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Smedenfamilies in Eemnes 
 
Al jaren geleden kwamen de leden van de Genealogische Werkgroep in Eem-
nes er achter, dat het beroep van smid in vroeger eeuwen een echt familiebe-
roep was. Wij zijn het nader gaan onderzoeken en deden de volgende ontdek-
kingen: 
 
Duitsland 
Kort na 1800 kwamen er verschillende Duitsers als smid naar Eemnes; we noe-
men: 

Johannes Plaster uit Bieslich 
Johan Christoffel Daniël Bangert uit Adorf 
Johan Henrich Dickens uit Grevenbruch. 
Het is ons nog niet duidelijk waarom juist die Duitse smeden naar onze 
streken trokken. 

 
Gooi- en Eemland 
Smedenfamilies waren niet aan één plaats gebonden; ze kwamen in een hele 
regio voor of nog verder weg. Een oude smid vertelde mij, dat het handig was 
wanneer één familie in verschillende gemeentes over smederijen beschikte. 
Elke smederij had namelijk weer andere gereedschappen. Die gereedschappen 
bleven in de desbetreffende smederij. Zo kon je binnen één familie van ver-
schillende gereedschappen gebruik maken. Goede voorbeelden van regionale 
smedenfamilies: 
 
A. Van den Bergh: begonnen in Laren in het begin van de 19e eeuw maar al 

snel waren er ook takken in Blaricum en Eemnes en later ook in Hilver-
sum. 

 

B. Everts: ook begonnen in Laren rond 1800 en vandaar uit verder verspreid 
over Soest en Eemnes. In Soest waren er familieverbanden met Staal en 
Van Hengstum, ook twee bekende smedenfamilies. De familie Van 
Hengstum is een zeer grote smedenfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit 
Empel (N-Br.). Vanaf 1744 was Willem van Hengstum uit Empel smid in 
Haarzuilens. Onder zijn nakomelingen zijn smeden in Vleuten, 
Utrecht,Westbroek, Schalkwijk, Montfoort, Nieuwerbrug, Maarsseveen, 
Werkhoven en Woerden. 

 

C Van den Hengel: begonnen in het begin van de 19e eeuw in Leusden 
(Hamersveld) en Achterveld. Dit geslacht leverde vele generaties van sme-
den in Hamersveld en uiteindelijk ook nog een smid Jan van den Hengel in 
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Eemnes. Bij de opening van de tentoonstelling “Het geheim van de smid” 
op 10 februari 2001 in de Eemnesser Oudheidkamer wassmid Piet van den 
Hengel uit Soest aanwezig om paarden te beslaan. Hij heeft nog enige tijd 
in Eemnes gewoond. 

 

Binnen de smedenfamilies werd geregeld onderling getrouwd. Ook gebeurde 
het wel dat één van de knechten trouwde met een dochter van de smid om ver-
volgens het bedrijf over te nemen. 
 

Om meer inzicht te krijgen in de Eemnesser smedenfamilies bespreken wij hier 
enkele van de belangrijkste geslachten: 

 
 
DE FAMILIE BANGERT 
 
De stamvader is 
 

1. Johan Christoffel Daniël Bangert 
geboren Adorf (Duitsland)  22-09-1780 
overleden Eemnes 11-02-1873 
trouwt: 
a. Maria Petronella Krijgsman (1779-1817) 
b. Geertruij Kuijper (1775-1826) 
c. Gesina van den Ham (1785-1856) 

 

Johan Christoffel Daniël Bangert was de zoon van Johan Daniël Bangert en 
Agneta Elisabet Graeben. 
Hij nam de smederij over van Jan Krijgsman, die zijn bedrijf had op Wakke-
rendijk 270. In 1806 trouwde hij met Maria Krijgsman, een dochter van Jan en 
waarschijnlijk heeft hij daarna  het bedrijf van zijn schoonvader overgenomen. 
Het oudste kind van smid Bangert en Maria Krijgsman werd op 6 april 1807 in 
Eemnes geboren. Het heette Johan Christiaan en werd op 8 april 1807 in de 
Evangelisch Lutherse Kerk in Naarden gedoopt. Vader Johan Christoffel Dani-
ël bleef zijn leven lang Evangelisch Luthers, de enige in Eemnes in die tijd. Uit 
zijn eerste huwelijk zijn zeven kinderen geboren: vijf dochters en twee zonen, 
die allebei smid werden. Uit zijn beide andere huwelijken zijn geen kinderen 
meer geboren. 
We vervolgen met zijn oudste zoon: 
 

2. Johan Christiaan Bangert 
geboren Eemnes  06-04-1807 
overleden Eemnes 20-08-1866 
trouwt 



HKE-44 



HKE-45 

Jacoba van der Kaaij 
geboren Vreeswijk 06-11-1809 
overleden Eemnes 05-01-1887 

Johan Christiaan werd ook smid. Hij moet rond 1835 getrouwd zijn. De eerste 
jaren van zijn huwelijk woonde hij in Utrecht. Tussen 1845 en 1849 kwam hij 
met zijn gezin naar Eemnes en woonde bij de ouderlijke smederij aan de Wak-
kerendijk 270. Het lijkt erop, dat hij het bedrijf van zijn vader overnam. Hij 
stierf betrekkelijk jong in 1866 nog zeven jaar voor zijn vader. 
Uit het huwelijk van Johan Christiaan Bangert en Jacoba van der Kaaij zijn vijf 
zonen en twee dochters geboren. We volgen het spoor van twee zonen: 
 
