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Beschrijving
Deze smederij is niet meer als zodanig in gebruik maar alle benodigde
apparatuur en gereedschap is aanwezig, kortom een authentiek en historisch
waardevol geheel.

Smederij Blokker en winkel Palsgraaf,
ongeveer 1925.

Smederij Hauwert

Het oude gebouw herbergt de smederij en de woning, hierachter is in 1954 een
loods/werkplaats gebouwd en aan de linkerzijde naderhand een winkelruimte.
Deze laatsten zijn niet interessant, de smederij des te meer.
De oude smederij met woning heeft een zadeldak gedekt met oudhollandse
rode pannen met waterborden en windveren, de muren zijn opgetrokken met
rode baksteen en de topgevels zijn van hout. Houten goten met klossen en een
zinken binnenbak.

Smederij Blokker in 1991. De garage werd
gebouwd in 1936.

Smederij Hauwert

In de smederij met een lage zoldering is de volledige inventaris aanwezig met
een travalje voor het beslaan van paarden, een smidsvuur met waterbak en
bijbehorend aambeeld en een werkbank met divers gereedschap. Een grote
verzameling hoefijzers is aan de wanden en de zoldering bevestigd.

Zolder. Let op de stevige schoorsteen.

het smidsvuur.

Voor de deur van de smederij is een cirkel te zien waar vroeger de houten
spaakwielen werden samengesteld waarna ze werden voorzien van een stalen
band. Het gat in het midden is voor de as die hierin vast werd gelegd.

De cirkel voor de deur waarmee
vroeger de houten spaakwielen
werden samengesteld.

Hoefijzers boven het smidsvuur.

In de smederij is een verzameling van A4’tjes te zien van de stichting Historisch
Genootschap Hauwert waarop de geschiedenis van het pand wordt beschreven
met de gebruikers en de eigenaren in de loop der jaren.
Hierop is ook te lezen dat in 1852 deze smederij is gebouwd. Gelet op het
uiterlijk van het pand is te verwachten dat dit de oorspronkelijke smederij is
waarbij de gevels en kozijnen in de loop der tijd wel enigszins zijn aangepast.
Bewoningsgeschiedenis
Een melkboer zonder kar
een club zonder lid
dat is lang niet zo bar
als een boer zonder smid.

Briefhoofd

Dit gedicht, opgeschreven door Pieter Gijsbertus Blokker, hing lang in de
smederij. Een smid was is een boerendorp als Hauwert onmisbaar.
Het beslaan van paarden, ringen om de emmer, een ring in de neus van een
stier, het maken van gereedschap en het solderen van een lekke pan – allemaal
taken die de smid volbracht.

Tweede pand links is de smederij.

Smederij in 1925. Op de motor zit Piet
Blokker, een zoon van de smid, achterop
zit zijn vrouw Meinsje Boelis.

In 1852 wordt op het erf van Klaas de Boer op het Westeinde van Hauwert een
smederij gebouwd. De eerste smid is C. Hoefnagel, een juiste naam voor een
smid.Hij wordt opgevolgd door Jacob Hoekstra. Die verkoopt in 1898 de zaak
aan Gerrit Blokker, zoon van Pieter Blokker en Neeltje de Beurs.

Vanaf dat jaar tot heden (2018) is de smederij in handen van de familie Blokker.
Bij deze familie komen afwisselend de namen Pieter en Gerrit voor.
Gerrit trouwt in 1898 met Trijntje Houter, dochter van Gijsbert Houter,
landman in Wognum, en Antje van der Deure. Antje is de dochter van Albert
De familie Blokker
Op 24 december 1815 trouwt Pieter Blokker, koopman te Hoorn, met Aagje
Vink. Op 27 mei 1849 huwt hun zoon Gerrit met Geertje Eilander, hij vestigt
zich als meestersmid in Nibbixwoud. Getuigen zijn Jan en Jacob Blokker,
broers van de bruidegom.
Jacob wordt inlands kramer en trouwt met Elizabeth van der Zel. Hun zoon
Pieter wordt ook smid. Diens zoon Jacob gaat in de handel: hij verkoopt
kachels, huishoudelijke artikelen en landbouwmachines. Eerst op de markt
in Hoorn, later in een winkel. Jacob is de grondlegger van het Blokkerconcern.
In 1850 wordt in Nibbixwoud Pieter geboren, zoon van Gerrit en Geertje
Blokker. Deze Pieter Blokker trouwt met Neeltje de Beurs. Zij krijgen een
zoon die ze Gerrit noemen. Pieter Blokker is smid op de Bobeldijk.
Wiers van der Deure, burgemeester van Nibbixwoud en Trijntje Galis.

