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Inventaris der bezittingen en inkomsten van de kerk der Hervormde 
gemeente te Grouw, benevens de daar op liggende lasten en schulden. 
 

1. Eerste afdeling. 
2. Vastigheden. 

 
3. De kerk met kerkhof, staande en gelegen te Grouw, zijnde bij het kadaster bekend 

gemeente Grouw, inde SectieA onder nummer1135 voor eene grootte van 23 roeden 
en 97 ellen. 

 
4. Eene huizinge en erf, staande en gelegen in het gebuurte te Grouw, kadastraal bekend 

gemeente Grouw, Sectie A No.127 voor eene grootte van 1 roede en 10 ellen, 
benevens de bleek ten westen van voornmelde huizinge uitmakende een gedeelte van 
No.130 thans in gratis gebruik gesteld bij den heer Jan Doll, emeritus predikant te 
Grouw. 

 
5. Een woonkamer, staande aan het kerkhof te Grouw, kadastraal bekend gemeente 

Grouw, Sectie A-No.38 thans in gebruik bij Thijmen Haagsma voor Fl. 30,00 in het 
jaar.(Opmerking: In 1905 is hier het Catechisatielokaal en kosterswoning gebouwd.) 

 
 
6. Eene woonhuizinge met schuur en veestalling, staande en gelegen aan het kerkhof te 

Grouw, een gedeelte uitmakende van het perceel bij het kadaster bekend gemeente 
Grouw, Sectie A-No.38 geheel groot 1 roede en 34 ellen, thans in gebruik en verhuurd 
aan Ype de Groot tot 12 Mei 1873 voor Fl. 75,00 in het jaar.(Opmerking: Geb.04-10-
1820 te Reduzum, overleden 02-10-1892 te Grou.) 

 
7. Een scheepstimmerschuur, uitmakende een gedeelte van het perceel, kadastraal 

bekende gemeente Grouw, Sectie A-No. 983, het geheel groot 7 roeden en 80 ellen, 
thans in gebruik en verhuurd aan Uiltje Johannesz van der Schaaf, tot 12 Mei 1871, 
voor Fl.15,00 per jaar.( Opmerking: Geb.17-04-1822, overleden13-12-1892) 

 
 
8. Een woonhuizinge en erf, met de daar nevens gelegen grond ten zuiden en westen, 

bekend ten kadaster gemeente Grouw Sectie-A-No.983 verhuurd tot 12 Mei 1871 aan 
Pieter Sintsz de Jong voor Fl. 45,00 in het jaar.( opmerking: 1980 woning Bennie de 
Jong; Pieter is geb.28-09-1840 en overleden: 01-06-1923) 

 
9. Een strook grond gelegen op de zuid westhoek van het erf te Grouw, kadastraal 

bekend gemeente Grouw Sectie-A-No.893 in gebruik en verhuurd aan Klaas-
Willemsz Dijkstra, tot 12 Mei 1871 voor Fl. 1,25 per jaar.( Opmerking: Geb.1817 
overleden:26-10-1886) 

 
 
10. Een plak grond, gebezigd wordende tot berging van mestspecie, uitmakende een 

gedeelte van het perceel ten kadaster bekend gemeente Grouw Sectie A-N0.893 
verhuurd aan Sipke-Boukesz Bruinsma, tot 12 Mei 1871 voor Fl. 6,00 per jaar. 

a. (opmerking;Geb.25-12-1824 Wartena, overleden:28-01-1906) 
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11. Een huizinge en koemelkershuis, met percelen hooiland, “Houkepolle” genaamd, 
gelegen onder Grouw, bekend ten kadaster gemeente Grouw Sectie B-No.159 weiland 
groot 22 roeden en 10 ellen. No.160- huis en erf, 3 roeden en 60 ellen, No.160-a- tuin 
5 roeden en 60 ellen, No. 163-a weidland 6 roeden thans in gebruik en verhuurd aan 
Sint Pietersz de Jong tot 5 Maart en 12 Mei 1871 voor Fl. 3,00 per jaar. (opmerking: 
Geb.21-04-1810 en Overleden; 12-01-1890) 

 
12. Eene huizinge en erf staande en gelegen in “De Kleine Buren” te Grouw, kadastraal 

bekend gemeente Grouw Sectie-A-No.1182 groot  6 roeden en 15 ellen, in gebruik en 
bewoond door den heer  Jan Evertsz Hoekstra, organist bij den kerk.(Opmerking: 
schoolmeester, Geb. 1817 Overleden 06-12-1893) 

 
13. De Lijnbaan te Grouw, bekend ten kadaster gemeente Grouw Sectie A-276 ter 

grootte van 26 roeden en 30 ellen, in gebruik en verhuurd aan Evert Theunisz 
Sikkema, tot 12 mei 1873 voor Fl. 10,00 per jaar. 