3.1. Johan Christoffel Daniël Bangert 

geboren Utrecht 09-09-1836 
overleden Eemnes 22-05-1918 
trouwt Eemnes 26-01-1883 
Johanna Maria Scherpenzeel 
geboren Eemnes 09-08-1842 
overleden Eemnes 16-01-1919 

Johan Christoffel Daniël Bangert werd ook smid. Hij verhuisde in 1884 met 
zijn vrouw naar Baarn. Het is niet bekend of hij in het familiebedrijf op Wak-
kerendijk 270 bleef werken. 
In 1903 komt hij  er echter weer wonen als zijn oom Jacobus Bangert (smid) 
en tante Geertruida Gesina Bangert naar Amsterdam verhuizen. Deze Johan 
Christoffel Daniël Bangert was de laatste smid van dit geslacht in Eemnes. Na 
zijn dood in 1918 is het smederijbedrijf op Wakke-
rendijk 270 opgeheven. Hij en zijn vrouw Johanna 
Scherpenzeel hadden één dochter Johanna Maria 
Bangert (1885-1960) die trouwde met Gijsbert 
Roodhart (1889-1982), die lange tijd een fietsen-
en electriciteitswinkel had op Wakkerendijk 12.  
Een broer van Johan Christoffel Daniël was: 

 
3.2. Marinus Lambertus Bangert 

geboren Utrecht 27-10-1842 
overleden Eemnes 03-09-1926 
trouwt Eemnes 08-06-1866 
Mietje Maria Dijs 
geboren Eemnes 02-02-1839 
overleden Eemnes 28-11-1921 

Marinus was een vreemde eend in de bijt: hij werd 
geen smid maar timmerman, metselaar en aanne-

Marinus Lambertus Bangert 
(1842-1926) aannemer in 
Eemnes-Binnen en o.a. koster 
van het Dikke Torentje. 
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Naatje Bangert (1873-1957) weduwe van 
Teunis Soek, gefotografeerd bij haar woning 
Wakkerendijk 254. 
Pasen 1948 

Foto uit 1906 gemaakt t.g.v. het 40-jarig huwelijksfeest van Marinus Lambertus Bangert (1842-
1926) en Mietje Dijs (1839-1921) 
Achterste rij v.l.n.r.: 
Willem Stein- Samuel de Zoeten- Sientje de Zoeten-Bangert- Betje Bangert- Rina Bangert en 
verloofde Hein de Boer (bakker in Baarn)- Henk Rebel- Teus Soek - Naatje Soek-Bangert- Mie 
Rebel. 
tweede rij v.l.n.r.: 
Rinus Stein-  Teunis Stein met vóór hem zijn zoontje Krik Stein- Johanna Stein- Koosje Stein-
Bangert- grootvader Marinus Lambertus Bangert- Mietje Soek- grootmoeder Mietje Dijs- Chris-
tina Rebel-Bangert- Ries Rebel- Meindert Rebel- Adriaan Rebel- 
Drie kinderen zittend op de voorgrond v.l.n.r.: 
Dirk Soek- Koosje Rebel- Mar Rebel (tweeling) 
De foto is gemaakt voor de woning Wakkerendijk 254 in Eemnes. 

Johanna (Naatje) Jacoba Bangert (1873-
1957) getrouwd met Teunis Soek. Ze had een 
kruidenierswinkeltje op Wakkerendijk 254. 
Foto uit 1891. 
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(rechts) Mietje Dijs (1839-1921) 
gehuwd met Marinus Lambertus 
Bangert. 

mer. Hij ging wonen bij zijn schoonvader Arie Dijs op Wakkerendijk 252-254. 
Het is mogelijk dat hij het daar staande huis heeft gebouwd. Uit zijn huwelijk 
met Mietje Dijs zijn zes dochters geboren. We noemen speciaal: 
 
- Johanna Christina Maria Bangert (1867-1949) 

getrouwd met 
Meindert Rebel (1865-1947) 
Ze woonden op Wakkerendijk 252-254. 
 

- Johanna (Naatje) Jacoba Bangert (1873-1957) 
getrouwd met 
Teunis Soek (1871-1904) 

Naatje Soek-Bangert had een bekend kruidenierswinkeltje op Wakkerendijk 
252-254. Velen zullen zich haar zoon Teus Soek (1904-1972) herinneren, een 
bekende figuur in Eemnes-Binnen. 
 
 
 
DE FAMILIES PLASTER - VALENTIJN - TEN BRINK 
 
Het gaat hier om drie Rooms-Katholieke smedenfamilies uit Eemnes die aan 
elkaar verwant waren. (Stamboom op pagina 36 - 37) 
Bernard Plaster en zijn vrouw Elisabeth Holland wonen rond 1780 in Bislich 
bij Wezel in het toenmalige Pruisen. Ze stichten daar dan een gezin. Vier van 
hun kinderen komen in Eemnes terecht: 

(links) Naatje Soek-Bangert 
(1873-1957) en haar man Teunis 
Soek (1871-1904) 
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1. Johannes Plaster 
geboren Bislich             1783 
overleden Eemnes 24-08-1826 
trouwt Eemnes 23-11-1806 
Anna Maria van Oostveen 
geboren Utrecht            1781 
overleden Eemnes 03-08-1850 

De smid Johannes Plaster en zijn vrouw bewoonden de smederij Wakkerendijk 
168-170 vanaf 1806. Ze kregen geen kinderen. Na de dood van Plaster her-
trouwde zijn weduwe in Eemnes op 30-07-1828 met de smid Johan Henrich 
Dickens geboren in 1792 te Grevenbruch in Pruisen. Na de dood van Anna 
Maria van Oostveen in 1850 verliet Dickens Eemnes  
Er woonden drie zusters van Johannes Plaster in Eemnes: 
 
