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De Smid, eeuwenoud ambacht

Het beroep van smid is een van de
oudste ambachten in de wereld. IJzeren
voorwerpen werden eeuwenlang met de
hand gemaakt.
In steden en grotere grotere dorpen waren
vaak meerdere smederijen te vinden. Het
ambacht heeft zich in de loop van de tijd
ook op vele manieren gespecialiseerd.

Denk daarbij aan ambachtslieden als een
edelsmid, een koperslager of een hoefsmid.
Weer andere vaklieden gingen specialistisch
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werk als horlogemaker uitvoeren. Allemaal
beroepen die hun oorsprong in de smeedkunst vinden. Dat het beroep vroeger erg
algemeen was blijkt wel uit de vele families in
Nederland die nog altijd Smid, Smit of Smith
heten! Dat geldt natuurlijk net zo voor meer
afgeleide namen als Hoefsmid en Goudsmid.

Een oude schoolplaat laat het ambacht
van smid zien. Deze hangt ook in onze schoolklas.
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Hoe komt de smid aan zijn ijzer?

Om ijzer te kunnen bewerken, heeft een
smid grondstoffen nodig. Deze grondstof
bestaat met name uit ijzererts.
Vanaf ongeveer 500 voor Christus werden
veel ijzeren voorwerpen in Nederland
gemaakt, maar vanaf het begin van de
jaartelling is met zekerheid vast te stellen dat
ijzerproductie een meer vaste vorm aannam.
Juist in die periode (die dan ook de ijzertijd
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wordt genoemd!) ontstonden dorpen in het
gebied dat we nu het Hogeland noemen.
De ijzererts kon uit het Drents-Groningse
veengebied komen (foto: moerasijzererts
of ijzeroer) of gewonnen worden in Twente
en de Achterhoek. Gezien de Europese
handelsrelaties die de stad Groningen al
vanaf de middeleeuwen heeft gehad werd ook
hoogwaardiger ijzer vanuit andere delen van
Europa aangevoerd om op het Hogeland te
worden bewerkt.
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De smid aan zijn werk: de travalje

De landbouw is eeuwenlang de
belangrijkste bron van inkomen in
Noord-Groningen geweest.

Daarom werd naast smeedwerk voor dagelijks
gebruik ook heel veel smeedwerk verricht
voor toepassingen in de landbouw. Voor de
mechanisatie was de landbouw grotendeels
afhankelijk van paardenkracht en was de
hoefsmid een onmisbare ambachtsman die
de paarden kon ‘beslaan’. Niet elk paard vond
het fijn dat de hoeven van nieuwe hoefijzers
werden (of worden) voorzien. De hoefstal
of travaille, vaak verbasterd tot travalje, is
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een houten of metalen constructie die zo
ontwikkeld is dat het paard vast kan worden
gezet en de nieuwe hoefijzers veilig kunnen
worden aangebracht. Het paard staat als het
ware in een soort van kooi en kan geen kant
op. Vooral voor de veiligheid van de hoefsmid
is dit van groot belang. Een trap van een
paard kan behoorlijk hard zijn.
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Mechanisatie en industrialisatie

In het Verenigd Koninkrijk kwam vanaf
ongeveer 1750 de industrialisatie op
gang. Het duurde echter nog lang voor in
Nederland de industriële revolutie ook op
gang kwam.
De landbouw op het Hogeland bleef dan
ook aanvankelijk nog traditioneel, maar
veranderde snel na 1850. De functie van de
traditionele smederij veranderde als gevolg
van de mechanisatie in de landbouw. Toch
wisten smeden zich aan te passen en het
hoofd boven water te houden.
Onder meer de innovatie van de zogenaamde
Arendploeg (waarover meer in de Schutstal!)
zorgde dat de smid toch werk behield. In
de loop van de 20e eeuw gingen diverse
smederijen andere diensten en producten
leveren. Denk daarbij aan een fietsenmakerij
(lees daar hier meer over), ijzerhandel en
later bouwmarkt of elektronicazaak. Ook veel
installateurs en garagebedrijven vonden hun
oorsprong in een smederij.
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De smederij van Jansen in Usquert groeide
uit tot een elektronicazaak die al lange tijd in
Uithuizen is te vinden.
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De fiets!

Loopfietsen bestonden al in de 18e eeuw,
maar pas met de uitvinding van een
loopfiets met stuur in Duitsland rond 1817
begon de ontwikkeling van de moderne
fiets.