 
14. Een plek grond ten grootte ongeveer van 6 roeden en 12 ellen uitmakende een 

gedeelte van het perceel greidland bekend ten kadaster gemeente Grouw Sectie-B-
No.157 hetwelk gebezigd wordt tot de uitoefening eener “Zeiltaanderei”in gebruik en 
verhuurd aan Pieter Klasesz Musch tot 12 Mei 1874 voor Fl. 25,00 in het jaar.( 
Opmerking:Geb.24-09-1833 Overleden: 02-07-1923) 

 
15. De Begraafplaats te Grouw, bekend ten kadaster gemeente Grouw Sectie-A-No.918 

ten grootte van 50 roeden, 70 ellen, met de daar op gelegen graven en No. 919 ten 
grootte van 58 roeden en 10 ellen, uitmakende het plantsoen, en wandelwegen om de 
begraafplaats. ( Opmeking: In gebruik 01-01-1860) 

 
16. Een derde gedeelte in een perceel hooiland in de “Bird”, ten kadaster bekend 

gemeente Grouw, Sectie-E-No.54 over het geheel groot 4 Bunders en 1 roede, in 
gebruik en verhuurd aan Klaas-Klasesz Postma, tot 5 Maart 1873 voor Fl. 60,00 in 
het jaar.(Opmerking: Geb.1809 –overleden:04-06-1875) 

 
17. Een loods, staande aan het kerkhof te Grouw, kadastraal bekend gemeente Grouw 

Sectie-A-No.1133 en 1134 gedeeltelijk bij de diaconij der hervormde gemeente te 
Grouw en gedeeltelijk bij de algemeene Armvoogdij alhier gratis in gebruik. 

 
18. Het schoolgebouw, staande te Grouw, bekend ten kadaster gemeente Grouw Sectie A-

No.1000 
 

19. Een strook grond met de daar op staande aschbak, kadastraal bekend gemeente 
Grouw Sectie-A-No… in huur en gebruik bij de algemeene Armvoogdij alhier voor Fl. 
20,00 in het jaar. 

 
 

 
20. Een zathe en landen in het laagland te Grouw, het geheel groot 36 Bunder, 96 

roeden en 20 ellen, verhuurd aan Tjeerd-Wissesz Deelstra tot Petri en 12 Mei 1873 
voor Fl. 1625,00 in het jaar. Zijnde bij het kadaster bekend als volgt: 

a. Gemeente Grouw Sectie C-No. 581 en 242 rest volgens specificatie.( 
Opmerking: Geb.23-06-1829 overleden: 3-11-1912 Zuidlaren) 
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b. De losse landen van de hervormde kerk aan verschillende personen verhuurd 

tot 5 Maart 1873 voor eene jaarlijkse huurprijs van Fl. 2003,75 welke landen 
kadastraal bekend zijn als volgt:( Zie specificatie) 

 
 

21. Een huizinge staande en gelegen aan de kunstweg te Grouw, kadastraal bekend 
gemeente Grouw Sectie-A-No.1371 groot 50 centi-are, thans in gratis gebruik bij den 
doodgraver, Albert-Douwesz Zuiderhof. ( Opmerking: Geb.1821 Overleden: 08-04-
1904) 

 
22. De Toren, met de daar in aanwezige klokken en uurwerk, staande voor en aangehaakt 

aan het kerkgebouw van de Hervormde  gemeente te Grouw, welke kerk met kerkhof 
ten kadaster bekend, gemeente Grouw, Sectie-A-No. 1135 voor eene grootte van 23 
are en 97 centi-are. 
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1 Bewerkt door Ype Sytema d.d.12-11-2002 