2. Johanna Plaster 

geboren Bislich 1797, overleden Eemnes 27-12-1870. Ze bleef ongehuwd 
 

3. Geertruida Plaster 
geboren Bislich 1800, overleden Eemnes 29-07-1869. Ook zij bleef onge-
huwd. 

 
4. Hendrika Plaster 

geboren Bislich            1791 
overleden Eemnes 03-07-1865 
trouwt 
Adrianus Valentijn 
geboren Opeinde           1793 
overleden Eemnes 29-08-1857 

Dit echtpaar woonde op Wakkerendijk 22 waar Adriaan Valentijn zijn beroep 
als smid uitoefende. Het paar is rond 1820 getrouwd en woonde daarna eerst 
enige tijd in Maarssen. Vanaf 1825 werd de smederij Wakkerendijk 22 door 
hen bewoond. In Eemnes zijn drie zoons en een dochter geboren. Eén dochter 
was al eerder in Maarssen geboren: 
 
4.1 Elisabeth Valentijn 

geboren Maarssen 18-01-1823 
overleden Eemnes 24-11-1904 
trouwt Eemnes 29-09-1846 
Joseph ten Brink 
geboren Nijkerk           1820 
overleden Eemnes 20-02-1869 
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Joseph ten Brink nam de smederij op Wakkerendijk 22 van zijn schoonvader 
over. Uit zijn huwelijk met Elisabeth Valentijn zijn in Eemnes negen kinderen 
geboren: zeven dochters en twee zonen. 
Dochter Alijda Antonia (1854-1917) trouwde met Cornelis Hilhorst (1855-
1919). Ze werden de ouders van de bekende pater Emidius Hilhorst (1890-
1923), die missionaris in Brazilië was. 
Een broer van pater Emidius Hilhorst was Jozef Adrianus Hilhorst (1887-
1973), bakker op Kerkstraat 2, die voor de tweede keer getrouwd was met 
Hendrica van den Hengel uit de bekende smedenfamilie van Hamersveld 
(Leusden) 
 
 
DE FAMILIE EVERTS 
 
Het gaat hier vermoedelijk om een oud Larens geslacht. Wij konden teruggaan 
tot: 
 
1. Jan Willem Evers 

Geboren ca.        1735 
overleden Laren (NH) 04-07-1800 
trouwt 1) Laren (NH) 10-06-1763 
Tijmetje Janse Splint 
begraven Laren (NH) 13-09-1766 
trouwt 2) Laren (NH) 13-05-1769 
Jannetje Barends Kuijper 
gedoopt Baarn (RK) 28-10-1745 
overleden Laren (NH) 09-05-1798 

Ten tijde van zijn eerste huwelijk woonde Jan Willem Evers in Hilversum. Uit 
dat huwelijk zijn een dochter en een zoon geboren. Na zijn tweede huwelijk 
woonde hij in Laren. Uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren: vier zonen en 
zeven dochters. De vier zonen zijn allen volwassen geworden. Moeder Jannetje 
had familie in Soest en dat is wellicht de reden dat drie zonen in Soest terecht 
zijn gekomen. Zoon Barend (1774-1860) en zoon Harmen (1787-1879) werden 
kleermaker in Soest. Zoon Hendrik (1780-1868) werd smid in Soest. 
Wij gaan verder met de oudste zoon: 
 
2. Willem Janse Everts 

gedoopt Laren (RK) 30-01-1770 
overleden Laren 14-01-1820 
trouwt Laren 19-04-1795 
Marritje Willems van Laaren/Fokker (ca. 1771-1817) 
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Willem was smid in Laren. Veel meer is er niet van hem bekend. Uit zijn hu-
welijk zijn elf kinderen geboren: zeven dochters en vier zonen. Toen zijn 
vrouw Marritje in 1817 stierf, liet ze nog vijf kinderen na. Ons verhaal gaat 
verder met de oudste zoon: 
 
3. Willem Everts 

gedoopt Laren (RK) 22-10-1797 
overleden Blaricum 25-01-1855 
trouwt Blaricum 17-02-1822 
Fijtje de Roo 
geboren Blaricum 23-02-1799 
overleden Blaricum 27-01-1872 

Willem werd hoefsmid in Blaricum. Het is niet bekend waar. Mogelijk is hij in 
zijn bedrijf opgevolgd door zijn zoon Jan (1835-1888), die ook hoefsmid was. 
Deze Jan bleef ongehuwd. Een broer van Jan was: 
 
4. Willem Everts 

geboren Blaricum 06-11-1831 
overleden Eemnes 05-04-1896 
trouwt Blaricum 26-04-1864 
Maria Bouwmeester 
geboren Eemnes 11-05-1834 
overleden Eemnes 18-10-1892 

Evenals zijn vader werd Willem hoefsmid 
van beroep. Daags na zijn huwelijk op 27 
april 1864 vestigde hij zich met zijn 
vrouw in Eemnes op Laarderweg 6 waar 
hij een nieuwe smederij begon. 
Uit zijn huwelijk met Maria Bouwmees-
ter zijn zes kinderen geboren: vier zonen 
en twee dochters. 
De oudste zoon Willem (1865-1888) 
werd smid maar stierf jong. 
Het bedrijf werd overgenomen door twee andere zonen van Willem: 
Jan (1867-1931) die ongehuwd bleef en 
Arie (1866-1941) die trouwde met Maria v.d. Geer en op Kerkstraat 4 woonde. 
 
