
 

Smederij in de Hoofdstraat te Grou 
 
Het gebouw waarin nu de delicatesse zaak van Minne van der Veen is gevestigd, 
deed vroeger dienst als smederij. En wel ruim 200 jaar is hier het oude ambacht 
van grofsmid uit geoefend. 
 
In de hypotheekboeken wordt in 1753 genoemd; 
 
Joost-Jurjensz, Mr. Grofsmid, die veel ijzerwerk leverde voor de werven in 
Grou 
 
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon: 
 
Jurjen-Joostesz, Mr.Grofsmid,  welke op 30 januari 1774 te Grou 
 huwt met:  
Lokke-Gerbensdr. Binnerts 
 
Deze wordt opgevolgd door zijn zoon: 
 
Gerben-Jurjensz. Greeben, Mr.Grofsmid, geboren 1784 te Grou en  
 
huwt op 5 juni 1813 te Grou met : 
 
 Jitske-Binnertsdr. Zuiderbaan, geboren 1793 te Grou en overleden op 13 
maart 1867 te Grou .Dochter van: Binnert-Gerbensz. Zuiderbaan en Feykje-
Tjalkesdr. Bouma 
 
 
Opmerking: In 1811 neemt Gerben-Jurjens de familienaam:” Greeben “ 
aan. 
 
Zijn zoon volgt hem op: 
 
Binnert-Gerbensz. Greeben, geboren 24 juli 1816 te Grou en overleden op 2 
juli 1894 te Grou, 
 
 huwt op: 8 januari 1841 te Grou met: 
 
Hiltje Pieterdr. Keuning, geboren 9 november 1813 te Ureterp en overleden op 
24 juni1876 te Grou. Zij was een dochter van: Pieter-Durksz.Keuning en 
Zwaantje Johannesdr.. 
 



 
Hij wordt beschreven in het boek van Wiebe Blauw “Van glis tot klapschaats” 
Uitgeverij Van Wijnen te Franeker. 
In de Leeuwarder Courant van 1861 wordt gesproken over ‘Grouster Schaatsen” 
 
 
Hun dochter: 
 
 Jitske-Binnertsdr Greeben, geboren 1 januari 1843 en overleden op 3 oktober 
1904 te Grou 
 
 huwt met: 
 
 Arend Tjalkesz.Bouma, geboren op 30 juli 1840 te Grou en overleden op 13 
maart 1926 te Grou. 
 Hij was de zoon timmerman Tjalke Bartelesz. Bouma en Teatske Arendsdr. 
Lamsma 
 
Arend Tjalkesz.Bouma was grossier in dranken, woonde in het pand op de 
hoek Wijde Steeg en Hoofdstraat. 
Arend was raadslid en wethouder van de gemeente Idaarderadeel, ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand. Hij was ook aangesloten bij de toneelvereniging 
“Thalia”. Schreef het toneelstuk “Wa sil it winne” ( 1910, 2e printinge 1926) 
 
 
 Hun zoon: 
 
 Binnert-Arendsz. Bouma, geboren 24 december 1874 te Grou en overleden op 
15 november 1944 te Grou 
 huwt op 1 juni 1895 te Grou met: 
 
 Tijntje-Sikkesdr. Kingma,  geboren te Grou op 9 september 1868. Dochter 
van  Sikke Benedictus Kingma en Romkje Merksdr. Mindertsma. ( Het bekende 
hardrijder geslacht) 
 
 
 
Binnert wil zelf graag boer worden , maar nadat hij de ambachtschool heeft 
gevolgd wordt hij smid. In 1895 neemt hij de smederij van zijn inmiddels 
overleden oom Binnert Greeben in de Hoofdstraat over. 
Bouma is actief lid van de “Krite”van Grou waarvan hij 23 jaar bestuurslid is 
geweest , waarvan 17 jaar als voorzitter. 



De friese schilder Ids Wiersma heeft in 1920 een schilderij gemaakt waarop 
Bouma is afgebeeld, werkend in zijn smederij.  
 
( Overgenomen uit boek van Wiebe Blauw) 
 
Hierna gaat de smederij over in handen van Joute Okkema. Hij begint samen 
met zijn vrouw Bontje Koldijk op 19 mei 1928 in de Hoofdstraat. 


