Peiling
Dorpscanon Grou

Sint Piter is top in Grouster
dorpscanon
‘Sint Piterfeest’ en ‘Sint Piterkerk’ scoorden het hoogst
bij een peiling onder de Grouster gemeenschap. De
werkgroep Dorpsarchief Grou organiseerde rond de
jaarwisseling deze peiling. De vraag was welke ‘vensters
naar het verleden’ een plaats verdienen in de Grouster
Dorpscanon, die op de website www.dorpscanon.nl
komt te staan. Een tachBgtal Friese dorpen doet daaraan
mee. De ‘vensters’ van een dorpscanon beschrijven
welke gebeurtenissen, personen, bouwwerken, tradiBes
etc. zijn het meest kenmerkend voor de ontwikkeling van
een dorp. ‘Skûtsjesilen’ kwam voor Grou als de nummer
drie naar voren. Ook ‘Waterdorp Grou’ en ‘Eeltje
Halbertsma‘ kregen veel stemmen. Opvallend laag
eindigde ‘Joost Halbertsma’, aan wie in 2018 nog een
speciale exposiBe werd gewijd.
Er was ook ruimte om potenBële nieuwe vensters aan te
melden. Het meer dan honderd jaar oude ‘Mingd Koar’
liet zich hierbij luid horen. Het BB-museum en het
Wilhelminapark werden enkele keren genoemd. Verder
kwam een breed scala aan ideeën naar voren. De
complete uitslag van de peiling is de vinden op
www.dorpsarchiefgrou.nl.

De werkgroep Dorpsarchief gaat het volgende met deze
uitslagen doen:
- De eerste Ben vensters zijn, in de rangorde van de peiling,
vanaf vandaag te bekijken op de website www.dorpscanon.nl
- Eeltje en Joost Halbertsma en broers worden daarbij
opgenomen in een nieuw venster ‘Bruorren Halbertsma’
- Van der Ploeg Brandspuitenfabriek werd nauwelijks genoemd
en krijgt geen afzonderlijk venster. Het bedrijf wordt genoemd
in een nieuw venster: ‘Izerwurk’, waarin ook Van der Made &
De Vries, NV Volma en Stork Bepak worden opgenomen.
- Hoewel het Mingd Koar vaak is genoemd en een oud en
belangrijk cultureel bezit van Grou is, geldt dit voor meer
verenigingen. Voor deze verenigingen wordt echter geen
‘venster’ gevormd, omdat ze de ontwikkeling van dorp en
dorpsgemeenschap meestal niet kenmerkend hebben
beïnvloed. Uitzondering daarop is ‘It Gild’, het oudste
ziekenfonds van Nederland, dat al in 1776 werd opgericht en
vorm gaf aan de bijzondere onderlinge zorg van Grousters.
Het Mingd Koar hee\ overigens op de website van het
dorpsarchief Grou een eigen pagina gekregen.

De uitslag

1

Sint Piterfeest (237)

2

Sint Piterkerk (172)

3

Skûtsjesilen (154)

4

Waterdorp Grou (132)

5

Eeltje Halbertsma

(124)

Halbertsma’s houtfabrieken (124)
7

Grouster Schouw (72)

8

Rode dorp (57)

9

Kofschepen/hellingen (50)

10 It Gild (34)
11 Joost Halbertsma (30)
12 Brandspuitenfabriek Van der Ploeg (9)

Ideeën voor nieuwe vensters
-

Mingd Koar (13x)
Museum BB (3x)
Wilhelminapark (2x)
It Izerfabryk
Gereformeerke Kerk
Gemeentehuis
StaIonsweg
Paviljoenstraat/ 1e
Oosterveldstraat
Omgeving Sint Piterkerk

Vensters te zien op

1

Sint Piterfeest

www.dorpscanon.nl

2

Sint Piterkerk

3

Skûtsjesilen

4

Waterdorp Grou

5

Bruorren Halbertsma

6

Halbertsma’s houtfabrieken

7

Grouster Schouw

8

Rode dorp

9

Kofschepen/hellingen

10 It Gild
11 It Izerwurk