 
DE FAMILIE VAN DEN BERGH 
 

Smid Arie Everts (1866-1941) en zijn 
vrouw Mie v.d. Geer. Ze woonden op 
Kerkstraat 4. 
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Deze smedenfamilie begint in onze regio met: 
1. Gerrit van den Bergh 

gedoopt Ouderkerk aan de Amstel 06-02-1787 
overleden Laren 28-12-1868 
trouwt 
Johanna Vermolen 
gedoopt Amsterdam 20-03-1791 
overleden Laren 06-02-1865 

Gerrit was een zoon van Bastiaan van den Bergh en Grietje van Brink. Uit het 
onderzoek tot nu toe is gebleken, dat hij in 1815 vanuit Zaandam in Laren 
kwam wonen. Hij was toen 28 jaar en het lijkt erop dat hij zich als smid toen 
vestigde in de smederij op de St. Janstraat 2. Volgens de familieverhalen zou 
het familiebedrijf daar zelfs al voor 1815 gevestigd zijn. 
Gerrit en zijn vrouw kregen 8 kinderen: zes zonen en twee dochters. Het sme-
denbloed stroomde door; er ontstonden drie familietakken: 
- de Larense tak met als stamvader zoon Pieter (1819-1891) 
- de Blaricumse tak met als stamvader zoon Hendrik (1828-1913) 
- de Eemnesser tak met als stamvader zoon Jan (1831-1900). 
 
 

Larense Tak 
 

1.1. Pieter van den Bergh 
geboren Laren 17-10-1819 
overleden Laren 26-11-1891 
trouwt Laren 09-05-1849 
Grietje Pandelaar 
geboren Laren 19-02-1821 
overleden Laren 03-04-1887 

Pieter volgde zijn vader op als hoefsmid, vermoedelijk ook in de smederij Sint 
Janstraat 2. (Nu winkelcentrum De Smederij). Hij en zijn vrouw kregen negen 
kinderen: eerst acht zonen en toen een dochter. 
Zoon Hendrik (1858-1921) werd bakker op St. Janstraat 6. Deze zaak werd 
later overgenomen door zijn zoon Piet, die in Laren Witte Piet werd genoemd. 
Een andere zoon van Pieter en Grietje Pandelaar was: 
 
1.1.1. Klaas van den Bergh 

geboren Laren 03-07-1852 
overleden Laren 23-11-1916 
trouwt Laren 02-08-1881 
Jaantje Pandelaar 
geboren Laren 22-02-1851 
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overleden Laren 17-04-1921 
Ook Klaas werd weer smid, opnieuw op St. Janstraat 2. Uit zijn huwelijk met 
Jaantje Pandelaar zijn acht kinderen geboren: vijf dochters en drie zonen. De 
beide zoons Pieter en Willem namen de smederij van hun vader over. Dochter 
Grietje trouwde met Wijnand Bels, die smidsknecht was bij haar vader. Bels 
begon later zelf een smederij in Apeldoorn. 
We vervolgen met de beide zoons: 
 
1.1.1.1. Wilhelmus van den Bergh 

geboren Laren 15-03-1890 
overleden Laren 28-08-1959 
trouwt Laren 17-05-1922 
Tonia Majoor 
geboren Laren 18-05-1891 
overleden Laren 22-12-1977 

Willem werd smid en nam samen met zijn broer Piet de ouderlijke smederij 
over. Willem woonde met zijn gezin op St. Janstraat 4. Tot het najaar van 1946 
bleef hij actief in de smederij. 
Uit zijn huwelijk met Tonia Majoor zijn vijf kinderen geboren: vier zonen en 
één dochter. 
We vervolgen met de broer van Willem: 
 
1.1.1.2. Pieter van den Bergh 

geboren Laren 17-10-1888 
overleden Laren 18-01-1960 
trouwt Laren 19-01-1921 
Elisabeth Catharina van de Laar 
geboren Laren 21-02-1898 
overleden Laren 10-07-1981 

Pieter werd in Laren de Zwarte Piet genoemd om hem te onderscheiden van 
zijn neef Witte Piet van den Bergh, die bakker was op St. Janstraat 6. Piet werd 
smid en woonde met zijn gezin op St. Janstraat 2.  
Hij werd op 7 mei 1947 getroffen door een beroerte waarna hij niet meer heeft 
kunnen werken. 
Piet was getrouwd met Elisabeth C. v.d. Laar, een dochter van de bekende ca-
féhoudster Kaatje v.d. Laar. Uit hun huwelijk zijn elf kinderen geboren. Zeven 
dochters en vier zonen. 
De smederij werd overgenomen door de oudste zoon: 
 
1.1.1.2.1. Nicolaas Petrus van den Bergh 

geboren Laren 09-09-1923 
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overleden Hilversum 03-03-2001 
Nico kreeg in feite de verantwoordelijkheid over de smederij, nadat zijn vader 
in 1947 een beroerte had gekregen. In 1956 heeft hij de zaak overgenomen. 
Naast de smederij was er ook een handel in huishoudelijke artikelen. Toen een-
maal duidelijk was dat er een zaak van Blokker in Laren zou komen, is Nico in 
1972 met zijn bedrijf gestopt. Dit was het einde van een lange smederij-traditie 
in Laren. 
 

