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Juniorcursus
In de afgelopen jaren is meerdere malen 
geschreven over de smeedcursussen voor 
beginners en gevorderden die met veel succes 
sinds 2008 zijn gegeven. Er zijn in die tien jaar zo’n 
230 cursisten geweest, die hebben ‘geroken’ aan 
het aloude ambacht van de smid. Ze kwamen 
natuurlijk uit Elburg e.o. (Oldebroek, ’t Harde, 
Doornspijk en Nunspeet) maar soms ook van 
ver : Dronten, Kampen, Zwolle, Harderwijk, 
Hoogeveen, Rouveen, Slagharen, Lelystad, 
Emmeloord, Putten, Barneveld, Zeewolde, 
Arnhem en Wapenveld, ja zelfs uit Driebruggen 
(bij Gouda) en Jabeek (bij Sittard)! De cursisten 
waren heel verschillend: mannen en vrouwen, oud 
en jong, hoog en iets minder hoog opgeleid, 
talentvol en – loos. Maar de meesten waren 65+ 
en daar wil het bestuur verandering in brengen. 
Vandaar dat er geprobeerd wordt een cursus 
voor jongeren te organiseren d.w.z. een cursus 
smeden voor jongens en meisjes van 10 tot 15 
jaar, zodat ook de jeugd kennis maakt met een 
ambacht dat volgens hen toch echt hoort bij hun 
(over)grootvader. Ze leren tijdens de cursus 
werken met de handen, voor een aantal een heel 
nieuwe ervaring! Ze merken dat metaal bewerkt 
kan worden, in een gewenste vorm gesmeed kan 
worden. Ze mogen aan het eind van de cursus 
een werkstukje naar keuze maken.

- Ze krijgen les van NGK gecertificeerde   
  leermeesters. 
- Er wordt gewerkt in groepjes van slechts drie   
  cursisten o.l.v. één leermeester, er is dus bijna   
  sprake van individueel onderwijs.
- De juniorcursus begint (in overleg) in februari  
  2019.
- De kosten bedragen € 175,00 (i.p.v. € 225,00  
  voor volwassenen) voor tien cursusavonden van  
  19.00 uur tot 21.30 inclusief een fraai cursus 
   boek en aan het eind een heus certificaat. 

Oproep
Mocht u uw kind of kleinkind, neefje of nichtje of 
wellicht een kind van vrienden en buren willen 
opgeven voor deze juniorcursus, neem dan even 
contact op met het secretariaat (t. 0525 681548) 
of via cursussen@museumsmederijelburg.nl.

Nieuw gezicht
Onlangs is Gerrit Kragt uit Oldebroek het 
stichtingsbestuur komen versterken. In 2011 
volgde Gerrit samen met zoon Emiel de cursus 
smeden voor beginners. En daarna (veel 
oud-cursisten doen dit gelukkig) meldden zij zich 
aan als suppoost. Elke maand staan de beide 
Kragten tijdens één zaterdagmiddag in de 
museumsmederij en ontvangen binnenlopende 
gasten. Gerrit trekt altijd veel tijd uit om de 
belangstellenden te vertellen over het smeden in 
het algemeen en over De Hoefhamer in het 

bijzonder. Hij doet dat meestal terwijl hij zijn eigen 
vreugdewippers smeedt in de vorm van een 
paardenkop, sorry – hoofd.  Vaak is deze 
vreugdewipper aan het eind van zijn verhaal al 
verkocht!

Tijdens de manifestatie Kerst in de Vesting 
bezocht de kleinzoon van hoefsmid Pleiter uit 
Oostendorp een paar jaar geleden de museum-
smederij. Hij kwam binnen, zag het smidsvuur, 
rook de bekende geur van een oude smederij en 
was verkocht. ‘Zo ben ik blijven hangen’, vertelt 
Gerrit enthousiast.

