
Grondsma, Gerrit. - Kaashandelaar. - Geb. 12 Mrt.
1889 te Oosthem in Friesland. — Vader: Minne Grondsma.
Moeder: Hutje Visser. - Geh. met Johanna Henriëtte
Tibaut te Leeuwarden op 24 Juni 1912. Uit dit huw. zijn
geb.: 19 Apr. 1913, Menno Gorrit; 17 Sept. 1914, Johanna
Wilhelmina; 2 Oct. 1917, Johannes Marinus; 9 Aug. 1919,
Hutje en 20 Sept. 1921, Gerrit. — G. stamt uit een oud ge-
slacht van kaashandelaren. Na te Sneek de l.s. en te Leeu-
warden het Inst. Poutsma te hebben doorloopen, werd



hij tegelijk met
zijn broer Gor-
rit, in de zaak
van zijn vader,
fa. G. Gronds -
rna & Co. Leeu-
warden, opge-
nomen. Toen in
1912 te Alkmaar
een filiaal van
deze onderne-
ming werd ge-
vestigd, werd G.
met de leiding
hiervan belast.
In 1934 nam de
firma het be-
drijf over van
deN.V.Karper-
ton, fabriek van
korstloozekaas,
destijds geves-
tigd te Lim -
men, doch die
nu werd over-
gebracht naar
Alkmaar. Het Alkmaarsche bedrijf heeft zich onder lei-
ding van G. tot een grootscheepschc onderneming ont-
wikkeld. Naar alle landen en werelddeel en worden de pro-
ducten geëxporteerd. De N.H. Edammerkaas wordt in
groote hoeveelheden uitgevoerd. Sinds jaren is G. voorz.
van de Ver. v. Kaashandelaren in Noord-Holland., voorz.
Ned. Zuivelbeurs te Amsterdam, lid van de K.v.K. te
Alkmaar, bestuurslid Openb. Leeszaal en. lid van den Ge-
meenteraad aldaar. Herhaaldelijk hoeft G. zakenreizen
naar België, Frankrijk, Duitschland en Engeland ge-
maakt. In zijn vrijen tijd legt hij zich speciaal toe op de
dcclameerkunst, waarmede hij herhaaldelijk voor lief-
dadige doeleinden zijn medewerking verleent. Hij was leer-
ling van Cato Esser en Lobo, later van de Vlaamsche actrice
Mevr. A. Verbeek de Swerdt. Hoewel G. al meer dan een
kwart eeuw te Alkmaar woonachtig is, heeft hij zijn
Friesche afstamming niet vergeten. Ter gelegenheid van
het 400-j. bestaan van Leeuwarden vervulde hij de hoofd-
rol bij de opvoering van de „Fryske Tsjernc" van Gysbert
Japiks. Ook te Hamburg ter gelegenheid van de folkloris-
tische feesten declameerde hij in het Friosch. In de oude
kerk te Stiens droeg hij bij de. onthulling van het monu-
ment van. Pietcr Jolles Troelstra gedichten van T. voor. -
Nassauplein 22, Alkmaar.


