
" Tusken GRIEN en BAAI" 

Beskriuw ing fan 

de strjitten en strjitsjes en har bewenners fit begjin 20 'ste ieuw 

tusken it Grien (Riedhitsstrjitte) en de Baai - Ald Haven 

te Grou 

troch Hieke Veenstra - Boerke 

(te Grou berne 6 augustus 1903 - ferstoarn II desimber 2001) 



GRIEN-BAAI.doc 

In wurdsj e foarôf 

Fan de neilittene skriuwteksten fan its mem Hieke Veenstra-Boerke like it ferhaal dêr't it hjir om giet 
ûs tige gaadlik om yn kompjûterdruk oer te setten. It behandelt in âld, eartiids libben part fan it doe 
safolle lytsere Grou: it gebiet fan de grutte Stegen, de lettere Boochstrjitte, en it wengebiet dat dêr 
oan grinze, trochrinnend oan it wefter ta fan Ald Haven en Baai. 

It efterlizzende ferhaal waard skreaun as foarlês-tekst, hast foardraach-tekst, foar twa jinen fan de 

Stifting "Grou", hâlden op 9 maart en 13 oktober 1983. In eardere, wat koartere ferzje wie yn it 

selde ramt (.itfierd yn 1972 en 1973. 

De teksten iit 1983 binne hjir werjûn yn de foarm dêr't se ek yn skreaun waarden. D.w.s. yn in soarte 
fan kûplet-foarm, ûnderling en per regel yn lingte fariearjend, dit mei it each op de persoanlike wize 
fan nei foaren bringen fan dit ek foar har al historyske materiaal. 
Har breed iepen hânskrift betsjutte yn druk lykwols mar smelle tekstblokjes, fandêr de opset yn twa 
kolommen. In kursive druk like is wol it meast oan it karakter fan it hânskrift temjitte te kommen. 
Op inkelde plakken is der in kaderke om de tekst pleatst. 

Om de lêzer, seker ek de jongere generaasjes, 'it paad te wizen' is in plattegrûn oan de tekst tafoege. Hjirop 
binne yn foichoarder fan de beskriuwing de huzen en oare bebouwing fan in nûiner fersjoen. Ditselde nûmer 
stiet yn de tekst - tusken heakjes - weijûn foarôfgeand oan de beskiiuwing. Ek komme ferwizings-letters foar. 

De tafoege plattegrûn fan it beskreane gebiet is basearre op in kadasterkaart itt 1887. Mei oan 'e hân fan de 
tekst is dy kaart hjir en dêr oanpast, bywurke, of binne feroaringen oanjûn. Sadwaande is it byld fan bygeande 
plattegrûn wat 'fan alle tiden' (ttsein fan nei de ôfbraak). 
De fariaasje yn kleur fan de nûmere wenluizen is willekeurig. De bebouwing fan de omkriten is foar 't 
ûnderskie Ijochter fan tint hâlden. 

Dat dit stikje histoary tit it begjin fan de foarige ieuw yn de tachtigerjierren fëstlein waard, hat grif 
tige weardefol west. 'Skriuwster' sels hat der mei har nocht oan (be)skriuwen, in soad wille oan 
belibbe. Mei dizze bewurking fan de bylden it har eigen jonge jierren hoopje wy foar famylje en 
kunde, mar spesjaal ek de Stifting "Grou" in skets fan dat Grouster ferline fstlein en bewarre te 
hawwen. 

Jannewaris 2003, P. en H. Veenstra 



Tusken Grien en BaaL 

Lyk asjimme wol witte, hal is mem, Hieke Veenstra-Boerke, 
yn defoarbye santiger en tachtigerjierren in oantal kearen, hasi' 
in tsiental mei-inoar, foar de Stfiing "Grou "in lézing fersoarge. 

Min ofte mearyn defoarmfan infoardracht,fertelde se dan wat oer de 
bedriuwen yn en de bewennersfan de strjitten en strjitsjes in cUd Grou. 

Oer 't algemien neitinzen zt harfamkestiid. 

Sa as wy yn It wurdsjefoarôf sizze, giet it yn it hjirby tastjoerde 
boekwurkje om it gebietfan de grutte Stegen, de lettere Boochstrjitte, 
en it wengebiet dat dêr oan grinze, trochrinnend oan ix' wetter tafan 
Ald Haven en Baai. Wy ha dit yn kompjûterdruk oerset en we ha it 

tastjoerd oanfamylje en kunde, wêrfan wy tinke dat se der belangstelling 
foar ha. 

Mar, omdat dit wurkje in skets fout fan it Grousterferline, dat nei ts 
betinken bewarre bliuwe moat, kriget Stiing "Grou "fansels ek in eksimplaar. 

Mei inprotte genoegen ha wy ien en oarfoar "publicatie" ree makke. 
Wy hoopje dat jimme it mei nocht lêze sille en wy gean derfan zt dat de 

Stijiing it beskikber hôldtfoar de belangstellende lêzer 
en itfierder in goedplakje yn har argyfjaan sil. 