 
Blaricumse Tak 
 

1.2. Hendrik van den Bergh 
geboren Laren 02-06-1828 
overleden Blaricum 13-07-1913 
trouwt 1) Blaricum 08-06-1853 
Grietje Koelink 
geboren Blaricum 30-01-1826 
overleden Blaricum 13-04-1859 
trouwt 2) Blaricum 
Antonia van Thienen  

Hendrik werd smid te Blaricum. Uit zijn eerste huwelijk werd een zoon geboren die ook weer 
smid werd: 
 
1.2.1. Gerrit van den Bergh 

geboren Blaricum 06-03-1854 
overleden Blaricum 26-02-1902 
trouwt Blaricum 22-09-1885 
Rijkje de Jong 
geboren Blaricum 23-01-1858 
overleden Blaricum 17-01-1899 

Gerrit werd grof-en hoefsmid en werkte in het bedrijf van zijn vader. De zaak in Blaricum werd 
weer voortgezet door zijn zoon: 
 
1.2.1.1. Hendrik van den Bergh 

geboren Blaricum 26-05-1890 
overleden Blaricum 21-09-1970 
trouwt Blaricum 25-10-1922 
Margaretha Banis 
geboren Blaricum 13-02-1890 
overleden Blaricum 22-12-1965 

Hendrik wist de smederij in Blaricum als bloeiend familiebedrijf in stand te houden. Uit zijn 
huwelijk met Margaretha Banis zijn vijf zoons geboren: 
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- Harry van den Bergh, onderwijzer/leraar, getrouwd met Greet Groen uit Eemnes 
- Piet van den Bergh, die de ijzerwinkel in Blaricum onder zijn hoede kreeg 
- Bertus van den Bergh, landbouwsmid in Blaricum 
- Jan van den Bergh met de constructiewerkplaats in Blaricum 
- Gerard van den Bergh die ook in het constructiewerk zat. 
 
Ook enkele zonen van deze broers zijn al weer actief in het smidsvak. 
In Blaricum is de familietraditie dus nog niet uitgestorven. 
 

 
Eemnesser Tak 
 

1.3. Johannes (Jan) van den Bergh 
geboren Laren  19-07-1831 
overleden Eemnes  27-11-1900 
trouwt Soest  21-06-1862 
Cornelia Everts 
geboren Soest 05-12-1833 
overleden Soest 15-01-1905 

Ten tijde van zijn huwelijk (1862) kon Jan gaan werken in de smederij op Wakkerendijk 168-
170 in Eemnes. Hij huurde deze smederij van de erfgenamen van Cornelis Kuijer (die voor 
hem op deze plaats smid was geweest) en later van smid Jan Everts uit Soest, een halfbroer van 
zijn vrouw. Cornelia Everts kwam ook uit een echte smedenfamilie. Jan is dus nooit eigenaar 
van deze smederij geweest al is hij er tot zijn dood blijven wonen en werken. Uit het huwelijk 
van Jan van den Bergh en Cornelia Everts zijn negen kinderen geboren: vijf zonen en vier doch-
ters. Dochter Geertje (1874-1940) trouwde met Hendrik van ’t Klooster (1869-1940) schilder 
van beroep. 
Vier zonen werden smid van beroep: 
 
1.3.1. Gerrit van den Bergh 

geboren Eemnes 19-10-1865 
trouwt Eemnes  15-09-1899 
Aaltje van ’t Klooster (1874-1932) 

Vanaf 24 maart 1899 had Gerrit een eigen smederij in Hilversum aan de Herenstraat 49 op de 
hoek met de nu verdwenen Pepersteeg (thans parkeerterrein aan de Herenstraat/Laanstraat). 
Gerrit verhuisde op 10 juli 1933 van Hilversum naar Amsterdam. 
Uit zijn huwelijk met Aaltje van ’t Klooster zijn vier dochters en twee zoons geboren. Dochter 
Gerarda Johanna was getrouwd met Petrus de Jong, koopman in fruit en woonde Herenstraat 
47. 
Twee zoons van Gerrit van den Bergh zetten na 1933 de smederij van hun vader voort onder 
naam Gebr. Van den Bergh Kachel – en Haardensmederij. Dit waren Jacobus Johannes 
(geboren 1902) en Johannes Jacobus (geboren 1904), die getrouwd was met Cornelia Th. A. de 
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Jong. Dit familiebedrijf bleef op deze plaats bestaan tot ± 1965. 
Twee broers van Gerrit zetten het bedrijf in Eemnes op Wakkerendijk 168-170 voort. 
 

1.3.2. Hendrik van den Bergh 
geboren Eemnes 08-07-1863 
overleden Eemnes 12-04-1942 

 

1.3.3. Pieter van den Bergh 
geboren Eemnes 03-10-1868 
overleden Eemnes 14-03-1962 

Hendrik en Piet zetten de smederij van hun vader voort. Ze bleven ongehuwd. Hendrik stond 
bekend als een uitstekende vakman; hij had één probleem: hij was scheel en daarom zaten be-
paalde dingen die hij vast moest zetten soms scheef. Hij was een gezellige man, die graag een 
borreltje lustte. 
In 1934 zijn de twee gebroerders gestopt met de smederij. Het bedrijf werd overgedaan van Jan 
van den Hengel, een stiefzoon van hun broer Jan. 
Hendrik en Piet kochten de woning Laarderweg 38 van Aart Dekker. Vanuit de familie werd 

Hendrik van den Bergh (1863-1942), van 
1900 tot 1934 smid op Wakkerendijk 
168/170. 

