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GROUW VAN VERLEDEN TOT HEDEN
Door H. van der Mei
De naam Idaarderadeel is op vele Grouwsters altijd wat vreemd overgekomen, bewust als zij zich
waren, dat hun dorp de grootste plaats van de gemeente was. Waarom dus Idaarderadeel en niet
Grouw? Echter zij waren er echter goed van doordrongen, dat dit gegeven niet overal bepalend kon
zijn voor de naam vpn de grietenij of de gemeente.

Kaartje van Bernardus Schotanus, in 1698 vervaardigd in opdracht van Prov. Staten en in 1718 uitgegeven door Francois Halma te Leeuwarden.
Voor Idaarderadeel is het de woonplaats van de grietman (de voorloper van de burgemeester) geweest, Idaard dus, die tot de naam Idaarderadeel geleid moet hebben. En och, waarom ook niet.
De grietman was destijds toevallig een inwoner van het toen zeker niet onaanzienlijke, maar toch
bescheiden boerencentrum en hij werd geacht de capaciteiten voor zijn functie te bezitten. En met
de naam Idaarderadeel wist men toen meteen waar men de gezagsdrager van het gebied, het "Deel",
kon vinden.
Of de inwoners van Grouw het toentertijd daarmee eens waren, vermeldt de geschiedenis niet. Het
betekende voor hen echter wel, dat zij, wilden zij hun bestuurder raadplegen, naar Idaard moesten
komen. Maar degenen, die in die tijden het aandorsten hun hoogste bestuurder te raadplegen, zullen
heel klein in aantal zijn geweest!
Het pad naar Idaard vergde een uur lopen door het Hôflân, of (naar keuze) een uur roeien of zeilen
over de vaarten van het Hôflân. Een andere mogelijkheid was als ruiter te paard of met de paardewagen. Maar voor het laatste vervoermiddel ontbraken enigszins redelijke wegen of moesten moeilijke omwegen worden gezocht.
Toch is door die voettochten naar Idaard (en dat niet alleen om de grietman te spreken) vrijwel
zeker de basis gelegd voor een oud voetpad, dat pas in 1952 officieel is opgeheven. Het had toen
nauwelijks betekenis meer. Vanuit Grouw bereikte men het pad via de bekende "oerhaal" aan het
Oerhaalspaed, een vast schouwveer waarmee men over het water van De Grou werd gezet. De veerman woonde aan de dorpskant; als zijn klanten van de overkant naar Grouw moesten, klingelden
ze met een grote koperen bel, die in het zgn. "skelhiske" hing. Voetpad en veer zijn opgeheven nadat de Jelle Wig le de Visserwei in 1952 gereed was gekomen.
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In de vorige eeuw zal het aantal ingezetenen uit Idaard, dat naar het gemeentehuis in Grouw moest
of ervoor iets anders wilde zijn, wel aanzienlijk groter zijn geweest dan het aantal Grouwsters dat in
Idaard een boodschap had.
Mr. Cornelis Bergsma, waarvan in het gemeentehuis een geschilderd portret hangt, is de laatste grietman en eerste burg...rieester van Idaarderadeel geweest, die in Idaard woonde. In 1851 kwam n.l. (op
basis van de grondwetsherziening van 1848) de gemeentewet tot stand, waardoor het "Reglement op
het bestuur ten plattelande in de provincie Friesland" kwam te vervallen. Met de komst van de gemeentewet verdwenen de grietmannen en in hun plaats traden de burgemeesters.
Voor mr. Bergsma, die in 1843 tot grietman was benoemd had dit tot gevolg, dat hij alszodanig in
1851 werd ontslagen en tegelijkertijd werd benoemd tot burgemeester. Hij bleef dit tot 1881. In
totaal is hij dus 38 jaar lang de hoogste bestuurder geweest van eerst de grietenij en later de gemeente Idaarderadeel. Hij overleed in 1882 te Idaard.

