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Bouwhistorische opname 17e eeuwse molenschuur De Paauw
Nauerna 43 Assendelft
Inleiding
Vanwege dreigende sloop is op 29 november 2008 de molenschuur door leden van Vereniging Zaans
Erfgoed en Vereniging de Zaansche Molen bouwhistorisch onderzocht en ingemeten. Ten noorden van
de schuur, op de plaats van het oliehuis heeft de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,
Afdeling 3 Zaanstreek-Waterland e.o. heeft een onderzoek gedaan. De bevindingen van deze
onderzoeken en de opmeettekeningen zijn in dit opnamerapport opgenomen. Het onderzoek is beperkt
gebleven tot die onderdelen die goed toegankelijk zijn. Binnen zijn op diverse plaatsen zachtboard
afwerkingen op de constructiedelen verwijderd. Het omliggende erf is bezaaid met zwerfvuil en slecht
toegankelijk.
De schuur van de voormalige oliemolen de Paauw is gelegen ten noorden van Nauerna en ten westen
van de Nauernasche Vaart. De dijk tussen de Nauernasche Vaart en de molen was voorheen een
Twiskdijk. Het bouwjaar van oliemolen de Paauw is vermoedelijk 1669. In dat jaar is de windbrief aan
Jan Willemsz. Keessen afgegeven. Op 5 mei 1676 werd de molen met erf door Jan Willemsz. Keessen
verkocht aan Dirk Cornelis Veen voor fl. 2.950,00. De molen was een achtkanter met een dubbel
oliewerk. De oliemolen is tot 1895 in bedrijf gebleven. In maart 1896 is de molen met naastgelegen
oliehuis gesloopt.
De molenschuur, ten zuiden van de molen, zal gelijktijdig met de molen zijn gebouwd. Een deel van
de schuur, het meest zuidelijke, was ingericht als woonhuis voor de blokmaalder. Dit was zeldzaam
omdat er bij Zaanse industriemolens bijna nooit gewoond werd. De blokmaalder was de bedrijfsleider
van een oliemolen die zelf het naslag, (2e persing) bediende om zo eigenhandig de kwaliteit van het
eindprodukt te bepalen. Deze blokmaalderswoning heeft een afwijkende gebintconstructie t.o.v. alle
bestaande molenschuren. De schuur is nog altijd te herkennen als zijnde een molenschuur, het dak is
namelijk voorzien van een wolfseind. De molenschuur is als enige tussen Westzaan en Assendelft
overgebleven en vooral in de Zaanstreek, na molen de Os het grootste molenrestant dat als zodanig te
herkennen is.
De molenschuur heeft een plattegrond van 10.00x19.60 meter en is zuid-noord georiënteerd. Ten
noorden van de schuur heeft het oliehuis en de molen gestaan. Het oliehuis was een verbindingsstuk
tussen schuur en molen ter breedte van de stelling van de molen. Onder het vml. oliehuis bevindt zich
naar alle waarschijnlijkheid een oliekelder in de grond. Dit is af te leiden aan de dubbele deur in het
oliehuis, die zich in de voorgevel, aan de Nauernasche vaart bevond. Het oliehuis is vermoedelijk in de
18e eeuw naar het westen toe verbreedt. Wellicht bevond zich onder die uitbreiding een tweede
oliekelder.
De gemetselde poeren onder het oliehuis en onder het molenlijf bevinden zich naar alle
waarschijnlijkheid nog in de grond. De aanwezigheid van de fundering van oliehuis en molen zal
verder onderzocht moeten worden. Deels boven de fundering van de molen is, op 5.00 meter uit de
schuur in 1965 een houten schuur gebouwd. In de molenschuur zijn na 1896 vier woningen
bijgebouwd. Van de vijf woningen is de meest zuidelijke tot zomer 2008 bewoond geweest. De
overige vier woningen zijn na 1964 veranderd in werkplaats en in opslagruimte.
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Kadastrale situatie 2008.
Nr. 41 is een woonhuis uit 1969, nr. 43 is de
molenschuur. Ten noorden van de molenschuur
is een in 1965 gebouwde houten schuur.