Mei groetnisse, 

15febrewaris 2003. 

Easrerwôlde Pieter Veenstra. 
Grins 	Harmen Veenstra. 

N.S. De noch tafoege loftfolo dateart Jan 1931. 
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"Tusken Grien en Baai" 
13 Oktober 1983 

Boochstrjitte /Earste steech 
West-kant 

(1) 

As earst neam ik —yn it hoekhûs 
Riedhzissfrjirte-Boochstrjitte 

it dide Grousrerpear 
Klaas en Ytsje 

Sietema-De Vries. 

Hy wie drukker fan syn Jak 
en yn dyfunksje yn tsjinst 

by Halbertsma. 

Ek tsjinne hy de doarpsdokrer. 
Sneintemoarns betelle men 

by himyn 't winkelhûs 
fins preemjefoar it sikefûns. 

Ik mien Jan trje stoeren en as tank in 
kriske, op in grut fel wyt papier, ta 

ôfdwaning. 't Wie infêst 
sneintemoarns boadskzp, 

dat parallel rûn mei de gewoante 

om gesellich ûnder de 
Wanen Jan Apollo, dat op Van Stralens 

boppeseal (a) har repetysje hôlde, 
de buorren om te kuierjen. 

Fammen rjochts, feinten lofise draai-om, 
en ... dat jûns, nei it gean nel de trein 

fan achten - ek infeste gewoanre Jan 't 
Grousterjong,folk - noch wol ns bar 
beslach krige, tusken in hy en in sy. 

En sneintemoarns, dan kaam ek II boere-
feinte en -fammefolk nei de buorren. 

De supporter Jan Apollo siet op it Grien-
stekje om it korps te beharkjen. 

Bern boarten by de pomp. 

En mennichjongfeinr  stapte by Van 
Stralens ûnder "yn en zit". 

't Gesicht Jan de sneinteïnoarn 
tusken 11 en 1 oere. 

Dochs sneintemoarns, kloksiach 
12 oere gang aan de buorren Gildes 

doar ta, mar dy bleaufoar 
de smokerzjfierder de 

hiele snein iepen. 

Klaas en Ytsjeferhu-en nei Sevenhuzen 
en de soan Jisk waard 
postman op de trein. 

Ut de Nearesteech wei kamen nei 
it hoekhûs 

Durk en Pytsje Looienga-Hiemstra 
mei de bern Jehannes en Setske. 

Roken], man ufaktu eren, al sa stie 
doe op winkeLsfinsrer - Pytsje wie 

in handich wyjke, sa wol efter 
de toanbank as vn it naaiwurli;famkes 

learde se dit Jak. 

Looienga wie de keapman, 
gong mei 't ark de boer op. Wie ek 

sa yn tsjinst asfertsjintwurdiger 
by keapman Van Dorssens drankehanneL 

Vn de Frisia Jan 1925 biedt Loo ienga 
foar geskikte priis aan 

"Bedstel kompleet" 
foar ien hûndert gûne, 

in twapersoans bêd, ien pel, 
twa kessens, in wollen en in oerklaaide 

rekken, in katoenen lekken 
plus twa lekkens en twa slopen. 

En mennich Jong pear kocht. Sa 
fertelde de keapman sels, doe, 

by in koarte besite by z2s. 
Ek wy bin 'der mei zit ein setten. 

Yn in lyts hzskeflak by it 
eardere stasjon Idaard-Reduzuin 
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ha de Looienga 's 
oan It lêst ta wenne. 

Se binneyn Grou te hôfbrocht. 

Sets/ce waard desriid.sferpleechster. 
De soan sette nel stzdzje 

op Indië ta. 

It wie de boerinne Ajice Beeksma- 
De Boer fan "Abe Herne" dy 't nel It 

ferstjerren Jan har man Reinder, 
mei de bern nei de buorren 
kaam en it hoek-winkelhûs 
fan de Looienga oernaam 

enfuortsette. 

De tijd hôlde gjin skofi en sa gong 
de saak oer oan har suster en 

swager, famyije Hooghiemsrer- 
De Boer, en 

is it hjoed harren dochter Roel 
dy 't earder mei har man 

Jan Jentsjes van der Schaaf 
t hc2nfan de tlders 
de saak oerkrige. 

(2-4) 

En dan no de Boochstrjitteyn! 
Njonken - eins efler - II beskreaune 

hoekhûsfine wy Siderius, 
koart sein, tusken neamde Roei en 

Gryt van der Meulen (5). 

lens stiene dêr trje imzen, saken; twa mei 
boppe-wenten, ien beheind. 

(2) 

Yn 't earste boppe-hûs wennen Harmen en 
Teatske van der Goot-Zwat, nammen mei 
Idank. In apart pear minsken, fan ritme en 

sttn, 
en dy 't dit ek wisten it te dragen op de 

kliïnrêle. De manufaktueresaak 
Van der Goot, yn de steech. 

Harren hûs, koe besjen life —foaral ekyn 
de Sint Piter-dagen. De ztstal wie foaral 

danfan klasse. 