Het duurde nog tot 1842 voor de eerste fiets
met pedalen in Engeland werd ontwikkeld.
De vraag is echter of deze fiets wel in de
praktijk is gebruikt. De eerste fiets die in
Frankrijk vanaf 1867 door een groter publiek
werd gebruikt was karakteristieke ‘hoge bi’:
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een zeer groot voorwiel met pedalen en
een klein achterwiel. Deze onpraktische en
redelijk gevaarlijke fiets werd in Nederland
vooral bekend als de vélocipède. In 1868 werd
ook de eerste fiets met kettingoverbrenging
ontwikkeld en in 1885 presenteerde de Britse
John Starley een fiets, de ‘veiligheidsfiets’ die
eigenlijk maar weinig verschilt van de fietsen
die nog steeds worden gebruikt.
Verschillende types vélocipède
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Fongers fietsen en fietsenmakers
op het Hogeland
Een jaar voordat de ‘veiligheidsfiets’ werd
ontwikkeld, begon de Warffumer smid Albert
Fongers in de stad Groningen een nieuwe
smederij die zich al snel toe ging leggen op
de productie van fietsen. Vanaf 1897 werd
gewerkt vanuit een fietsenfabriek aan de
Hereweg in Groningen.

Reclameposter van Fongers
uit de periode 1910-1920
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Bijzonder was dat hier tot 1940 ook een
rijschool voor fietsen was! In de beginperiode
leverde Fongers voornamelijk fietsen aan de
rijke bovenlaag van de samenleving, na 1910
werd de fiets een vervoersmiddel dat door de
gehele bevolking werd gebruikt. Juist door
de productie van onder andere de fietsen
van Fongers werd het voor de smederijen
in Noord-Groningen ook aantrekkelijk om
fietsen te gaan verkopen. Zo werd menig
smid uiteindelijk fietsenmaker! En niet
zonder succes: bijna alle grotere dorpen
op het Hogeland kennen nog steeds een
fietsenmaker die als een van de weinige
zelfstandige middenstanders op het
platteland is overgebleven.
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Fietscultuur

Zoals al aangegeven was de fiets
aanvankelijk een luxe voor de rijkeren in
de samenleving.
Diverse fietsclubs ontstonden in Nederland
en al in 1883 werd de zogenaamde
‘Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond’
opgericht, twee jaar later omgedoopt tot de
‘Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond’
die we vandaag de dag nog steeds kennen
als ANWB. Een ware fietscultuur ontstond
waarbij de fiets niet alleen een daadwerkelijk
vervoersmiddel was, maar ook een middel
voor recreatieve beweging. Dat veranderde
echter rond de Eerste Wereldoorlog(? vgl.
“het uitgaan van de fabriek” tot in de jaren
’60: zeeën van fietsers). Dat de fiets ook
prima geld op kon leveren voor de overheid
blijkt wel uit de rijwielbelasting die er tussen
1897 en 1919 was en opnieuw van 1924 tot en
met 1941. In die tweede periode betaalde men
aanvankelijk f 3,- en later vanwege de crisis
f 2,50 (per jaar). Als bewijs kreeg je een
plaatje dat aan de fiets werd bevestigd
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en later ook op de kleding mocht worden
gedragen. (Dit om diefstal van de plaatjes
te voorkomen). Arme mensen kregen een
gratis plaatje: echter wel met een gaatje erin
geponst en de voorwaarde dat ze op zondag
geen gebruik maakten van de fiets.

Rijwielbelastingplaatje 1925-1928
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Nederland, fietsland

De beelden van koningin Juliana op de
fiets zijn nog altijd iconisch! Vrijwel alle
leden van het Nederlandse koningshuis
stappen met enige regelmaat ‘op de
pedalen’ en verschillen daarmee niet veel
van andere Nederlands.
Nederland is een fietsland en we zijn dan
ook van de weinige landen waar meer fietsen
dan mensen te vinden zijn. De fiets is een
praktisch vervoermiddel dat uitermate
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geschikt is voor de relatief korte afstanden in
Nederland. Maar ook als vrijetijdsbesteding
is fietsen nog altijd erg populair. De toename
van het aantal elektrische fietsen heeft
er voor gezorgd dat je tot op hoge leeftijd
zonder problemen kunt blijven fietsen. De
beste manier om het Hogeland te verkennen
is wellicht dan ook op de fiets: op die manier
kun je de weidsheid van het landschap in
weer en wind nog beter ervaren.

Nederlandse leger. Een nieuwigheid, een
militair muziekkorps stafmuziek spelend op
de fiets. Leeuwarden, Nederland, 1917.
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