Kadastrale situatie 1828. Schuur en molen zijn duidelijk
herkenbaar. Het tussengelegen oliehuis is naar het westen
verbreedt
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Kadastrale situatie 1900

Foto vóór 1896. Van links naar rechts: blokmaalderswoning, schuur, oliehuis,
oliemolen. Links is een inzwenkende tuitgevel op de zuidgevel duidelijk te zien
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Objectbeschrijving molenschuur
Objectgegevens
Object
: molenschuur voormalige oliemolen De Paauw
Straat en nummer
: Nauerna 43
Postcode en plaats
: Nauerna (Assendelft)
gemeente
: Zaanstad
Bescherming
: gemeentelijk monument
Oorspronkelijke functie : molenschuur met blokmaalderswoning,
: na 1896 molenschuur met vijf woningen
Huidige functie
: woning met werkplaats en opslag
Architect-aannemer
: onbekend
Bouwdatum
: vóór 1676
Datum onderzoek
Datum beschrijving
Opgesteld door

: 29 november 2008
: 15 december 2008
: Vereniging Zaans Erfgoed
: Vereniging Zaansche Molen
: Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling ZaanstreekWaterland e.o.

Kadastrale gegevens
Gemeente
Sectie
Nummer

: Zaanstad (Assendelft)
:D
: 1749

Eigendomsregistratie
Onttrekking gegevens
Soort recht
Gerechtigde
Straat en nummer
Postcode en plaats
Gemeente
Telefoon

: kadaster
: eigenaar
: gemeente Zaanstad, afd. Grondzaken
: Bannehof 1
: 1544 VX Zaandijk
: Zaanstad
: 0900-235 235 2
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Redengevende omschrijving
Het pand is van historisch belang als voorbeeld van een rond 1669 gebouwde molenschuur en
oliemolen. Het oorspronkelijke karakter van de molenschuur is vrij gaaf bewaard gebleven.
Opmerkelijk is de aanwezigheid van een blokmaalderswoning = molenaarswoning in de molenschuur,
hetgeen in de molenindustrie nauwelijks voorkwam. De 17e eeuwse constructie van funderingen,
gebinten en kapspanten en de blokmaalderswoning zijn nog vrijwel gaaf aanwezig en heeft een hoge
waarde.
In landschappelijk opzicht heeft de binnendijks gelegen molenschuur een beeldbepalende rol in het
historisch gegroeide deel aan de Nauernasche Vaart ten noorden van Nauerna. De oorspronkelijke 15e
eeuwse Twiskdijk tussen de Nauernasche Vaart en de molenschuur is vrijwel onaangetast aanwezig.
Ten zuiden van de molenschuur is het buitendijks gelegen, uit Wormerveer overgeplaatste 17e eeuwse
pakhuis Archangel aanwezig. Het binnen- en buitendijks gebied, dijklichaam, pakhuis, molenschuur
en rondom gelegen molenerf heeft historisch en landschappelijk een zeer hoge waarde.

Archeologie

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
Afdeling 3. Zaanstreek-Waterland en omstreken.

Molenschuur de Paauw aan de Nauernasche Vaart in Nauerna
Het veenweidegebied rond Nauerna is al eeuwenoud. Dit landschap is door de gedeeltelijke
inpoldering van het IJ en de aanleg van het Noordzeekanaal tussen 1865-1876 ingrijpend veranderd,
maar enkele relicten uit vroeger tijd zijn nog altijd aanwezig. Tegenwoordig zijn de stortplaats
Nauerna en de Ceres containerterminal in Amsterdam de meest significante landmarks in deze
omgeving, maar tot het begin van de 20e eeuw waren het nog de molens die het landschap
domineerden. Oliemolen de Paauw1 is tot aan de sloop van de molen in 1896 medebepalend geweest
voor het aanzien van dit deel van Zaanstad. De molen zelf mag dan al lang verdwenen zijn, de unieke
molenschuur van de Paauw siert tot op de dag van vandaag het landschap.
Al in de IJzertijd, honderden jaren voor de jaartelling, woonden en werkten er boeren in het gebied.2
Tijdens de Middeleeuwen zou het landschap echter definitief worden gekoloniseerd. In de eerste helft
van de 11e eeuw ving men aan met de ontginningen.3 De ontginners staken vanuit de Oude Duinen
het IJ over om het Zaanse veenmoeras voor akkerbouw geschikt te maken. Zij groeven op
regelmatige afstand sloten voor de ontwatering van het veen.4 De stroken wildernis tussen de sloten
werden van bomen en begroeiing ontdaan en als akker in gebruik genomen.
Het Twiske vormde een waterscheiding in het gebied. Via dit veenriviertje kon het surplus aan water
in het moeras wegstromen naar het IJ, dat toentertijd een uitloper van de Zuiderzee was. De monding
van het Twiske lag ter hoogte van het latere Nauerna. Vanuit het IJ hadden eb en vloed en stormen
geregeld een verwoestende uitwerking op de ontginningen. Rond 1200 legden de ontginners daarom
dijken rond het nieuwe land aan (afb. 1). Zo ontstond de Assendelver polder, omringt door de
1

De naam van de oliemolen wordt zowel met een enkele als met dubbel a gespeld. In oude bronnen komen we
de eerste variant tegen, maar op een laat-negentiende eeuwse foto van de molen is de naam met dubbel a
geschreven. Deze laatste variant wordt hier aangehouden.
2
Hallewas 1987, 35-36
3
Stolp 2000, 51-52
4
Besteman/Guiran 1987, 298-300
5

Groenedijk en de Assendelver Zeedijk. De Westzaner polder kwam tot stand na aanleg van de
Westzanerdijk en de Lagedijk langs de Zaan.