Hoe is het begonnen?
Van het eigenlijke begin van het dorp Grouw is weinig of geen historisch feitenmateriaal bekend.
Naar het ontstaan, de beginperiode van Grouw, moet dus min of meer worden gegist. Wat wèl bekend is, is de ouderdom van de grote kerk, de Sint Piter, die rond 1125 is gebouwd.
Maar dat zegt niets omtrent de tijd van ontstaan van het dorp. Vastgesteld is nl. dat vele oude Friese
plaatsen, v66r zij een stenen kerk bezaten, één of meer houten kerkgebouwen hebben gehad. Dat
kan ook in Grouw het geval zijn geweest. Houten gebouwen hielden geen eeuwen stand, stenen wel.
Voor de ouderdomsbepaling van het dorp kunnen we dan ook beter kijken naar de grond waarop
het is gebouwd en dan richt het oog zich in de eerste plaats op de grote terp. Met die grote
Grouwster terp bedoelen wij het hoge part van het oude dorpsgedeelte, dat wordt aangeduid met
kerkstee en kerkhof, de ernaast gelegen Kerkstraat, de pastorietuin en omgeving, de z.g. Huzebosk,
het Halbertsma's plein,(voormalige Waagplein en Grien), de Raadhuisstraat, een deel van de Boogstraat, de Hoofdstraat met een stuk van het steegjesgebied w.o. de Doorbraak, de Wijde Steeg en de
daarop aansluitende Boerenwal.
Uit historisch onderzoek is bekend, dat er reeds terpen werden aangelegd voor het begin van de jaartelling; maar het gebeurde ook in de periode van de zevende tot de tiende eeuw. De amateur-archeoloog Haijte Haijtema van Warga heeft in 1982 met aannemer Jan de Wal van Grouw bij een grondboring op het voormalige kerkhof kunnen vaststellen, dat deze terpgrond - knipklei met een onderlaag van veen - volgens berekeningen van deskundigen, moet dateren uit de tweede terpentijd. De
terp zou dus aangelegd zijn ergens in de periode van 600 tot 1000 van onze jaartelling.
Wij mogen aannemen, dat de aanleg van zo'n grote terp in fasen zal zijn geschied, gelijk opgaande
met de groeiende behoefte aan meer woningen. Aanleg en uitbreiding van terpen moest tevens
doorgaan zolang de regelmatig optredende hoge waterstanden daartoe noopten. Hieraan kon pas
een einde komen nadat elders in Friesland zee- en binnendijken waren aangelegd, die een halt toeriepen aan het telkens te hoog rijzende water rondom Grouw. Pas na die dijkenbouw werd het mogelijk ook het talud van de terp en het land aan zijn voet te bebouwen.
Toch zullen zich nadien nog wel eens, al of niet onverwacht, overstromingen in het gebied van
Grouw hebben voorgedaan. De laatsten die ons bekend zijn is de grote overstroming van 1825 en
die van 1915. De huizen op de terp bleven toen droog, maar de bebouwing daarbuiten heeft wellicht
een meter in het water gestaan.
De veiligheid tegen het water die de "âlde terp" bood, zal mede een reden zijn geweest, dat de financieel sterkeren van Grouw daarop konden en wilden wonen. Reden waarom de grotere en geriefelijkste huizen op de terp stonden. Pas in het laatst van de vorige eeuw begonnen ook grotere burgerhuizen buiten het terpgedeelte te verrijzen.
Een gedeelte van de terp, het tegenwoordige Halbertsma's plein, heeft men onbebouwd gelaten. Dat
zal om economische en algemeen maatschappelijke- reden zijn gebeurd. Het onbebouwde deel werd
(en wordt!) gebruikt voor het houden van markten, voor bleken en drogen, voor openbare bijeen-
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komsten, kermissen, volksfeesten enz. En na de uitvinding van de windmolens heeft op die ruimte
tot 1887 ook nog een maalbedrijf gestaan.