Ypkje Zwat, in nicht fan defrou, hie har 
thzs by defamylje Van der Goot. 

Sy rroude mei Schilstra, 
in bakker z2t Drylts. Nei harfersrjerren 

wertroude Schilstra 
mei Tryntsje Zwat, in susterfan Ypkje; sy 

wennen lens oan de Marswei. 

Harmen van der Goot wie in broer fan 
Popke van der Goot, iens bakker, en ek sa 

tige bekend as grimeur en 
lieder Jan t Grouster loanielfolk. 

De namme Zwat heart asjan ôids rhzs op 
de helling - de lettere Westers helling - It 
plak dat de Firma Van der Made en De 

Vries iens oernaam en dat men hjoed ken 
as de Volma-Bepak oan de Volmawei. 

't Hûs lofis dêre, wie lens ekfarnylje-hûs, 
mei de namme Zwat. 

Sipke Zwat en synfrou Marijke Visser ha 
der lang wenne. 

it is hjoed It adresfan Roelinga 's tinte- 
atelier. 

(3) 

It twadde steechsboppehûs, eigen oan 
keapman Van Dorssen, de helt fan RLxt, 
waard boppe bewenne troch defamylje 

Sake en Janke Sietema-Adamse, 
de ôlden Jan Adem, Hindrik en Antsje. 

Under brûkte de keapman It sels as pak/nis 
)bar syn d&illeard. 

It hûs hat ek yn sjm gehielferhierd west 
û. o. oan defamylje Gatse en Metsje 

Wieringa dy 't der in grientesaak yn hiene; 

en ek sa oan defamylje Otter. Otter wie 
fakman yn 't meitsjen, boarjen Jan de 

klomp, en brocht troch kunde in hiel apart 
model aan de merk - en wa hat se net 

kend, de saneamde ~bakjes, 
mei skerpferhege punt, 
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yn 't wyt en swart. Oan 
de Boerewôl is de saak letter fuortset. 

Defamyljes Wieringa en Otter 
kamenfan bûten zit. 

't Steechshûs waard troch keapman 
Van Dorssenferkocht oan de kastlein 

Hindrik van Stralen. 
It begjinfanfernijingyn de steech. 

It Van Dorssens pakhzs waard 
fergadersea4 

en de k!ompnakkerskeamer 
infernijde hotel-wenkeamer. 

Boppe hie men fan dêr ztsicht 
oer de Bierhalle-haven hinne oan 
Engeisma 's grientesaak - eartiids 

oan Baas Beint Berkenpas, de snider, 
syn zitstal - ta. 

(4) 

Ir lêste hûsfan it trio steechshuzen 
wie beheind; doar en winkeisfinster 

wie al wat steechskant toande. 

Foardat it ôJbrutsen is wenne dêr 
Syrse Sierema, tige, sa net better bekend 
ûnder in oare namme, enfoar him noch 

in myfrjemdefamylje. 

Mar wa 't dêr de grurste rol spile hat 
wie Jouke Akke, widdofrou Ratsma- 

Suderbaan. Frou Ratsma wie in suster 
fan Andiys van der Veer syn mem, 
en har man Jouke dy 't se troch in 

ûnkferlear, in broer fan de eardere 
keapman Piter Ratsma. 

De Ratsma 's kamenfan Snits. 

Akke wie infrou dy 'tfan folie merken 
thzs wie en ek wéze moast lykas de tijd 

it oanjoech. 

Sa wie sefoar de buorman kastlein Van 
Stralen in twadde hôn, se wie in warbere 

frou en as men haryn sneins habyt 
de Bierhailesteech troch gean seach, 

sprurs der in hastigens üt 
fan itjinge dien wie 

en noch barre moast. 

Sy wie ek de sakefrou dy 't de klant 
op kundige wizefoarljochtingjoech, yn 

breiderj/ en saak's nijichheden. 

Moadekleuren, breidersguod fazen 
diggelguod, sierden it beheinde ztstal- 

finster. 
De winkel fan earder wie omtovere yn in 

eksklusyf hoekje Jan de steech. 

De dochters fan frou Ratsma wiene by 
it ûnderwiis. Janneke gong om utens 
en Pytsje troude mei Wouter Swat, 

wenje te Ljouwerf en harren bern boarten 
yn beppes steech. 

(5) 

Oan lofise kant Jan frou Ratsma 's 
winkeisdoar wie ek in ztstalfznster, 

dit mei broadsjes, bo!tsjes, 
wig en sleur, in makkelei Jan de 
fan komôfGedyksrer bakker, 

Leendert Moedt - steechs waarme bakker 
- troud mei de Grousrer Jitske Epema. 

Hyferkocht 8 broadsjesfoar in dûbbeltsje 
en bakte mei Aidjier hearlike /crintepoffen 

De bern wiene Anna, letter defroufan 
ferver Anne Boukes de Jong, en Jelle, 

troud mei Andryske Gorter. 
Rinse mei Antsje de Winkel, iens Lytse 
Buorrens bakkerspear, en Harmen de 

jongste fleach mei Harmenson 's dochter 
Froukje de seeën oer. 