Afb. 1:
De dijken langs het IJ, Kromme IJ en de Zaan omringen
het ontgonnen gebied.
Het Twiske ligt tussen de polders van Assendelft en
Westzaan
(afb. uit: Verkade, 1982, Den derden Dach

Overal in het gebied werd de spade ter hand genomen. De verbouw van granen bleek echter nooit lang
rendabel. De grond was er niet geschikt voor.5 De boeren specialiseerden zich tenslotte in veeteelt, met
als meest belangrijke producten vlees en zuivel. Gezien het feit dat veeteelt veel minder
arbeidsintensief is dan akkerbouw raakten veel boerenzonen zonder emplooi. Velen onder hen kozen
een beroep op het water, het gebied was immers omringd door vaarwegen. Al in het jaar 1353
verkregen de inwoners van Westzaan en Krommenie vrijstelling van tolheffing, een aanwijzing dat
velen zich toen al met scheepvaart en handel bezighielden.6
De bewoning van het nieuwe land concentreerde zich langs dijken met een wegsloot.7 De dijken en
paden in het gebied waren zelden verhard en ongeschikt voor zwaar verkeer. Door de dorpen in het
gebied, Assendelft, Krommenie en Westzaan, liep een wegsloot die vele malen breder was dan het
daarnaast gelegen pad op de dijk. Het transport van mensen, vee en goederen vond dan ook veelal over
water plaats. Het resultaat van deze ondernemingslust is het voor de Zaanstreek zo kenmerkende
veenweidegebied, een slagenlandschap met lintbebouwing en doorsneden met talloze kleine en grote
vaarwegen.
De waterhuishouding in het gebied is een bron van voortdurende zorg geweest.8 Al vroeg werden op
strategische plaatsen in de dijken langs het IJ en de Zaan spuisluisjes en duikers aangebracht die bij eb
geopend konden worden om het overtollige binnenwater op het buitenwater te lozen.9 Omstreeks 1500
waren in de zeewering rond de polder Assendelft veertien van dergelijke sluizen aanwezig.10 Daarbij
liep men bij storm nog het gevaar dat het zeewater via het IJ de veenrivieren werd opgestuwd,
waardoor de polderdijken gevaar liepen. In de Zaan en in de Kromme-IJ bij Busch en Dam legde men
daarom in de tweede helft van de 13e eeuw dammen aan (afb. 2).

5

Besteman/Guiran 1987, 304-306
Verkade 1982, 20
7
Stolp 2000, 58-59
8
Binnen het kader van dit onderwerp worden alleen de meest belangrijke waterstaatkundige ingrepen in het
gebied vermeld.
9
Verkade 1982, 24
10
De Boer 1946, 19-20
6
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Afb. 2:
De dammen rond de polders. Een poging
om de
invloed van de zee te beteugelen
(afb. uit: Verkade 1982, Den derden Dach).

Ten bate van de waterhuishouding en de scheepvaart werden in deze dammen spui- en schutsluizen
geplaatst.11 Ook in de monding van het Twiske werd in 1424 een dam met duikersluis aangelegd 12
waardoor de waterhuishouding in de polders vooralsnog geregeld was.
In de 17e eeuw veranderde veel in deze al eeuwenoude situatie. In 1631 werd octrooi verleend tot
inpoldering van de Schermeer. De te verwachten wateroverlast werd ondervangen door de aanleg van
de Nauernasche Vaart. Vanaf het Stierop ten noorden van de polder werd over het grondgebied van
Krommenie begonnen met graven tot men halverwege de polder aansluiting vond bij het Twiske,
waarvan de grillige loop werd gekanaliseerd. De nieuwe vaart werd aan de IJ-zijde voorzien van een
stenen schutsluis, de Schermersluis, waardoor zowel een goede afwatering als een doorgaande
scheepvaartroute van en naar zee gegarandeerd was (afb. 3).