Vaarten en havens
In het verleden was Grouw doorsneden met vaarten en havens. Voor zover die in het oorspronkelijke
gebied niet reeds van nature gedeeltelijk aanwezig waren, ligt het voor de hand dat zij niet uitsluitend zijn gegraven om de dorpsbewoners te dienen met verbindingen naar buiten en mogelijkheden tot economisch vervoer. Zij zullen ook zijn gegraven omdat zij de dichtsbij gelegen en gemakkelijkste mogelijkheid boden om aan terpaarde te komen. Een paar oude gezegden geven daartoe ook een aanwijzing. Het ene luidt: Om hier goed wonen te winnen, moet men met schop en
hekkel beginnen. Het andere. Mannen, de skeppen skerp foar in haven en in terp!,

De Boerewal, een vervlogen beeld.
Om aan terpaarde te komen zal eveneens het graven van de Hôfsgrêft gediend hebben. Deze in 1868
gedempte haven lag langs de zuidzijde van het kerkhof. Het is nu het straatje tussen de kerk en het
oude huizenblok (de Huzebosk), dat loopt tot aan de Kade.
Er heeft ook een vaart gelegen langs het pastoriehiem (dat vroeger veel groter was dan thans) en wel
aan de zuid-, oost- en noordoostkant. Later vormde die vaart tevens een afscheiding tussen pastoriehiem en pastoriefinne. Ook de grond hieruit zal wel tot uitbreiding van de terp hebben bijgedragen.
Aan de zuidkant van de Finne liep eveneens, komende uit het Pikmeer, een haven, die het z.g.
"DCitslân" (de Boerenwalsbuurt) ten noorden en ten oosten begrensde en daarvoor wel terpaarde
zal hebben geleverd. Ook dit water is enige tientallen jaren geleden gedempt, mede als gevolg van de
uitbreiding van de toenmalige metaalfabriek van de Fa. Van der Made en De Vries, thans StorkBepak. Eveneens is het waarschijnlijk, dat de haven die ten zuiden van deze buurt lag, uit behoefte
aan terpaanleg is ontstaan. Zij werd gedempt in 1926 en vormt nu de straatverbinding tussen MeersDoorbraak.
Een deel van de Boerenwal werd vroeger Dttslân genoemd en de haven Ditslânshaven. Waar deze
naam vandaan komt, ofwel dat het een verdraaiing is van een ander woord, is ons niet bekend.
Het Oerhaalspaad het op de Kade uitkomende straatje benoorden de kerk, zou eveneens haven geweest kunnen zijn en een flinke hoeveelheid terpaarde hebben kunnen opleveren.

weg en
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Een beschouwing van de overige Grouwster havens zou binnen het raam van dit artikel te ver voeren.
Wij menen met het bovenstaande te kunnen volstaan voor het aantonen van de historische band
tussen terp en havens. Bovendien is de veronderstelling gewettigd, dat de dieper gelegen veengrond,
die bij het graven van de havens vrij kwam, omgezet werd tot turf en zo diende als brandstof voor
koken en verwarming.
De achterin dit boek opgenomen kaart (gebaseerd op een kadasterkaart uit 1818), die door ons werd
bewerkt en door de Dienst Gemeentewerken getekend, geeft nog een wat nadere toelichting op wat
hierboven is beschreven.

De groei van Grouw
Zoals reeds werd opgemerkt, kan uit de bouw van de grote Grouwster terp worden afgeleid, dat het
dorp reeds in de achtste eeuw, zo niet eerder, kan zijn ontstaan. Het zal dus wel 1200 jaar oud zijn.
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Zo ongeveer zal een oud stukje Grouw (het tegenwoordige Halbertsma 'splein) er tegen liet eind va
de vorige eeuw hebben uitgezien. Hindrik van der Mei heeft getracht de sfeer en het karakter ervan
in deze tekening vast te leggen.
Helemaal links, onder in de hoek, het eindpunt van de Waagshaven, gedempt in 1890. Het hoekgebouw links was de herberg Het Wapen van Grouw. Het huisje links op de achtergrond is weggebroken voor de aanleg van de Doorbraak. Het huis rechts daarvan is de slagerij geweest van Koldijk,
thans Jellema. De rogge-, weit- en pelmolen is in bedrijf geweest van 1 752 tot 1887; hij droeg eerst
de naam van De Drie Gebroeders, daarna De Hoop. Links tegen de molen de molenaarswoning.
Rechts er achter de lagere school tot 1884 en vervolgens bewaarschool tot omstreeks 1950; het
gebouw werd in 1960 afgebroken. Geheel rechts een hoek van de Boterwaag, die in 1952 werd gesloopt.