Bakker Leendert Moedt kocht hûs en 
bakkerij aan de Haadstrjitte 

fan baas Popke van der Goot. 

lens wenne dêr Wiliemke, widdo Looienga, 
se hie in blêdsjeyn 'efer/ceap 

mei waren fan in healtsje en in sint. 
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De jongste soan waard dêr de lettere 
bakker en dêrneifalr ek dêr bakkers- 

doar ta. 

"Ir wie 40 fier lyn" safertelde hy dizzer 
dagen, oerfleinfan de oare em. 

Tusken doe en no hat men dêr û. o. de 
famylje Gan:inga 's grientesaak kend, en 
z itjier 1981 stie op 'e nij in bakkersdoar 
iepen oan de Haadstrjirte, no mei de 

namme Andringa. Dizze syn oerpake bakte 
iens oan de Waachshaven, syn pake en heit 

efier It tsjerkhôf, lylcas hysels. 

En sa is de steech har bakker kwyt mar 
komt famylje Lize Mink en Pytsje Bokma 

mei de dochter nei steech.hûs ta. 

Mink is gjin bakker mar wol in 
keapmanJ7anne1sman, handichyn in 

alderlel oan saken, foaral yn dejierren 
'11 4-'18, 

dyjierren safii2stere men wol ns, 
ha Lize Mink gjin wynaaien lein. 

Lize Pyt, svnfrou,  wist fan wanten, siet 
ek net stilyn dat winkelhûs, 

doe opsetten mei krudenierswaren en ek sa 
letter mei matten en kleedsjeguod. 

Famylje Mink kocht in hûs yn de 
Haadstrjztte (h). 't Wie de moikwinkel Jan 
Gauke Rins of wol Jan de dochter Janke. 

Dit hal laat ta oankeapfan huzen 
dêrnjonken wat letter defergrutte saak 

wie mei sa as bekend, defamylje 
Van Borssum Waalkens oan 't haad. 

Yn de s. ii. "Glazen gevel" 
tuskentiids de Spar dér. Hjoed alles fan 

enferboud ta, "It Beaken" 

En sa kocht Tjitte van der Meulen yn 1917 
steechshûs, doe ôld, yn 1926 nij opboud. 

In gaadlik plak ta wenjen, en grientesaak 

Van der Meulen kaam asjongfeinc mei de 
hûnekarre en hannef Jan Nij Brége nei 

Grou en troude mei Tryntsje Bouwhuis, 
ekfan Nij Brêge 'tfoar de tijd 

tsjinne by de menniste Ds. Pasma syn 
ôlden op 'e pleats. 

Defamylje Van der Meulen wenne iens yn 
bakker Hyltsje Boonstra's steech en 
letter zt need earne njonken de toer 

en dêrnei yn de steech. 

Tjitte van der Meulen wie in apart keap- 
man; wat hy eitsenien by de streek mei in 
praatsjeferkocht, wist hy troch aard en 

foarse stim mei in liet te befoarderjen. Hy 
song defroulju nei de karre ta en iens 

talokke, dan siet de mûle op It goede plak. 

En wat frommeske ken net syn Maaie-liet 
fan "Wat zijn de kersen rijp en mooi ". 

1927. 

De saak wie "yn 't nij habyt" ztwreide mei 
fisk enfleis-soarten; dêrtroch grutter omset 
krigen, wat ek mei ta wolstônfan de steech 

as wol de hiele Boochstrjitte liede. 

De keapman wie immen dy 'tfan alles by 
deeinhie: '14— 'l8bydedistnibüsje 
belutsen. Opropper byferkeaping en 

boe1guoL Mûnsernimmeryn tsjinstfan it 
Grouster bûterfabiyk En kelner by hotel 

Oosrergoo, famylje Dokter. 

By de stomme film, sneintejûnsfertoana' 
op Oostergoo 's boppeseal, no ytseal, 

wie Van der Meulen defertolker dêrfan, 
en brocht wilens de konsumpsjes rûn. 
len en oar bytiden ta grutte nochz' Jan 
'tfolk, as byld en ztlis inoar ûntrûnen. 

En yn de Boochstrjitte gong lens de saak 
op Van der Meulens bern oer en men 

beseach ek sa de ein dérfan. 
Noch draacht It hûs dy namme en 
men hdldtfest wat lens dêr lein is. 



(6)  

It hûs lofis hji7fan wurdr net mear bewenne 
d.w.s. dat dêr no de Drukkerij Frisia is, iens 

Friso fan de Haadtrjitte. 
Dizze oernommen troch immenfan 

bûtenit; Broisma s typografen 
binne dêr wurksum. 

De nije namme Frisia isfamylje 
fan de sa bekende eardere Grouster krante 

"De Frisia ". 

Famylje Wapstra, Willem en Janke, 
Joustersfan komôf, hawwe dêrfan '27 6f 

oan 't lêst to wenne. 
Helt en soan Lammert wiene wurksum by 

Halbertsina. 