Afb. 3:
De Nauernase vaart met de nieuwe Schermersluis bij Nauerna.
Door de aanleg van vaart en vaartdijk werden de dorpen in de
polders fysiek van elkaar gescheiden. Daarom werden langs de
vaart enkele schutsluizen gebouwd.
De polder van Krommenie werd door de vaart in tweeën
gedeeld. Verkeer over land kon gebruik maken van het
molletjesveer
(afb. uit: Verkade, 1982, Den derden Dach).

11
12

Verkade 1982, 29-31
Braam 1993, 149
7

Langs de vaart werden dijken aangelegd en schutsluisjes gebouwd waardoor de scheepvaart tussen de
dorpen in de polder onbelemmerd bleef.13 De Twiskedijk werd in het traject van de nieuwe Vaartdijk
opgenomen.
Op het Zaanse platteland hadden stedelijke gilden geen enkele zeggenschap. Men kende hier geen
gildedwang waardoor innovaties eeuwenlang tegen gehouden konden worden. Mede dankzij dit feit
konden nieuwe industrieën in de Zaanstreek zich ten volle ontplooien. Het stond een ieder met
ondernemingslust en geld vrij een windbrief te kopen, een molen te bouwen en zich in de Zaanstreek
te vestigen. Kennis en middelen waren hier in ruime mate aanwezig, dankzij de ervaring die al bij de
bouw van water- en meelmolens was opgedaan en de vele generaties zeevarenden met betrekking tot
de handel. Producten die voorheen slechts door Zaanse schippers werden vervoerd begon men zelf met
behulp van de wind te veredelen waardoor grote winsten konden worden behaald.14
Nauerna is waarschijnlijk kort na de aanleg van vaart en sluis ontstaan. Het buurtschap heeft er in
ieder geval haar voorspoed aan te danken. Tot de aanleg van de Schermersluis kon men de schepen in
de polder alleen via de Westzaanse overtoom over de zeedijk krijgen.15 De ruime afmetingen van de
Schermersluis maakte de doorvaart van grotere schepen mogelijk waardoor grootschalig transport van
bulkgoederen van en naar de molens in de polders mogelijk werd. In de eerste helft van de 18e eeuw
stonden er in Nauerna zeker vijf industriële molens, maar mogelijk zijn het er meer geweest.16 Een
drietal van deze molens, de Zalm, de Paauw en de Valk stond zij aan zij aan de Vaartdijk bij de
Sluiskolk, het bredere deel van de Nauernasche Vaart bij de sluis waar schepen moesten wachten om
geschut te worden. Molen de zalm was oorspronkelijk een snuifmolen, de Paauw en de Valk waren
oliemolens.17
De locatiekeuze voor de bouw van oliemolen de Paauw zal zijn ingegeven door de gunstige ligging
van het perceel bij de Schermersluis. De grondstof voor de Zaanse oliemolens, het lijnzaad, koolzaad
of raapzaad18 was veelal van buiten de polders afkomstig en werd in bulk over water naar de molens
vervoerd. Transport van oliezaden naar molen de Paauw was, na het passeren van de Schermersluis,
echter al nagenoeg achter de rug. Dit betekende een aanzienlijke tijdwinst ten opzichte van de
concurrentie, de vele oliemolens die verder in de polders waren gelegen. Ook de scheepvaart was
immers nog volledig van wind afhankelijk. Het adagium dat tijd geld is, gold ook voor onze
voorouders!
In de vaart voor de Paauw lag een aanlegsteiger met hijsinstallatie, waar men vrachtschepen efficiënt
kon laden en lossen. Deze steiger is op de foto van rond 1896 nog te zien. De windbrief voor
oliemolen de Paauw is afgegeven aan Jan Willem Keesen in 1669.19 In de meer dan tweehonderd jaar
dat de molen heeft bestaan is deze vele malen in andere handen overgegaan. In de lijst van eigenaren
zijn de namen van beroemde Zaanse ondernemers te vinden. 20 De Paauw was een dubbele oliemolen,
wat ondermeer inhield dat de mechaniek voorzien was van een dubbel slagwerk, de voor- en de
naslag. De oliemolen werd vaak dag en nacht bemand, er was bijna altijd een ploeg arbeiders in touw.
Een dergelijke ploeg bestond uit de blokmaalder, nachtblokmaalder, steenknecht, dagjongen,
nachtjongen en pletjongen. De werktijd bedroeg voor elk zestien uur per etmaal, zodat er altijd vier
man aan de molen waren. Bij wind was de molen continu in bedrijf omdat men werd betaald naar
gelang de hoeveelheid verwerkt zaad. 21 Het product, de olie, werd ondermeer voor verlichting
13