Piet van den Bergh (1868-1962), van 1900 
tot 1934 smid op Wakkerendijk 168-170. 
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het volgende verhaal over Hendrik verteld: 
Met Driekoningen 1942 sneeuwde het erg. Het was een zondag. Hendrik ging altijd naar de 
vroegmis in de R.K. kerk en zijn broer Piet naar de Hoogmis. Op die bewuste Driekoningendag 
is Hendrik nooit in de kerk aangekomen. Toen hij rond tien uur nog niet thuis was, ging men op 
zoek. Ter hoogte van de Bijbelschool zag men een onregelmatig sneeuwhoopje en daaronder 
lag Hendrik. Hij moet onwel geworden zijn of in de sloot gelopen zijn. Geheel onderkoeld is hij 
naar huis gebracht. Hij knapte niet echt op; na een paar maanden overleed hij op 12 april 1942. 
Broer Piet bleef met de huishoudster wonen op Laarderweg 38. In 1948 verhuisde hij naar 
Wakkerendijk 19 waar hij inwoonde bij Dirk Bieshaar en later bij diens schoonzoon Jan van 
den Hoven. Piet woonde daar tot zijn dood in 1962 
Dan was er nog een vierde zoon van Jan van den Bergh en Cornelia Everts die smid werd: 
 
1.3.4. Jan van den Bergh 

geboren Eemnes 11-10-1869 
overleden Hamersveld (Leusden) 24-01-1939 
Trouwt 20-11-1900 
Lambertha Tijmense 
geboren Duist 27-06-1856 

Smid Hendrik van den Bergh met een groep Eemnessers, v.l.n.r.: Henk Dop-Hendrik Kuiper-
Hendrik van den Bergh de smid- Andries Ruizendaal- Joost Riggeling de schilder. 
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overleden Hamersveld 17-11-1945 
De vrouw van Jan was de weduwe van smid Hannes van den Hengel, die zijn smederij had aan 
de Zwarteweg 1 te Hamersveld. Na zijn huwelijk beheerde Jan deze smederij. Eén van de doch-
ters van Hannes van den Hengel en Lambertha Tijmense was Johanna (Naatje) (1884-1960) 
gehuwd met Dirk Bieshaar uit Eemnes. Zoon Gijs van den Hengel (1892-1977) zette de ouder-
lijke smederij aan de Zwarteweg 1 in Hamersveld voort. Een andere zoon was Jan van den 
Hengel. Hij kwam in Eemnes terecht. 
 

Johannes van den Hengel 
geboren Hamersveld (Leusden) 02-09-1888 
overleden Laren 28-07-1957 
trouwt 1) Hamersveld 28-11-1916 
Maria van Nimwegen  (1891-1922) 
trouwt 2) Hamersveld 09-08-1923 
Maria Arnolda Kuijer 
geboren Baarn  13-07-1896 
overleden Eemnes  04-12-1951 

Jan van den Hengel ging voort in de familie-
traditie en werd smid. Hij nam in Eemnes de 
smederij op Wakkerendijk 168/170 over in 
1934. Voor die tijd werkte hij bij zijn stiefva-
der Jan van den Bergh in Hamersveld. Jan had 
daar een huis naast de smederij met een café 
erbij. Dat café werd door zijn vrouw verzorgd. 
In Eemnes werkte hij vanaf 1934 samen met 
zijn oudste zoon Reijer in de smederij. Jan 
stond in Eemnes bekend als een goed vak-
man; een harde werker, kort van stof. Hij deed 
van alles: paarden beslaan, constructiewerk, 
messen slijpen, kachels verkopen en plaatsen 
en ook verkocht hij landbouwwerktuigen. Hij 
werkte meestal voor de boeren. In Eemnes 
werkte hij ook voor de nonnetjes in het kloos-
ter naast de R.K. kerk. In het voorjaar haalde 
hij b.v. de kachels weg, o.a. uit de school. Hij 
maakte ze schoon en zette ze op zolder. Als hij 
naar het klooster of de school ging, nam hij 
altijd zijn pantoffeltjes mee. Dat werd door de 
nonnetjes zeer gewaardeerd. 
Volgens zijn dochter Tiny Schouten-van den 
Hengel heeft Jan tot ongeveer 1941 samenge-

 

Jan van den Hengel (1888-1957), van 1934 
tot 1957 smid op Wakkerendijk 168-170. 
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Ambulant hoefsmid Piet van den Hengel uit Soest demonstreert zijn ambacht voor de Eemnesser 
Oudheidkamer bij de opening van de tentoonstelling “Het geheim van de smid” op 10-02-2001. 
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Groepsfoto gemaakt op 22 februari 1916 t.g.v. het huwelijk van Margaretha van den Hengel en 
Wouterus van Kooij voor de familiesmederij aan de Zwarteweg 1 in Hamersveld. 
zittend op de voorste rij v.l.n.r.: 
Tante Veem- onbekend- Gart van Kooij- Lambertha Tijmense, smidsvrouw en moeder van de 
bruid-bruidegom Wouterus van Kooij- bruid Margaretha van den Hengel- Jan van den Bergh, 
smid en 2e man van Lambertha Tijmense- Johanna van den Hengel, vrouw van Dirk Bieshaar uit 
Eemnes- Johanna van den Hengel, vrouw van Bartus Majoor- Bartha van den Hengel, vrouw 
van Jan Smink- onbekend. 
staande: 
vierde van rechts: Jan van den Hengel, smid te Eemnes en links van hem zijn broer Gijs van den 
Hengel, smid te Hamersveld. 

werkt met zijn zoon Reijer; hij had ook wel knechten: ze herinnert zich Arie Raven. Zijn zoon 
Reijer kreeg tijdens het werk eens een stuk ijzer in zijn oog. Hij werd met spoed in het ooglij-
dersgasthuis opgenomen en moest het oog missen. Jan van den Hengel zelf heeft bij het beslaan 
één keer een trap van een paard opgelopen. Zijn vrouw wilde toen dat het afgelopen was met 
beslaan maar Jan is rustig doorgegaan. 
Eens had hij het verschrikkelijk in zijn rug. Toen heeft de oude Henk van den Bergh uit Blari-
cum zes weken waargenomen. 
Uit zijn eerste huwelijk met Maria van Nimwegen had Jan drie kinderen: 
- Bertha, geboren 1917; ze is non geworden bij de Dominicanessen en op 37-jarige leeftijd 

overleden; 
- Reijer, geboren 1919 
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Bij smederij Steenman. 
v.l.n.r. Jan Janssen-Alida Maria Steenman-Voskuilen (1901-1952) en Geurt Wortel.  
Foto uit 1941. 

