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Deze oude smederij staat pal aan de weg.
Leden van de smidsfamilie Den Hartog hebben hier ruim 130 jaar gewerkt.
Samen met de timmerlieden De Leeuw waren zij de oudste ambachtslieden van Sint
Maartensbrug.
Geschiedenis
Dijkwerker Kors (van Cornelis) den Hartog (geboren in 1779) was afkomstig uit Sliedrecht. Hij trouwde in 1797 in Petten met
Stijntje Hooft. In 1811 was Kors dijkwerker in Petten.

Luchtfoto Google
Hun zoon Willem den Hartog werd geboren in 1823. Hij trouwde in 1849 als smidsknecht in de Zijpe met Antje Waag.
Willem nam de smederij in Sint Maartensbrug over van Hendrik Rademaker.
Willems zoon Jan den Hartog volgde zijn vader op. Hij trouwde in 1883 met IJda Blaauboer.
Hun zoon Willem, getrouwd met Engeltje Veuger, volgde zijn vader op in het begin van de 20e eeuw. Willem stond onder de
oudere inwoners bekend als ‘de oude smid’.
Vanaf 1944 tot 1983 werd de smederij gedreven door Jan den Hartog, zoon van Willem en Engeltje, samen met zijn broer
Gerrit.
Jan den Hartog trouwde in 1944 met Dien Blom. Vader Willem en broer Gerrit woonden bij het jonge paar in.
Dien zei altijd: ‘Ik heb drie mannen gehad!’
Halverwege de jaren vijftig is achter de oude smederij een stuk aangebouwd, daar kwam de paardenstal in. Voor die tijd
werden de paarden buiten in de travalje beslagen.
Voor aan de weg, aan de linkerkant van de smederij was tot circa 1975 een winkeltje, waarin enkele fietsen te koop
stonden.
Voor de smederij stond een benzinepomp.
In 1984, toen Jan den Hartog 65 jaar was, stopte hij met het smidswerk. Het vuur werd gedoofd en de hele inventaris bleef
staan. In 1996 overleed Jan op 77-jarige leeftijd.
Dien den Hartog-Blom woonde tot augustus 2013 in de woning die bij de smederij hoort. Zij verhuisde naar een
verzorgingshuis in Den Helder. Sindsdien is het pand niet bewoond. Het zal leeggehaald en verkocht worden.

Jan Dekker uit Sint Maartensbrug beschrijft zijn herinneringen aan de smederij als volgt:
‘Als klein kind vonden wij het indrukwekkend als de smid de roodgloeiende ijzeren banden om de houten spaakwielen van
de boerenwagens legde. En wat te denken van die speciale lucht bij het beslaan van de paarden in de travalje. Ook die
speciale hamerslag vergeet ik nooit.
Als conversatieplaats was de smederij een geliefde plek voor veel ‘Bruggers’.
Er heerste altijd een niet te omschrijven sfeer.’
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Links de woning, rechts de smederij

plattegrond

Achteraan was vroeger de travaille
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Overzicht interieur

voorraadkasten
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Het licht dooft in deze smederij,
Lamp met aandrijfinstallatie
t.b.v. onder andere de zaagmachine

weegschaaltje
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Compressor

Het smidsvuur is gedoofd
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