De eerste eeuwen zal het niet meer zijn geweest dan een buurtschapje of gehucht.
Maar de grote kerk dan!? Groot althans voor dat kleine dorpje in het verre verleden.
Deskundigen menen uit de bouw en het steenmateriaal te kunnen afleiden, dat het hele gebouw in
het begin van de twaalfde eeuw tot stand is gekomen. Maar dan rijst onmiddelijk de vraag: Had dit
dorp toen al een kerk nodig van deze omvang? Onder de historici blijkt men van mening te zijn, dat
een kerk in die tijd wel vaker aanvankelijk te groot werd gebouwd in verhouding tot het aantal van
haar lidmaten. Dat zou men dan opzettelijk gedaan hebben om de kerk te kunnen laten fungeren als
wat men toen wel kerkfabriek noemde. Tegenwoordig zouden wij de omschrijving maatschappelijk
en economisch trekpaard gebruiken.
In die opzet zag men de kerk dus niet alleen als dienster van de geestelijke belangen, maar was zij
ook bedoeld om de groei van dorp en omgeving te stimuleren, door mensen, handel en bedrijvigheid
aan te trekken, waardoor een grotere economische gemeenschap rondom haar zou gaan ontstaan.
Mocht deze opvatting ook bij de bouw van de Grouwster Sint Pieter hebben gespeeld, dan is het
kerkbestuur toentertijd van mening geweest, dat in dit "Grouwergea" de voorwaarden tot groei naar
een groter centrum aanwezig waren, waardoor de kerk op den duur niet meer te groot zou blijken te
zijn.
Nu hebben de kerkbestuurders van toen in zoverre gelijk gekregen, dat het Grouw van vandaag, wat
zijn grootte betreft, niet meer vergelijkbaar is met het dorp van vroeger. Op zichzelf niet iets bijzonders, want de meeste dorpen en steden hebben, vooral na 1950, een zeer sterke groei meegemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de verhouding in oppervlakte tussen enerzijds de bebouwde
kommen en anderzijds het onbebouwde staan laten, in vele gevallen aanzienlijk is gewijzigd.
Wat Grouw betreft is de oppervlakte van de tegenwoordige dorpskom globaal genomen ongeveer
viermaal zo groot als die van 1945 en ongeveer zeven tot acht maal zo groot als de dorpskom van
1848, zoals die voorkomt op de grietenijkaart van Eekhof. Een enigszins vergelijkbare explosieve
groei uit vroegere jaren is ons niet bekend; wij menen te mogen aannemen, dat de ontwikkeling van
buurtschap naar dorp een lange en heel geleidelijke is geweest.
De aanzienlijke wijziging in de oppervlakte van de dorpskom moge interessant zijn, niet minder
interessant is natuurlijk de ontwikkeling die het inwoneraantal te zien geeft.
Uit een vergelijking in globale cijfers blijkt, dat thans ruim 5000 mensen in Grouw wonen en dat er,
blijkens gegevens in het gemeentearchief, per 1 januari 1844 nog maar 1825 inwoners waren. Tot
dit cijfer behoren ook de inwoners van de bij Grouw behorende buurtschappen. In de dorpskom
zelf woonden toen 1429 personen en in de buurtschappen 396 (Syteburen 18, de Bird 39, Goutum
32, Zuidereind 93, Hofland 119, Laagland 95), dat is een verhouding van ongeveer 7:2. Ruwweg
genomen vertegenwoordigden de Grouwsters in de buurtschappen, 140 jaar geleden, 23%van de tot
het dorp behorende bevolking.
Het is een verbluffend contrast met de huidige situatie, want het verschil in de getalsverhouding is
aanzienlijk toegenomen. De oorzaak is de grote toename van de bewoners van de kom en in het
buitengebied de dalende bewoning ten gevolge van de vermindering van het aantal boerenbedrijven
(schaalvergroting), kleiner geworden gezinnen en verdwijnen van het inwonend personeel.
De bevolkingscijfers van het buitengebied zijn nu als volgt: Syteburen 5, Bird 61 (een toename omdat mensen van buiten de landbouw er zijn gaan wonen), Gotum, 14, Zuidereind 47 (beginnend
vanaf het N.S. station), Hofland 54 en Laagland 52. Het totale aantal bewoners van 396 in de vorige
eeuw is gedaald tot 233. Daartegenover staat dat in dezelfde periode het aantal bewoners van de
dorpskom is gestegen van 1429 tot ruim 4900. Nog slechts goed 4%van de tot Grouw behorende bevolking woont in de buurtschappen buiten de dorpskom.

