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Const"cft.eJ'JioodzakeJÚ.ke sz.eJieJemenfen, zo zÚ.n         oudste schootankers komen dit soort strepen niet
mwumJikers íookgeveJankers geJioemdJ mi.s-                 voor. Het andreaskruis is het meest voorkomende
schi.eJ. weJ hef besfe fe omschrzJ.veJi. Consf"cfl.e/          algemene teken dat gebruikt werd. Deze tekens
noodzahelükomdaïzedeverbindíngvormen
tussenhelmetselwerk(debuüenmuren)ende
achíerüggendehouíconstiuctie(devloerbalhen
en staanders). En aangezien deze anhers op
z;ich±bai.eplaa±senuilhe±Tnetselwerkstehen,
waaromzoujezedannietftaaiuitvoeren?

Smeedijzeren schootankers
De oudste gevelankers in Nederland dateren uit de
dertiende eeuw, zij zijn onder andere te vinden aan
de gevels van kasteel Ammersoyen. Dit soort ankers
bestaan meestal uit een `schieter', een verticale staaf
met een vierkante doorsnede, die door het vierkante
oog van een `veer', een horizontale staaf, wordt
gestoken. Het uiteinde van deze staaf wordt door de
gevel aan de houtconstructie bevestigd. Een dergelijk
anker wordt een `schootanker' genoemd. Aan de
schieter wordt een neus of haak gesmeed om te
voorkomen dat de schieter naar beneden zakt. De
lengte varieert rond de 80 cm. Ook komt het voor dat
een dergelijk anker met een achterliggende muurstijl
van een houtskelet is verbonden. Aan de bovenkant
van de schieter wordt ook wel een schuine V-vorm
toegepast om nog meer metselwerk te kunnen
vasthouden. De ankers werden soms voorzien van
haken of houders om luifels of toortsen aan te
kunnen hangen.

Sierankers
Vanaf het tweede kwart
van de zestiende eeuw
tot na het midden van de
zeventiende eeuw paste
men smeedijzeren sier-
ofjaartalankers toe.
Ongeveervanafhet
derde kwart van de
zestiende eeuw ging men

er onder invloed van de renaissancestijl toe over om
de ankers met Franse lelies en klaverbladvormen te
versieren.

Omstreeks 1600 verbeterde de ijzerkwaliteit snel,
wellicht door de invoer van staven Zweeds ijzer.
Hierdoor werd het mogelijk in het half afgekoelde
ijzer met een beitel strepen of kerven te hakken.
Onder aan de ankers werden nu versieringen in de
vorm van strepen en/of kruisen aangebracht. Bij de

Versieringen in de vorm

van strepen en kruisen.

komen in heel Nederland voor,
niet alleen in de katholieke
landsdelen. Het meest aanne-
melijk is dat dit merktekens van
een smid of smederij zijn.
Onder invloed van het Hollands
classicisme worden er na het
midden van de zeventiende
eeuw vrijwel geen sierankers
meer toegepast.

Kleinere schootankers en blindankers
Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw
worden steeds meer kleinere schootankers toege-
past. De schieter met een lengte van circa 50 cm is nu
duidelijk korter en meestal dikker. Dit type anker
met versiering in de vorm van kruisen of strepen
wordt de gehele achttiende eeuw gebruikt. Daarnaast
worden zogenoemde `blindankers' in de gevel
ingemetseld. Deze zijn niet zichtbaar aan de buiten-
kant, maar dienen bij restauratie wegens roestvor-
ming vaak vervangen te worden.

Rozetankers
ln de tweede helft van de negentiende eeuw komen
gietijzeren rozetankers in gebruik. Deze ankers
worden ook wel schotelankers genoemd. Gietijzer
kan weinig trekkracht opnemen en breekt snel.
Daarom zijn deze ankers klein van afmeting en vaak
rond van vorm. Ook zijn ze te herkennen aan de

schroefdraad met de

Rozetanker.

moerbout waarmee de
gietijzeren rozet aan de
veer is bevestigd. Lande-
lijk zijn er wel ongeveer
200 verschillende typen
bekend. Sommige lijken
erg op de smeedijzeren
typen, maar de zeskantige
moeren verraden dat het
gietijzer is.

Nibbiker muurankers
ln het straatbeeld zijn nog veel gevelankers te zien.
In de steden om ons heen, zoals Alkmaar, Hoorn en
Medemblik, meer dan in het werkgebied van De
Cromme Leeck. De gevelankers in de steden zijn ook
vaker `rijker' uitgevoerd. Wie het breed had kon
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natuurlijk ook de gevelankers fraaier laten uitvoeren.
In Wognum, Zwaagdijk-West en Nibbixwoud zijn de
gevelankers vaak eenvoudiger uitgevoerd dan in de
steden om ons heen. Er zijn zowel oude als nieuwe
gevelankers te vinden. De nieuwe ankers hebben geen
constructieve functie maar zijn er enkel voor de sier.
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Nieuwe muurankers, gemaakt van aluminium en geschroefd op

het metselwerk, dus niet ingemetseld. Wijzend te Nibbixwoud.
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Fraai uitgevoerd muuranker. Anker uit

ca.1910, Dorpsstraat te Nibbixwoud.

Bij het woonhuis aan de

Oosterw.ijzend staat ook

een schuur. Deze schuur is

later gebouwd dan het

woonhuis. Dit anker is dus

vermoedelijk minder oud

dan de ankers van het

woonhuis. Qua vorm

verschilt dit anker ook iets

t.o.v. de ankers van het

woonhuis'•£,.1',„,,ffl'''-",.lï'l.,'T

Geraadpleegde bronn@m:
'Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de

Vereniging Hendrick de Keyser, deel 1, Friesland en Noord-Holland'.

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad: artikel
'Gevelankers' door Theo Rouwhorst (www.amsterdamsebinnenstad.nl).

www.muuranker.nl.

Eigenaren panden met muurankers.
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Van enkele gevelankers in ons werkgebied heb ik
foto's gemaakt. Het betreft muurankers van gebou-
wen in Nibbixwoud, wantja, ik ben nu eenmaal een
Nibbiker. Wellicht dat de muurankers na het lezen
van dit artikel u meer opvallen. Ze zijn de moeite
waard om er eens goed naar te kijken.
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Verschillende muurankers in één gevel. Ankers uit ca.1930, Dorps-

straat, Nibbixwoud. Dit zijn waarschijnlijk de meest voorkomende

muurankers in Nibbixwoud. Het rechter muuranker wordt over het

algemeen andersom aangebracht, dus met de open kant onder.

Muuranker van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud.
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Twee versch.illende gietijzeren ankers.

Het woonhuis waar deze ankers

gebruikt zijn is gebouwd in 1877. Deze
muurankers zijn vermoedelijk dus

ruim 135 jaar oud. Oosterwijzend te

Nibbixwoud.

l-d i:==i== _i ïL T--__ i_=_--.:_ _`=--L_=T1
- L=i aéga-"'`-.`'-TT:TTT--

E-:ËiEL=J
[111111111111111_ --                '       -    =

Detail van een muuranker.

Ondanks de oude verflagen

is het Andreaskruis nog

zichtbaar. Anker uit ca.

1820, Dorpsstraat te
Nibbixwoud.
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