81 Parkstraat 2
Hier stond eerst de woning en klokkenmakerij van Douwe Jelles Tasma. Tasma verkoopt zijn huis 14 mei 1845 aan schipper
Tjitte Visser voor f 500,- op voorwaarde dat hij zelf nog maximaal 5 jaren in een klein deel mag blijven wonen. Hij overlijdt
hier op 12 augustus 1850 ‘s morgens om half twaalf.
In 1859 koopt de gemeente de noordelijke helft van dit pand om er een telegraafkantoor te kunnen vestigen. Als er in Grou
in 1876 een nieuw post - en telegraafkantoor gebouwd is, koopt Cornelis Franx uit Jorwert de “Tasma woning”. Hij laat die
afbreken en er komt een nieuwe bakkerij met bovenzaal voor in de plaats.

118 Raadhuisstraat 7
Gerlof Gerrits v.d. Veen “leeraar der Vlaamse Doopsgezinde Gemeente” woonde omstreeks 1800 in deze woning. Zijn zoon
Gerrit Gerlofs van der Veen koos voor het klokkenmakersberoep en was in 1814 ook meester uurwerkmaker. Toch
verdiende hij te weinig, want in mei 1816 vekoopt hij de woning voor f 1.500,- en gaat met zijn gezin achter de kerk wonen,
waar hij al in 1818 overleden is.

133 Raadhuisstraat 8
Hier stond de woning van klokkenmaker Sybe Gerbens de Vries afkomstig van Wergea, maar na zijn trouwen in 1795 in Grou
werkzaam. Het was waarschijnlijk in latere jaren moeilijk de kost te verdienen, want in 1824 koopt zijn zoon, Gerben Sybes
timmerman in Wergea, de woning van zijn vader voor f 400,-. Sybe Gerbens blijft er wel wonen, maar is de laatste jaren van
zijn leven arbeider.

180 Halbertsma’s Plein 4
Op deze plaats stonden eerst twee woningen. Links woonde bakker Hidde Halbertsma en later zijn zoon, bakker en koopman,
Binnert Halbertsma en in de rechter woning klokkenmaker Jelle Douwes Tasma. Tasma kocht dit huis in 1817 voor f 1.650,en woonde hier tot 1828. In 1829 kocht Binnert Halbertsma deze woning voor f 1.135,25 erbij en liet enkele jaren later beide
woningen afbreken en op die plaats in 1837 dit grote koopmanshuis bouwen.

188 Halbertsma’s Plein 13
Hier woonde ongeveer honderd jaar de adellijke familie Van Velzen. In 1752 worden hun bezittingen in Grou verkocht.
Klokkenmaker Johannes Andriesse koopt dan voor 378 goud guldens de oostelijke helft van het woongedeelte aan de
“Komerk”. Na hem wonen en werken hier ook zijn zoon Klaas Johannes Andriesse en kleinzoon Johannes Klazes Andriesse
als klokkenmakers. Wanneer Johannes Klazes in 1820 op 34 jarige leeftijd overlijdt, komt er geen koper voor de
klokkenmakerij. De woning wordt nog een aantal jaren verhuurd en in 1838 aan Cornelis Andriesse verkocht.

199 Hoofdstraat 19
Hier woonde en werkte klokkenmaker Sipke Rinzes. In 1811 koos hij voor de achternaam Hoekstra, wat gezien de ligging van
het pand een logische keuze was. Omdat Sipke Rinzes vrijgezel bleef en de uurwerkmakerij van zijn vader overnam, is het
waarschijnlijk dat ook zijn vader Rinze Durks op deze plaats zijn uurwerken maakte. Toen Sipke Rinzes in 1830 overleed,
erfde familielid Willem Sieuwes van Dijk, die al lang met zijn vrouw en kinderen bij hem inwoonde, het woonhuis met de
uurwerkmakerij. Na het overlijden in 1861 van Willem Sieuwes van Dijk eindigt in dit pand het maken van Friese klokken.

274 Hoofdstraat 18
Hier stond de “komelkerij” van Ype Martens en Antje Jelles. Hun zoon Jelle Ypes, die als achternaam voor Klok koos, trouwde
in 1794 in Grou en werd daarna in Leek klokkenmaker. Daar bleef hij tot zijn overlijden in 1853 wonen.

277 Hoofdstraat 2
Klokkenmaker Klaas Johannes Andriesse kocht begin 1802 deze woning, waarin een gortmakerij gevestigd was.
Waarschijnlijk verhuisde hij zelf met zijn vrouw Minke Sybrens naar dit huis toen hun zoon Johannes Andriesse op 28
augustus 1808 trouwde met Ynsk van Gorkum en in het ouderlijk huis aan de “Komerk” ging wonen. Klaas Johannes
Andriesse overlijdt 58 jaar oud op 3 july 1819. Opmerkelijk is dat in de rouwadvertentie alleen vermeld staat dat hij
“Koopman in kaas en Grutter” is. De zonen Cornelis en Sybren blijven nog tot 1845 eigenaar van de gortmakerij en dan wordt
dit familiebezit verkocht.

305 Kerkstraat 22
Hier lieten klokkenmaker Pieter Wessels en zijn vrouw Elisabet Piers, naast een rijtje bestaande huizen, een nieuwe woning
bouwen. Ze woonden er samen maar kort, want ze trouwden in 1779 en Pieter Wessels overleed al in 1783. De weduwe
verkoopt de woning in 1821 aan de diakenen van de Vlaamse Doopsgezinde Gemeente.

A Hôfsgrêft 2A
Koopman Sjoerd Gerben Binnerts en zijn vrouw waren eigenaren van het poortgebouw en de oostelijk naastgelegen woning.
Hun zoon Johannes Sjoerds, die klokkenmaker werd, gebruikte dit poortgebouw als zijn uurwerkmakerswinkel. Johannes
Binnerts trouwde in 1828 met Ebelina Zuidema en zij woonden lange tijd als huurders in het “Poartehûs” (nr 200) bij de
ingang van het kerkhof waar Johannes Binnerts in 1861 overleed.
200 Hoofdstraat 108.