- Rie (Maria Johanna), geboren 1921. 
Uit zijn tweede huwelijk met Maria Arnolda Kuijer zijn ook drie kinderen geboren: 
- Jan, geboren 1924 
- Tiny (Catharina Cornelia) geboren 1927 en in 1955 getrouwd met Jan Schouten uit Eem-

nes (Laarderweg 58); 
- Jenny (Adriana Margaretha) geboren 1934 getrouwd met C.J. de Wit. 
 
FAMILIE STEENMAN 
 
Dit familieoverzicht begint met Barend Steenman en Antje Roolker. Ze woonden in Muiden en 
hadden onder anderen een dochter Gerarda Elisabeth (1860-1932) getrouwd met Joannes Zaal 
en een zoon: 
 
1. Joannes Steenman 

geboren Muiden 27-02-1857 
overleden Eemnes 05-08-1934 
trouwt Eemnes  17-06-1890 
Mietje Ruiter dochter van  
Rutger Ruiter en Heintje van Isselt 
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Jan kwam in 1887 in Eemnes werken in de smederij van Van der Schuur op Wakkerendijk 22. 
In 1888 heeft hij deze smederij gekocht. Uit zijn huwelijk met Mietje Ruiter zijn twee kinderen 
geboren: een dochter Anna Hendrika (1891-1976) in 1921 getrouwd met Hendrikus Mossing 
uit Hoogland; het tweede kind was een zoon: 
 
1.1. Bernardus Rutgerus Steenman 

geboren Eemnes 21-02-1895 
overleden Eemnes 13-03-1940 
trouwt Eemnes  21-11-1924 
Alida Maria Voskuilen 
geboren Eemnes 02-08-1901 
overleden Apeldoorn 28-05-1952 

Bernard werd ook smid en nam de smederij 
van zijn vader over. Hij stierf toen hij nog maar 
45 jaar oud was in 1940. Zijn weduwe Alida 
Voskuilen is in 1947 hertrouwd met Wijnan-
dus Bels, die smid was in Apeldoorn. 
Bernard Steenman en Alida Voskuilen kregen 
één kind: 
 
1.1.1. Joannes Petrus Steenman 

geboren Eemnes 28-01-1925 
trouwt Eemnes  22-04-1947 
Alida Groen 
geboren Laren 12-04-1926 

Jan nam als jonge knaap de smederij van zijn vader over. Tot 1983 was hij als smid actief. Daar-
na kwam er een eind aan het familiebedrijf.  
Jan en zijn vrouw kregen vijf dochters en één zoon. 
 
 
FAMILIE VAN HAMERSVELD 
 
De smedenfamilie Van Hamersveld vinden wij sinds 1938 in Eemnes. Het begon met de zoon 
van Willem van Hamersveld en Jacoba van Hoeijen uit Hoogland: 
 
1. Hendrikus van Hamersveld 

geboren Hoogland 03-02-1910 
overleden Laren 26-09-1975 
trouwt Hoogland 11-09-1935 
Margaretha Adriana Baas 
geboren Hoogland 07-04-1909 

Smid Jan Steenman (geboren 1925). Van 
1940 tot 1983 smid op Wakkerendijk 22. 
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overleden Blaricum 16-12-1999 
Hendrik kwam uit een familie van boeren. Hij kende geen smeden onder zijn voorouders. Na 
zijn huwelijk ging hij met zijn vrouw in Soest wonen op het adres Kerkstraat 48. Hij werkte daar 
bij smederij Valkenet. Na een paar jaar begon hij voor zichzelf in Eemnes. 
Smederij Everts (Laarderweg 6) was gestopt en Hendrik kon op het erf van zijn zwager Hannes 
Wiggerts aan de Meentweg 19 in een golfplaten schuurtje voor zichzelf beginnen. Zo ging hij 
eerst nog enige tijd elke dag op de fiets van Soest naar Eemnes. Op 21 november 1938 verhuis-
de het gezin naar Eemnes. Ze kregen een woning op Stadwijk op het adres Wakkerendijk 50. 
Op 10 november 1943 kreeg het gezin een  grotere woning: men verhuisde naar Kerkstraat 4. 
Hendrik kocht de woning in 1944 van Mie v.d. Geer, de weduwe van smid Arie Everts. 
Volgens de familieverhalen heeft Hendrik rond 1946 zijn schuur aan de Meentweg verlaten 
waarna hij zijn bedrijf vestigde achter zijn woning Kerkstraat 4. Volgens  dezelfde familieverha-
len schoot Hendrik in de Tweede Wereldoorlog nog wel eens te hulp als er paardenrazzia’s 
kwamen. Hij sloeg dan een hoefnagel in het paard, waardoor het dier kreupel werd. De Duitsers 
namen zo’n kreupel paard dan niet mee. Na de razzia haalde Hendrik de hoefnagel er weer uit. 
Op de dam bij de smederij moet vroeger ook een hoefstal met vier palen gestaan hebben. Als de 

Smid Hendrik van Hamersveld (1910-1975). 
Smid op Meentweg 19 en Kerkstraat 4  

Smid Hendrik van Hamersveld als muzikant 
bij de Eemnesser Fanfare. 
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Familie Van Hamersveld. Op de voorgrond de vijf zonen:  
v.l.n.r.: Joop-Henk-Gerard-Adriaan en Wim. 
Daarachter v.l.n.r.: Wil-vader Hendrik van Hamersveld-An- moeder Margaretha Adriana Baas - 
Grad en Co. Foto van ± 1960. 

paarden wild waren, werden ze in de hoefstal gezet. 
Na enkele decennia werd de smederij ingrijpend verbouwd. Na de dood van Hendrik in 1975 
werd het bedrijf overgenomen door zijn zoons Wim en Henk. in 1988 is het verplaatst naar de 
Bramenberg. 
 
