1726 in de maand mei. 
Hierna bleef de kerk van Grouw 
weigerachtig om te betalen. · De 
Impetranten eisen thans wegens 
het gebruik van de waag, van 

Grouw rechten over de jaren 
1727, 1728 en 1729 plus de inte
ressen en in het vervolg de jaar
lijkse rechten ad zeventig car. 
gulden cum expensis (met kos
ten)". 

Gedaagden van Grouw (kerk
voogden) stelden hier tegenover 
dat: "Eisers in haar dorpen Waag 
hadden een menigte jaren en vele 
jaren lang 's jaars 70 car. gulden 
hadden ontvangen van gedaag
den's waag en daarvoor als 
motief geqruikende dat eisers 
het recht van wegen zouden heb
ben". 
Dit zou echter niet inhouden dat 
gedaagden dit nog verplicht zou, 
den · zijn. De eisers hebben zich 
het recht vanwege aangematigd 
"bij convinentie van de geoctroy
eerde Wagen die in de steden 
waren". Grouw stelt dat zij se
dert "onbedenkelijke tijden ver
zien geeest is met een geëdigde 
weger, collecteur, coneetboeken 
en Blancen zowel als die van eis
ser Il!aar niet door toelatinge en 
consent (toestemming) van de 
eisser". Volgens gedaagden heeft 
Oldeboorn geen rechten ineer 
sedert de nieuwe landsordinatie. 

In dit proces . worden d~ eerste 
wagen · genoemd welke het waag~ 
recht hadden: Collum, Wols
.einde, Balk, Langweer, jorwerd,
Oosterzee, Lemmer, Oldeber
koop, Oldeboorn en 't He,eren
veen. De waag in Grouw werd 
gebouwd in de jaren 1659-1660. 
Oldeboorn had e.en waag sed.ert 
1631. Volgens Grouw is de waag 
van Olde- · 
boorn maar klein èn brengt niet . 
zoveel op als die van Grouw . . Er 
schijnt een contra9t te bestaan 

· tu.s.sen partijen doch ditblij$.t 
onvindbaar zoals de Heer Griet
man Andringa getuigt. (}rouw 
verliest het proces. Oldeboorn 
had Grouw concessies verleend 
om een waag te mogen houden. 
We lezen dan ook in het kasboek: 
"13 sept. 1732 wordt betaald één 
honderd zes en tachtig car. gul
den agtien stuivers zijnde bij 
hem Doktor Akker en Doktor 
Frisius tezamen en verdient in de 
Procedure over het regt van 
wegen tf!sen de Kerkvoegden van 
Grouw ·en Oldeboorn Respect. 
Voor den Hove van Friésland 
gevallen f 186-18-. 
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