Foar 1927 wie it defamyije Willem en 
Minke Wester-Brouwer, sy in dochterfan 

de Burds-boer Johannes Gooyes. 

De bern wiene Sytse, ûnderwizer, troud 
mei immenfan bûten. Japke waard de 

froufan Tjitte Visser, en Jehannes 
sette in izer- enj5'tswinkel op 

foar Abbema-state oer; hy troude mei 
Freerkje de Boer. 

Willem Wester wie eartiicls kaptein op de 
sleepboot "De Noordster", letter 

wurknimmer by Halbertsma. 
Se wennen doe ocm de Marswei. 

(7)  

De twa lêste huzen 't noch folgje, 
stienefoar Ratsma 's bazar oer. 

it earste hûs lofisfan de no neamde 
drukkerij wie lens in "Boersma 's winkel" 

en it wie defamylje Hoekstra, 
Durk en Gjetsje, Redzsters, dy 't dizze 

krudenierssaak betsjinrie. 
Hoekstra wie teffens suvelbewurker. 

Famylje Atema-Bouma, al sa bekend as 
Hindrik en Sytske, naam 

de Boersma 's winkel oer en setlen dy 
fuorryn it hûs lofis Jan de Fermanje, 

dêr 't no It Beaken ztstaït. 

Geen' Bouma, 61d-omke Jan de 
hjoeddeiske bakker Reinder Bouma en 
.syn Jong wyjke Kateiyne, in Redzster, 

kochten steechshû.s en setten ek 
in soartefan krudenie'rssaakje op! 

Bouma wie dêrby gistieveransierfan de 
bakkers en troch dizzefunksjeferhu:e men 

letter nei Snits. 

Dan is it defamylje Roei en Anne 
van der Meulen dy 't har to wenjen set 
yn it winkelhûs. De winkel draait goed,  
dochs Van der Meulen is gun winkel- 

man, mar jager. 

In man fan 'tJjild en romten en netjan 
de Boochstrjitte - en sa ruilet men it hûs 

om mei in arke. De Grûndaam, efier 
de ôlde skoalie, dêr lei har thzs. 

Dan binne it Klaas en Hinke Westra- 
Dijkstra, in Jong pear minsken 
dy 't it winkelhûs Boochstrjitte 

foar kar nimme. 

Ek sy wolie neiferrin 
fan tiid wat oars enferhzzje mei har 

krudeniershannei nel it eardere 
bakkerypandfan Baas Epke, en Lokke 
Kerkhof-Dokter yn de Haadstrjitte (c). 

Dan komt Visser fan de Lemmer 
mei frou en bern op en set alle seilen by 

om Grou, yn defiskhannel wat te 
presintearen. 

En mei ynset Jan de hielefamylje is dit ek 
wol siagge, sa tocht men, mar hûs en 

winkel waarden te beheindfoar bedoelde 
affearen en men slute Boochstrjitte 's doar. 

En dan as lêste komt der injongpear mei 
wat lytskes en hûnen zt de stêd nei de 

Boochstrjitte. 
Van Randen, eigener doe, hie wol wat 

oanhelle, sa sei men. 



Dochs op in rnoarn neifrjemde aktivi- 
teiten wie 't hûs leech, alles fuort, 

ek de hûnen dy 't sa 'n ûnrêstyn de steech 
brocht hiene. 

't Hûs wurdt ek no bewenne, en is der rêst 
om hûs en hear. 

(8)  

Ek sajildt dit foar it hoekhûs as lêste 
m 'e rige. 

Yn itferline wennen hjir 
Piter en Ketrine Roodbergen-Knossen, 

dy 'tyn har royaal opboud hûs op beskieden 
wize drokre en geselligensfan de 

Boochstrjitte mei belibben. 

Lettere ynwenners by Roodbergen 
wiene nei itferstjerrenfan synfrou, 

defamyije Hart en Harmke Van der Lei- 
Roodbergen. 

Omke en neef wiene wurknimmer 
by Halbertsma. Omke is yn 't ôldereintehûs 

"Oer 't Hout "ferstoarn. 
Van der Lel yn it Boochstrjitte-hûs. 

Mar no earst wer nei Boogstrjlttesfoarein 

Boochstrjitte lEarste steech 
East-kant 

(9)  

Foaroan, lofisfanôfde Riedhsstrjitte 
wennet no optisiën Bootsveld mei itfertoan 

fan de 80 'erjierren 

Yn 'tferiine, en myn witten wisfan 1910, 
wenne dêr en wie eigener defamylje 

Van Dorssen. Keapman Van Dorssen wie 
distillateuryn dranken en de heit fan de 

lettere dichteres mei namme Rixt. 

Yn 1937 kocht myn broer Jan Boerke, 
dames- en hearekapper, Van Dorssens hûs 

en sette yn 't grut syn saakfuort, mei 
fernijingfan winkel derby, û. o. drogisterij. 