Verdwenen groepen
Deze wijziging in de getalsverhoudingen heeft natuurlijk ook gevolgen gehad. Een voorbeeld daarvan
is de afnemende invloed van de boeren op het dorpsleven en in de gemeenteraad. Ook het "omtinken" van de kombewoner voor zijn medeburger op het veehouderijbedrijf heeft zich gewijzigd.
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Niet in de zin van minder waardering, maar wel door minder contacten van de kombewoners met
het boerenbestaan. Vroeger was er meer boerenpraat op het dorp, door meer economische, sociale
en culturele contacten. Bovendien woonden er toen 34 kleine boeren, z.g. "komelkers ", in de
dorpskom waar zij hun veestallingen hadden. Gras en hooi werden uit het buitengebied over het
water aangevoerd. Het veehouderselement was daardoor rechtstreeks met het dorpsleven verweven.
Deze situatie heeft zich tot in de jaren twintig van deze eeuw kunnen handhaven. Sindsdien zijn de
"komelkers" , tengevolge van wijzigende economische en maatschappelijke omstandigheden in en
buiten de landbouw, geheel verdwenen.

4)

Haje Siksma in augustus 1959 druk bezig met het lichten van palingfuiken bij zijn dichtzet in de
Folkertssloot. Hij en Piebe de Jong waren de laatste beroepsvissers van Grouw. In 1978 hebben zij
hun beroep beëindigd.
Een andere, eens kenmerkende en belangrijke beroepsgroep in het verleden van Grouw, die ook geschiedenis is geworden, zijn de beroepsvissers. De afgebeelde vissen in het wapen van Grouw, zijn
een teken van het aanzien dat dit beroep vroeger in het dorp genoot. Ook de naam van de grote
kerk, de Sint Pieterkerk, de kerk van Petrus, de beschermheilige van de vissers, wijst op de belangrijke plaats die de visserij eertijds innam. Maar evenals de"komelkers"zijn ook de beroepsvissers uit
Grouw verdwenen.
Er heeft zich nog een opvallende verandering in Grouw voltrokken. Gelukkig heeft die aantrekkelijker kanten dan de hiervoor genoemde. Het is n.l. van belang te kunnen vaststellen, hoeveel royaler
het Grouw van heden gebouwd, bestraat en beplant is dan dat van 1844.
Op grond van een door ons gemaakte, ook weer globale, berekening blijkt het volgende: Was men
op de ouderwetse manier blijven bouwen, dan hadden de ruim 4900 kombewoners van nu in een
ruimte gewoond, die slechts 3,5 maal zo groot zou zijn geweest dan die van 1844.
De werkelijkheid is echter, dat het Grouwster komgebied thans 7,5 maal zo groot isi En daarmee
kan worden vastgesteld, dat wij in Grouw thans meer dan tweemaal zoveel leefruimte hebben als
onze voorouders.
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Alles verandert, zelfs een gemeente verdwijnt en een nieuwe komt er voor in de plaats. Maar Grouw
blijft Grouw, ook al is het voortdurend een veranderingen onderhevig. Dat blijkt uit dit beknopt
en vluchtig overzicht van zijn historie.

