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Eind 2009 kwam een deskundige op het gebied van
hekwerken toevallig in Wognum en hij bekeek het
hek. Hij zei tegen koster Vincent Geurtsen dat het
een bijzonder hekwerk betrof. Hij vertelde dat het
waarschijnlijk van de ijzergieterij De Prins van
Oranje afl{omstig was. Vermoedelijk was het tussen

1850 en 1870 geplaatst. Dit maakte hij op uit de
toegepaste ornamenten en paalkopversieringen, die
bekend waren uit de oorspronkelijke catalogus van
de betreffende ij zergieterij.
Dit betekent dat het hekwerk circa l50 jaar oud is. De
ijzergieterij De Prins van Oranje was een groot
bedrijf in Den Haag, dat van 1840 tot 1897 heeft
bestaan. Later werd het ook machinefabriek.

De Prins van Oranje
Albert Sterkman, telg uit een geslacht van smeden,
was de grondlegger van het bedrijf. In 1834 kreeg hij
patent op een nieuwe bezuinigingskachel, een
kolenkachel, waarin ook hout en turf gestookt
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Versieringen op het hekwerk.

konden worden. Op 4 september 1840 werd de eerste
steen gelegd van de ijzergieterij van Sterkman, de
tweede in zijn soort in Den Haag. Het bedrijf lag aan
de Stationsweg in het nieuwe stationsgebied, dat
volop in ontwikkeling was. Vanaf 1843 eindigde hier
de spoorlijn Amsterdam-Den Haag, later werd die
lij n doorgetrokken naar Rotterdam.
In 1857 nam de Haagse bankier F.H.M. Pino Post het
bedrijf over en kreeg het de naam De prins van
Oranje. In die periode kwam de vervaardiging van
stoommachines en stoomketels op gang. Het bedrijf
floreerde: in 1865 waren er 145 werknemers, in 1868
waren dat er 575. De productie van De Prins van
Oranje bestond uit bruggen, lantaarns, kachels,
waterpompen, molenassen, stoommachines, vijzels,
grenspalen en hekwerken.
Het bedrijf was met de productie van circa 1500
stuks gietijzeren molenassen in een halve eeuw de
grootste Nederlandse producent van dit soort assen.
Wat de hekken betreft: de toegangshekken van de
begraafplaatsen in Tienhoven en Ameide zijn door
het Haagse bedrijf gemaakt, evenals de vijzel voor het
hulpstoomgemaal van de Heerhugowaard.

De toegangspoort aan de Raadhuisstraat met links de vroegere
openbare lagere school en rechts de voormalige pastorie.

Toegangspoort naar het kerkhof,

Balustersl
Het wognumse hekwerk bestaat uit gietijzeren
balusters 1 met gesmede tussenliggers en staanders.
Verder zijn de balusters voorzien van gesmede
schoren. Aan het hekwerk zijn diverse versieringen
van gietijzer bevestigd. Het hekwerk is een van de
overblijfselen van de industriële revolutie die in de
lge eeuw in Nederland plaatsvond. Het heeft daar-
door een cultureel-historische waarde.
Het hekwerk is in het voorjaar van 2011 geheel
behandeld. Het is schoongemaakt, gestraald en
geschopeerd 2 en weer voorzien van alle versieringen.
Gepland is dat het in 2012 geschilderd zal worden.
Daarna staat het weer in volle glorie te pronken rond
kerkenerf en kerkhof: een bijzonder monument in
het centrum van het dorp.

* Jan Hania woont in Wognum, hij houdt zich als kerkrentmeester

bezi.g met technische zaken.

1.  Baluster: vaasvormige hekpaal.

2. Schoperen: vlamverzinken, dat is met behulp van een vlam een

beschermende zinklaag op ijzer aanbrengen.

Het poortje aan de Oude Gouw.
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