Smid van vermaardheid
Gerrit Blokker wordt een ‘smid van vermaardheid’, een van de eerste
gediplomeerde hoefsmeden van West-Friesland.
Op 24 februari 1899 ziet zijn zoon Pieter Gijsbertus het levenslicht en later
wordt dochter Annie geboren.
Gerrit geeft in 1931 de smidshamer over aan Pieter. Vader Gerrit heeft nu meer
tijd voor de vele verenigingen (onder meer IJsclub, Witte Kruis, Kiesvereniging,
diaken, Nutsspaarbank en gemeenteraad) waarin hij actief is en voor het
schrijven voor de krant.
Zoon Pieter heeft een voorliefde voor knutselen, hij groeit uit tot een
duizendpoot. Volgens zijn zeggen worden in zijn bedrijf dertien vakken
uitgeoefend. Wanneer hij een fiets verkoopt, leert hij de klant ook meteen
fietsen.
In 1923 trouwt Pieter met Meinsje Boelis uit Oostwoud, dochter van Herke
Boelis en Aafje Koomen. In 1925 wordt hun zoon Gerrit Herke geboren.
De smederij wordt langzamerhand te klein, er werd een grote werkplaats met
magazijn bijgebouwd. Een centrale as met lange riemen dreef boor- en
zaagmachines aan. Pieter kan zich uitleven, hij kan alles maken en zegt nooit
‘nee’. Hij sleutelt ook aan motorfietsen en rijdt zelf ook al op jonge leeftijd een
Harley Davidson.

De werkbank.

Loods of werkplaats achter de smederij.

Weidewagen
Boeren schaffen maai- en harkmachines aan. Ook de melkmachine doet zijn
intrede. De Fa. P.C. Blokker en Zn. (inmiddels werkte zoon Gerrit ook in het
bedrijf) wordt agent van Alfa Laval. Boeren uit de wijde omtrek bestellen bij
Blokker hun weidewagen: een kast op wielen met dieselmotor en vacuümpomp
met rondom een raamwerk om de koeien aan vast te zetten.

Tractoren vervangen de paarden. Krozen kan volgens Piet Blokker met de
tractor: een lange ijzeren pijp in de hef achter de tractor met een kroosrek of
modderbak van anderhalve meter breed. Steeds voor- en achteruit rijden, maar
het schoot wel op.

Smederij Hauwert in 1991, met daarvoor een rij weidewagens voor machinaal
melken. V.l.n.r. Pietje Blokker, Cortje Blokker, Gerrit Blokker, Jan Bierman, Cor
Balk en Piet Blokker.

Gerrit Blokker trouwt met Corrie Wijdenes. Het jonge stel trekt in de smederij,
vader Piet en moeder Meinsje gaan in het huis ‘De Hoef’ wonen. Pal naast de
werkplaats, want Pieters werk is zijn leven.
In 1954 krijgen Gerrit en Corrie een zoon: Pieter en drie jaar later wordt Cor
geboren.
De Vivowinkel van Klaver wordt gekocht en verbouwd tot woonhuis voor Gerrit
en zijn gezin. De woonkamer in de oude smederij wordt winkel, de slaapkamer
kantoor met aan de wand getuigschriften en foto’s van vijf generaties Blokker.
Piet Blokker is bijna vijftig jaar smid wanneer hij overlijdt als gevolg van een
ongeluk.

Gerrit wordt ernstig ziek en sterft jong, zijn zoon Cor wordt getroffen door
dezelfde ziekte en overlijdt daaraan.
Piet Blokker gaat bij de smederij wonen en Corrie trekt in ‘De Hoef’.
(Bron: Groot, K., 100 Jaar smederij Blokker, Jaarboek 1998 stichting Historisch
Genootschap Hauwert)

Voor de smederij, jaren zestig. V.l.n.r. Jaap Koopman, Gerrit Blokker,
Pieter Gerrit Blokker (toen de smid), Jan Bierman (knecht), Gerrit
Herke Blokker, Piet Blokker, Cor Blokker en Dorus Schipper.