Ingesetenen van den dorpe Grouw tenderen tot becomen van een rydwech

.het is zeer compleet naar Grouw te rijden'
In het jaar 1759 laat Arendt Hansen, de kastelein van de Grouwster herberg "het Wapen van
Idaarderadeel", een advertentie zetten in de Leeuwarder Courant waarin hij trots mededeelt, dat het
"door het leggen van een nieuwe dijk zeer compleet is om naar Grouw te rijden" en zijn etablissement met een bezoek te vereren. Wij laten hier de advertentie volgen zoals zij stond afgedrukt in de
Leeuwarder Saturdagse Courant van 21 July 1759.
ARENDT HANS EN Caftelein in het Wapen van Ydaarderadeel tot Grouw, maakt aan alle en een ieder
bekent , alzo door het leggen van eet) Nieuwe Dyk her zeer compleet is om na Grouw te Ryden , przFen.
teert hy aan alle Heeren en Liefhebbers goed Logys, zo om een goed zood Vis te Ecten als anders, mids
een dag a 3 van te voren kennis hebbende , voor een ceviele Prys, verzoekt een ieders gunf'r

Te Leeuwarden by ARAHAM FERWERDA in de Peperftraat. Den
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July 1759.

De achtergrond van deze advertentie was, dat in 1759 een einde kwam aan de geisoleerde ligging van
Grouw. Tot dat jaar was het dorp alleen over het water al eeuwen lang van alle kanten toegankelijk
geweest, over land echter was het niet of slechts met grote moeite bereikbaar. Het heeft tot 1759
moeten wachten voor het zijn eerste, tot lrnsum reikende, wegverbinding met de buitenwereld
kreeg.
De weg bestond al zeer lang, zij het pas voor de helft. In 1543 is er sprake van "Junghama guedt te
Weegs eyndt", de aanduiding voor de kleiweg die lopende vanaf de Grouwster marktplaats zijn einde
vond op het erf van de boerderij Jongama. Het pad zal toen een welkome voorziening geweest zijn
voor de boeren in het Zuidereind teneinde het centrum van Grouw te kunnen bereiken. Er was geen
noodzaak om de landweg aan te laten sluiten op een provinciaal wegennet om de eenvoudige reden,
dat dit soort verkeerswegen aan het einde van de middeleeuwen nog niet bestond.
Daar kwam echter spoedig verandering in: in 1546 verklaart het centraal gezag te Leeuwarden dat
"den tyt aanstaende is, dat men den Rytwech, die geconcipieert is gelecht te worden,
van hier deur Roordahuysen ende Freens, over Yrnsummerzyl tot an den Hemdyck"
zal gaan aanleggen.
De waterverbindingen van Grouw naar Leeuwarden en andere bestemmingen in de provincie voldeden in die jaren blijkbaar uitstekend, want pas in 1671 lezen we dat
"de samentlycke Ingesetenen van den Dorpe Grouw, tenderende tot becomen van
octroy, omme een Rydwech van voorschreven Dorpe te mogen leggen nae de
Ernsumer-zyII .........en een Valibrugge over voorschreven zyli op haer eygen kosten
te slaen ................
Een mooi plan, waar ook direkt toestemming voor gegeven werd. Merkwaardig is, dat op de kaart,
die Schotanus in 1698 van de Grietenij Idaarderadeel vervaardigde, de in 1671 geplande weg niet
voorkomt. Het pad dat bij Schotanus de "Reyners Weg" heet (waarbij ten onrechte de indruk wordt
gewekt dat Reiner Reiners, Jongema State-bewoner in 1640, iets met de aanleg daarvan te maken
zou hebben) loopt rond 1700 nog steeds dood op het erf van de boerderij "Jongama".
Eerst in 1759 heeft de Grouwster bevolking de benodigde gelden kunnen of willen opbrengen om
hun weg aan te laten sluiten op de provinciale weg Leeuwarden-Irnsum.

H. H.