't Is 1952 as itpear Boerke- Van der 
Meulen - Jan en Richt —ferfart, en hy him 

mei it kappersbedriuw deiset yn it hûs, 
't LzWcse hûs neamd, fan syn ôldste dochter 

Trynke en har man Gerrit Duiker. 

Famylje Klaas en Boukje Wapstra-Boerke 
set de saak Riedhzsstrjittefuort 

ûnder de nammefan 
optisiën en drogist ensjh., 

wylst kapper Eldert van der Meulen dêr 
earst trochgiet mei it mnljus hier/cmppen. 

't Is letter de soan Jan Wapstra, troud mei 
in jonge Amerikaanse (fryske ôlden), dy 't 

de saakfan syn diders ek as optisiën 
oernimt. Hjir njonken leit dan noch iens de 
namme De Vries. En sa bin ik dan oanlône 

- no, by Bootsveld. 

(10)  

De steech yn. 

Yn 't boppehûs, ek Van Dorssens eigen, 
makke Baas Szpke Visser - skearbaas 

skuonmakker, syn yntree 1909 - 
ûnder it berop, doe op 'tfinsteryn 't ny, 

it ramt sit der noch, "Barbier" - 
en men gong boppe wenjen. 

Yn maaie 1915 wie it dat zs mem 
en de kapper, beide foar de twadde kear, 

trouden, 
en dit sil de oanlieding west ha 

dat zs pake Eeltsje van der Walfan 
Van Dorssen it pand keapet. 

Neiferoaringen oangeande de Bierhalle 
ha ekpake en beppe Eeltsje en Hieke 
van der Wal- Van Stralen dêr wenne, 

lykas ek wy, Veenstra-Boerke, 
fan maaie '27 oant augustus '33. 

Bertehûs waard itfan myn jongere 
suster Okje Visser en letterfan 

zs twa jongste jonges. 



't Wie dêr kreas wenjen en folie jonge 
pearen ha der de earste stap set. 

De kapperssaakferhuze yn '26 nei 
in nij pand, hoeke Riedhzs-/Haadsrrjitte, 

earder wenstee fan Reid en Tytsje ç"d). 

Om ii sieechs boppehûs Zei Van Dorssens 
tzn, en de oare buorman wie Ratsma. 

(11) 

Nêst en rjochtsfan 't boppehûs 
wie Ratsma 's bazaar. 

De winkel ût de Boochstrjitte 
dêr 't hiel Grou op ta kaam, 
en dêr'tgjin nee te keap wie. 

Piter Ratsma sels wie de keapman, letter 
ek syn beide âldste soannen. 

Jou krige de saak oan de Boochstrjitte 
oer en Klaas sette in selde winkel 

yn Akkrum op. 

Bruorren Ratsma wiene 
muzyk-minsken. 

Jou foar de piano, Klaas defioele. 
Se namen les en joegen letter 

sels les. 

Ek ta de dûns, de nl/ere dûnsen, 
steppen en sa, foarmen se in pear. 

Klaas wie de learaar, 
Jou de begelieder op 'e piano, 

it barde op, no Oosrergoo 'sytseal. 

De namme Ratsma hatyn de steech 
altyd heechtijfierd; yn 'iferline is der 

fernijd, fergrutte, en hjir Zei 
ek it deistige wurkfan de bruorren, foaral 

de wiken om 21 Febrewaris hinne, 
Sint Piter-tiid, dan wie der wurk 

oan e winkel. 

Dan wie Ratsma 's saek it sprookje 
foar de bern. Trouwens ek de oare saken yn 

de steech, de Boochstrjitte, bleaune 
net efter. 

Dan stie de steech yn de 
belangstelling fan 

eitse Grouster en ôld Grouster. 

1, plak dêr 't men terjochte 
koe foar al fins winsken 

en ynkeapen. 

Sneintemiddeis wie it dis-besjent 
en hieneje as bern infoarpriuwke 

fan al it moais, dat 
Ratsma 's Bazaarjo 

yn it ijocht Jan it kommende 
Sint Piter - barren toande. 

De steech wie dan tsjin trjenfol rûn 
mei bern en wie it wachtsjen op 

de kloksiach, en iens de doar 
iepen stoden klojten 
der yn op, en kringe 

dyjongens, skouder oan skouder, 
al sa kaam men de winkel yn. 

lens de winkel fol, gong de doaryn 't slot 
en 	wie itfeest binnenshûs. 

Dit byld herhelle him salang Ratsma 't 
moaifûn en tocht dat elk syn kar makke 

hie, dêrnei itfoikje wer it liet. 

It wachisjenfoar him wie dan op de 
keapers, dêr 't dan jûns ek de winkel mei 

fol stie. 

Sint Piter-jûn, 21 Febrewaris, hôlde 
men sjoelen yn de wenkeamer, 

dit fan oerlevering. 

Keapman Piter Ratsma is yn '64ferstoarn, 
synfrou yn letterejierren. Nei de 

Boochstrjitte wie tichte by de Toer harren 
thzs. Salang wie noch de dochter dêr. 