Dat Gerrit de gasten alle aandacht geeft is 
wellicht het gevolg van zijn huidige beroep, 
namelijk full time leraar praktijkonderwijs voor 
moeilijke lerende kinderen op het Almere College 
te Dronten. Huidige want ooit deed hij installatie-
werk. Alleen rugproblemen noopten hem tot 
omscholen en met succes!
Niet alleen het smeden in De Hoefhamer is zijn 
lust en zijn leven, ook het ‘opknappen’ van 
oldtimer landbouwtrekkers plus bijbehorende 
machines is een passie. Gerrit heeft zelf een 
‘stukje gras’ en een tarweveldje. Deze worden 
onderhouden met de gereviseerde oldtimers. Hij 
is ook actief bij de museumboerderij De 
Bovenstreek in Oldebroek. Daar bewerkt hij  - 
van zaaien tot oogsten -  op traditionele wijze 
met z’n oldtimers een roggeveld.

Opmerkelijk is dat Gerrit een tijd geleden 
ernstige gezondheidsproblemen kreeg tengevolge 
van lekkage van het hart. De medisch specialisten 
wisten wel raad met deze ‘iron man’ want nu 
loopt Gerrit al weer jaren rond met heuse 
metalen hartklep! 

Beste donateurs / vrijwilligers,
Alhoewel u misschien de indruk heeft dat onze museumsmederij De Hoefhamer een soort 
‘winterslaap’ houdt, is het tegendeel het geval. Er is achter de schermen veel reuring, er zijn tal van 
activiteiten én een paar bestuursleden kampten met gezondheidsproblemen. Het gevolg was dat  het 
maken van een nieuwsbrief er een beetje bij ingeschoten is. Waarvoor excuses. 
Maar beste donateurs en vrijwilligers hier is het nieuwste exemplaar, nummer 28!

Uitje 2018
Vorig jaar zijn we naar het Mechanisch Erfgoed 
Centrum (MEC) in Dronten geweest, waar Gerrit 
Kragt samen met een aantal leerlingen een oud 
trekkertje reviseerde. Dit jaar was het Drukkerij-
museum in Meppel de bestemming van de 
jaarlijkse vrijwilligersexcursie. De deelname was 
helaas ietsje teleurstellend maar dat lag niet aan 
het Drukkerijmuseum, want dat is voor techneu-
ten erg interessant. De monumentale panden aan 
de Kleine Oever in Meppel staan vol historische 
drukpersen, zetmachines en wat dies meer zij. 
Het is een waar pandemonium van lood, inkt en 
stampende machines. Het museum geeft een fraai 
beeld van het oude drukkersvak dat de laatste 
decennia in hoog tempo is verdwenen als gevolg 
van de vergaande digitalisering van het prachtige 
ambacht.

Onze vrijwilligers zijn rondgeleid door een 
tweetal enthousiaste suppoosten en waren een 
en al oor.

Jongeren krijgen smeedles onder 
toeziende oog van een leermeester.

2011: Gerrit en Emiel ontvangen hun 
certificaat.

Opdrachten
In De Hoefhamer worden bij tijd en wijle allerlei 
opdrachten uitgevoerd. Met name bestuurslid 
John van Midden beijvert zich bovenmate in het 
verwerven en uitvoeren van opdrachten als het 
maken c.q. restaureren van muurankers, luikwer-
vels, gehengen en dergelijke. 

In het recente verleden heeft John samen met 
Tom Boersma en Wim Wijnne een ingenieuze 
trapleuning voor de wenteltrap in Museum Elburg 
geproduceerd. Er wacht hem (nu samen met 
Bram de Jongh) weer een grote klus en wel met 
smeden van de krullen, die ooit het hekwerk op 
het bordes van Museum Elburg in de Jufferen-
straat sierden. 
Maar goed, beide smeden weten wat hen te doen 
staat! Een en ander belooft een sieraad voor de 
oude vesting te worden!
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De vrijwilligers van De Hoefhamer 
zijn één en al oor.

Wim,  Tom en John aan het werk in 
de kelder van Museum Elburg.

Het bordes met fraaie krullen in 
vervlogen tijden.


