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Ter plaatse 

Woonhuis 1680 / smederij 1826. 

In het museum 

Sinds 1972-1974. 

Het woonhuis stond op de hoek Heeregracht-Westzijde te Zaandam. De 

smederij Van Klinkenberg, hoek Breedeweer te Koog aan de Zaan. 

 
 

Bovengenoemde huizen zijn hier samengevoegd en thans in gebruik als 

bakkerswinkel. Hierin bevindt zich een kopie van een ouderwetse bakkersoven, 

gestookt op takkenbossen. Men kan er bijv. ouderwets roggebrood en koeken 

kopen. 

Voor de inrichting zijn inventarisstukken van winkelinterieurs uit de eigen 

collectie gebruikt. Het voorste deel van de bakkerij was aanvankelijk woonhuis. 

De gevel is in de 19e eeuw gewijzigd. Er is toen een topgevel geplaatst met 

pilasters (=schijnpilaren, opgenomen in een wand of muur, louter ornament). 

Het geheel werd bekroond met een fronton (=driehoekige of boogvormige, 

spits toelopende versiering boven gevels, deuren, ramen of op kasten) en 

vazen op de buitenste pilasters. 

 



Het onderste gedeelte kreeg bij die gelegenheid een winkelpui met grote 

etalageramen. De houten zijgevels zijn gepotdekseld: de horizontaal 

geplaatste planken overlappen elkaar ongeveer zoals bij dakpannen. Dit 

potdekselwerk wordt in de Zaanstreek als 'getrapte weeg' aangeduid. 

Het achterste deel is de vroegere smederij van Van Klinkenberg uit Koog aan 

de Zaan. Hieraan herinneren nog de ventilatieluiken in de zijgevel; de rook kon 

daardoor verdwijnen zonder dat men op de werkvloer last had van tocht. 

Het geheel houten gebouw bestaat uit 7 vrij zware gebinten. 

Ook hier treffen we weer binnenwanden in 'getrapte weeg' aan. 

In dit deel bevindt zich ook een oven, de resterende ruimte doet dienst als 

opslag. 
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Andere teksten webstie NOM 

Brood uit een houtgestookte bakkersoven. 

In dit Zaanse woonhuis uit de 17e eeuw stookt onze bakker zijn oven heel 

traditioneel met takkenbossen. Hij bakt er ouderwets lekkere broden en 

koeken in. Het huis is sinds de bouw in 1680 talloze keren verbouwd en 

verbeterd. Bij de herbouw hier in het museum is de onderkant van de gevel in 

de 18e-eeuwse situatie teruggebracht. De 

sierlijke bovenkant van de gevel dateert 

uit ongeveer 1835. Pas hier in het 

museum is de smederij erbij gezet. De 

ventilatieluiken in de zijgevel van de 

smederij herinneren nog aan de functie 

van smidse. De buitenwanden van de 

winkel en de smederij zijn voorzien van 

wat in de Zaanstreek een ‘getrapte weeg’ 

heet: planken die overnaads gespijkerd 

zijn, zodat de regen er niet tussendoor 

naar binnen kan sijpelen. 

Hier geplaatst in 1972 en 1974. 

 
Bakkerij met bakkerswinkel uit de Zaanstreek, 1680 en 1826 

Vroeger was hier geen bakkerij. Het voorste deel van het gebouw was een 

woonhuis, oorspronkelijk uit 1680, maar daarna waarschijnlijk vele malen 

verbouwd. Het achterste deel is gebouwd in 1826 en was een smederij. De 

twee gebouwen zijn in het museum tegen elkaar geplaatst. De bakkerij is in 

1972 naar het museum overgeplaatst en de smederij in 1974. 
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