Ratsma-jonges wenje yn Grou, om/crilen 
enfierôf. 

De namme Ratsma sht ik ôf 
mei it neamen Jan in eardere generaasje, 
ntl. dyfan de klokmakker Jou, Piters heil, 

Ratsma. 

J 

'Lrj 



Fan hearren en sizzen wie bekend, en ik 
mien it ek noch te witten, dat hy syn 

klokmakkerswinkeltsje hie (e) wêr't letter, 
lofts, defergrurte ba_-ar wie, 
njonken it neamde boppehûs. 

't Moat in apart man west ha, immen mei 
lcwinkslach passend wi 'tpatroanfan 

eartiids, antyk mei syn klokkespul. 

Ir Ratsma hûs isferkocht oan de 
Bierhalle en dênnei is yn de Boochstrjitte 

de namme Ratsma ôfsluten. 

Boochstrjitte / "De Bierhalle" 

(12) 

De krekte datum ta de bou dêrfan, 
is net bekend, mar it sil dochs rom, 

tige rom boppe de 100 jierferlyn lizze, 
dat de stap dêrta set is - 1870? 

Safertelde beppe Hieke dan, fan 
har ôlden, Joost van Stralen en 

Boukje Hoeneveld, oer 
wenjen, wurk en deferverswinkelfan 

har heit; de winkel dy 't dêr in 
grutte rolyn spile hie. 

't Ferhaal wol dan, dat baas Joast 
sneontejûns sjm wurkpleats 

romme, en ree makke, ta it skinken 
fan in glês bier. 

De klant kaam, de tarin waard grutter en 
geselligens spile har rol; faaks tige it plak 

om inoaren mei Grouster grappen en 
nijrsjes refermeitsjen. En mei it 

trochjaan Jan ôlder op bern, 
fan de sitewaasje doe, sjoch ik it byld en 

ferstean deferhalen smoutfan toan. 

Koartom, de opsetfrege omfergrutting, 
fernijing, en plannen waarden zitset. 

En sa kaam dan al sa njonkelytsen 
"De Bierhalle" ta stôn . 

De Tram, sa neamcl 

Dit troch model en trant Jan dyjierren. 
Ik ha g/in witten, dat ôlde Grousters ea 

dizze tanamme brûkzen. 

Wol iju Jan bûten zit, lykas Ljouwerters en 
sa, dy 't ik II wol sizzen heard ha. 

En Joost en Boukje wiene it kastleinspear. 
Baas Joost wie trouwens gun 

frjemde ein yn 't bit. 

Nei beppes sizzen, tape har heit op 
Boanstra 's Hoek; hotel Oostergoo, en hie 

hy ek iens de kôns hôn, dêr kastlein 
te wurden. - Dit is net bard. 

Sels, yn lyts bestek, hat er grif tocht, 
en dat is slagge. 

Fjouwer gen eraasjes ho de Bierhalle 
tsjinne. 

Nei de ynsetters Joast mei Boukje, 

de dochter Hieke en har man Eelisje van 
der Wal. 

Dêrnei z2s mem Boukje van der Wal mei 
zs twadde heit Szpke Visser. 

En wy, famyije Veenstra-Boerke, 
Jan en Hieke, foarmen oant 1952 

it slttstikyn de rige. 

De kastleins Van den Bosch Van der Veen 
en de tsjinwurdichefamyije, 

wiene efierinoar de nije eigeners. 

By harren is der tigefernijdyn de 
Bier/wille 

lykas dat ek by is it gefal west hat. 

Om 1920 hinne wie de earsteferbouwing, 
troch oankeap Jan buorman Riemersma 'S 

hûs en kûpers-saak (g). 
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De Bierhalle krige dêrtroch infergader- 
sealtsje en in nije boppewenning. 

1927 Wie defoisleine nijbou. It 
kûpershûs L7'ekf neamd bleau sa 't it wie, 

bûten deferbouwing. 
Wol ferbining, ûnder en boppe 

binnentroch. 

1936 Binnenshûsfertimmering; en 
siet de keamer-keuken earst 

tusken Bierhalle en winkelyn, 
dizze waard doe ferpleatst nei it 

kûpershûs, it plak dêr 't er 
no noch Is. 

En de seal waard trochiutsen. 

Foarjier 1945 Ferbouwingfan 
wenkeamer en sliepkeamers 

boppe de Bierhalle. Ek it 
balkon dêr waard bylutsen 
en meiinoar ree makke ta 

fergaderseal. 
Dit ynfoarzt sjen nei in oare tild, 

kommende nei is' oarlochs- 
riidskoft '40 - '45. 

En lofis njonken Bierhallesfoardoar 
pronket it stientsje yn de muorre mei 

de namme 
"Hieke van der Wal - Van Stralen-

Oktober 
tralea

Oktober 1927" 
en hôldtfoar iis itferline libben. 