Uit het huwelijk van Hendrik van Hamersveld en Margaretha Baas zijn vier dochters en vijf 
zonen geboren. 
 
 
Nog meer zwervende smeden: 
 
DE FAMILIE FAKKELDIJ 
 
Uit de omgeving van Rees en Emmerik in het voormalige Duitse Hertogdom Kleef komt de 
familie Fakkeldij. 
Rond 1800 vestigen leden van deze familie zich in Baarn en omgeving. Hun familienaam wijst 
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al op een verband met het beroep van smid. 
Hendrik Fakkeldij, geboren in 1839 in Hilversum als zoon van Johannes Fakkeldij en Marritje 
Oostendorp is van 1860 tot 02-05-1863 smidsknecht bij smederij Kuijer op Wakkerendijk 168-
170. 
Zijn broer Bart Fakkeldij had een zoon Wijnand Fakkeldij (1873-1958), die smid in Hilversum 
was (Achterom). Zijn dochter Aaltje Fakkeldij (1900-1973) trouwde Klaas Tukker (1901-
1958), die ook smid was. Hij had vanaf 1938 zijn smederij aan de Prins Bernhardstraat 
(Schapenstraat) in Hilversum. Dit bedrijf werd voortgezet door zijn zoon Coen Tukker en daar-
na door diens schoonzoon Gomes. De smederij bestaat anno 2001 nog steeds als constructiebe-
drijf Tukker BV, in 2000 verplaatst naar de Franciscusweg. 
 
De eindconclusie van dit verhaal is, dat er in het verleden heel duidelijk bepaalde smedenfami-
lies te onderscheiden waren. Voor de regio Gooi- en Eemland hebben wij dit aan de hand van 
allerlei voorbeelden willen laten zien. Wij beseffen wel dat dit overzicht niet compleet is. Voor 
op- en aanmerkingen kunt u terecht bij de samenstellers: 
 
 Henk van Hees Bertie van Wijk-Blom 
 Kerkstraat 15 Raadhuislaan 39 
 3755 CK Eemnes 3755 HA Eemnes 

Paarden beslaan, hoogstwaarschijnlijk bij een smederij in Soest. Wie kent de mensen op deze 
foto? De foto is afkomstig van de smid Hendrik van Hamersveld. 
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 035-538 9849 035-531 4689 
Dank aan de medewerkers: 
 
Diverse mensen hebben meegeholpen bij het realiseren van deze artikelen 
over de smederijen en smedenfamilies in Eemnes. Onze dank gaat uit naar: 
- Smid Nico v.d. Bergh  - Laren 
- G. Derks – Arnhem 
- Smid Jaap Eek – Eemnes 
- Adriaan van Hamersveld – Eemnes 
- Mevrouw A. Harskamp-Steenman – Eemnes 
- D. van ’t Klooster – Eemnes 
- Mevrouw Kruijning-van Wilsum – Huizen 
- Mevrouw A. Majoor-van Hamersveld - Tienhoven 
- De heer en mevrouw Perier-van Wilsum – Blaricum 
- Mevrouw T. Schouten-van den Hengel – Eemnes 
- Piet van den Hengel – ambulant smid – Soest 
- H.v.d. Voort – Hilversum. 
- H. Wiggerts Eemnes 

Mijn moeder: Aaltje (Alie) van de Pol 
werd op 29-03-1927 geboren aan de 
Wakkerendijk 234 te Eemnes. Haar ou-
dere zusje Kaatje (Katrien) stierf op jon-
ge leeftijd na een ongeval met een hooi-
wagen. Mijn moeder trouwde in sep-
tember 1949 met mijn vader: Maarten 
Gerardus Koch en zij gingen wonen aan 
de Wakkerendijk 252, achter Het 
Zwaantje. In 1951 werd mijn broer Atie 
geboren, in 1953 mijn broer Joep en in 
1957 werd ik geboren. Omdat mijn 
moeder nogal ziekelijk was en het huis 
erg vochtig verhuisde ons gezin in no-
vember 1957 naar dr Jhr. C. Roëllaan 
nr 7. Mijn moeder overleed in oktober 

1965. In 1968 verhuisden wij naar Huis 
ter Heide. Mijn opa heb ik helaas nooit 
gekend, mijn opoe overleed een aantal 
jaren na mijn moeder en mijn oom, de 
enige broer van mijn moeder (Aalt van 
de Pol), overleed een aantal jaren gele-
den. Mijn moeder was o.m. lid van het 
Eemnesser koor Excelsior. Nu ik zelf 
wat ouder word en mijn kinderen gro-
ter, wordt het verlangen om meer over 
het leven van mijn moeder te weten te 
komen groter en groter. Wie helpt mij? 
 
 Marike Schakel-Koch 
 Gelreweg 39 
 3851 GM Ermelo 

 

Wie heeft mijn moeder gekend? 