En wat sûnderferbouwing 
ta stdn kommen is, wie, dat 

tusken earstneamde Boukje van Stralen 
en de jongere Boukje van der Wal 

de Bierhalle yn oantsjuuing 
in heale s/ach draaid is, 

dat wol sizze, 

dat, wat troch de lizzing 
oan de haven, lens efierkant wie, 

no kastleins 'foar" is, 
mei 't adres Haadstrjitte, 

en simmerdej mei in inônsk 
terras foar Bierhalle 's doarpronket. 

Is' 'foar" by defoara/den wie, 
troch de bûnens mei de buorren, 

de libbene Steech! 

Harrenfoarkant bleau ek offisieel 
ûsfoarkant, sa doe oan de Boochstrjitte, 

mei 't hisnûîner dêr 
op Bier/za/te winkeisdoar. 

Hjoed is dit Bierhalle efierkant, 
meifernzjd oansjen, en 

yngong ta seal en dancing, oan 
de Booch en oan lens Tule-havens em. 

Sij blaast de ôlde Steech -Boochsrrjitte- 
by tijden wile muzikaal nij libben yn, 

iylst itjiertal 1736 op de muorre 
noch sprektfan earder dagen en 

fan boufan 't earste hûs. 

De "Jordaan" 

(13) 

En mei de Bierhallesteech lofts, 
hat yn is' njonkenli;zende 
hûs rjochts wenne, 1910, 

de molkfarder, famyije Jochem en 
Klaske van Zwo/-Winkler mei 

de dochters Etsje en Anna. 

Letter neamde men dit is' 
"S&makkers hûs", 

om 't dêr efterinoar wennen 
in Kees, in (Ilbe, en de álden 

Sjoerd 0/bes de Vries en 
Setske Tsjilses Zeidenrust. 

Seilmakker 's saak enfak, 
iens stijÈe 

trochfamylje Musk, oan en neiby 
Waachs-haven, wurde oernommen, 

troch defeint, Sjoerd (1/bes 
de Vries, dy 't al sa kaam 

oan 't haadfan de saak doe. 
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Kees, soanfan 't diderpear 
De Vries-Seldenrust, 

kaam meifrou, en dochter Akke, fan 
bûten zit, nei steechs hûs, 

ta tsjinst Jan syn heit. 

It besloech oars, sykte, enfierder tiyst 
ferrin, sette in streek troch 't plan. 

Defrou, widdo, beg/int m 'rferlingde 
fan tijd, mei in huoddesaak dêr. 

Bystien troch de dames moadistes 
De Jong Jan it Hearrenfean. 

• Dizzen ûntwurpen mei sfear 
in huodsjefan strie, mei lint en strik 

en in grien tûkje ra. 
En de Fermanje-dldsjes dêrfoaroer, 
hja sille dit mei nocht oansjoen ha. 

Letter ferhuet men nei de Trjehoek. 
(43) 

En 't is Ulbe, dy 't nei Grou komt, 
broers plak oan de saak ynnimt, en 

mei synfoikje yn 't steechshûs 
wenjen giet, om 1912 hinne. 

Itferrin isfierders, en net ûnbekend 
dat Ulbe iens Seilmakkers 

baas waard, en yn 't hûs dêr, doe, 
oan de Grou wenjen gong. 

Foar de dzdlikens, dizze Ulbe 
wie troud mei Aukje Venema. 

De bern wiene Sjoerd, Gryt en Jaap. 

Ir âlderpear Sjoerd en Setske de Vries 
komt dan, nei de Bierhallesteech, 

dêr 't ek de lêste sit, fan 
dizze ôldelju leit. 

De saak hatfierder har weifi2n4 
ûnder ii each fan in 
Sjoerd Ulbes, en de 

hjoeddeiske direkteur Uibe Sjoerds. 

En it steechshûs hat dêrnei noch û. o. 
troch defaniyije Jan en Gryt 
Atema bewenne west, as de 

brânstojlzanneler. 

14-16) 

Foaroer dit no Broisma 's hûs, st/ene 
iens trzje huzeiz, eigendom fan de 

Menniste Gemeente. 
Hzskes ta bewenning en ten 
geunstefan har âlderen, ü. o. 

de widdo 's Sake ' Fokje Roodbergen 
Douwe 'Jehanne van der Schaaf 

Ruurde Wikje van den Berg, 
dit trjetal zt myn bernetiid. 

Wenninkjes, besteande zt 
in keammerke, lytsportealtsje 

mei in ijedderke om nei boppen. 
Frj wenjen, en miskien 

in beheindejefle ta. 

Ut need hawwe se ek troch oaren 
bewenne west, en dêrnei, it stimpel 

"ûnbewenber" krigen. 

Se binne -1946- troch zs kocht, ta gerif 
fan de saak, en letter, min of mear 
dêrta dreaun, yn Gemeentehannen 

oer gien. 
Lykas ek zs boppehûs, wêrûnder it 
Bierpakhzs, rjochts om de hoeke. 

Dit mei 't each, safli2stere men, 
doe al, ta in oar doel. 

* 
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Tagongs- strjitsje 

Tekening 1952 

Oangeande de tekening sjoch tekst yn kader 
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