Verkade 1982, 91-92
Verkade 1982, 75
15
Verkade 1982, 70
16
Smit 2008, 20
17
Boorsma 1968, 211-213
18
Boorsma 1968, 44-45
19
De eigenlijke windbrief is niet teruggevonden.
20
In bijlage XXXX is een lijst van eigenaren opgenomen, samen met andere historische gegevens m.b.t.
oliemolen de Pauw. Tenzij anders vermeld zijn de in de tekst vermelde historische data in deze bijlage terug te
vinden. De gegevens zijn verzameld door Guda Stroo en Theo Vleeshakker uit Assendelft. Waarvoor dank!
21
Boorsma 1968, 44-47
14

8

gebruikt. Ook is olie geleverd aan verffabrikanten, die het in verf verwerkten. Een andere
inkomstenbron waren de oliekoeken, die als bijproduct zijn te beschouwen. Ze werden verkocht aan
boeren en dienden als veevoer.
De molenschuur van de Paauw is om veel redenen belangrijk om behouden te blijven. In de
Zaanstreek stonden de afgelopen eeuwen welgeteld 204 oliemolens.22 Daarvan zijn er thans nog een
viertal over.23 Wat molenschuur de Paauw echter tot een Zaans unicum maakt is dat deze als enige een
inpandige blokmaalderswoning kent. In de regel verbleef de blokmaalder in een woning op de werf of
elders. De blokmaalder (of meesterknecht) van de Paauw en zijn gezin woonde in een afgescheiden
deel van de schuur, zo ver als mogelijk van de mechaniek van de oliemolen verwijdert. Het zal
noodzakelijk zijn geweest, geen luxe in ieder geval, in aanmerking genomen dat de olieslagerij een
continubedrijf was. Het gestamp van de molen was dag en nacht te horen. Geen pretje voor het gezin.
De exploitanten zullen de inpandige blokmaalderswoning wel een geruststellende gedachte hebben
gevonden. De meesterknecht mocht misschien even slapen, het was zeker dat hij altijd in de buurt was.
Op 4 juli 1895 wordt oliemolen de Paauw door Jacob de Boer Pieterz te Oostzaan, van beroep
molensloper, gekocht.24 Kort daarna is de molen gesloopt. De molenschuur van de Paauw is echter
blijven staan. Het is mogelijk dat deze juist vanwege de inpandige blokmaalderswoning gespaard is
gebleven. Een woning bracht immers huurpenningen op. In de schuur worden nog twee woningen
getimmerd, zodat er een tijd lang drie gezinnen onderdak vinden. Een groot deel van de vorige eeuw is
de molenschuur zelfs door vijf families bewoond. Deze woningen waren klein en ook toen nog moet
het er zeer gehorig zijn geweest.25 De molenschuur is nu niet meer bewoond, maar de oude
blokmaalderswoning is dat tot op de dag van vandaag wel. Theo Vleeshakker is (voorlopig) de laatste
bewoner van dit unieke pand.
Hierboven is duidelijk geworden dat in de directe omgeving van molenschuur de Paauw in Nauerna
meer historische relicten te vinden zijn. Het middeleeuwse veenweidegebied is er nog altijd aanwezig
en zet zich voort tot juist aan de achterzijde van de molenwerf, daarvan gescheiden door een smalle
sloot aan de achterzijde van het perceel. De huidige verkaveling is ontstaan nadat het gebied na 1804
is afgegraven ten bate van turfwinning.26 De aanleg van de Nauernasche Vaart en Schermersluis in de
17e eeuw is voor de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek van enorme betekenis geweest.
Transport van grondstoffen en producten kon door de nieuw gegraven vaart massaal, snel en goedkoop
plaatsvinden. Het besluit om langs de nieuw gegraven vaart bij de Schermersluis tot de bouw van
oliemolen de Paauw over te gaan (afb. 5) zal daarom indertijd door weloverwogen economische
motieven tot stand zijn gekomen.

Afb. 5:
Nauerna, Schermersluis: links op de
achtergrond molenschuur de
Archangel.Deze molenschuur is
afkomstig uit Wormerveer en te Nauerna
herbouwd.
Molenschuur de Paauw staat achter de
Archangel

22

Boorsma 1968, 241
Dit zijn: de Bonte Hen, het Pink, de Ooievaar en de Zoeker. Deze oliemolens vormen een belangrijk deel van
het molenbezit van Vereniging de Zaansche Molen.
24
Molenslopen was een vak. Stoom en later elektra maakten windmolens overbodig. Van windkracht was de
Zaanse industrie afhankelijk, de nieuwe energiebronnen waren onbeperkt voorradig.
25
Mondelinge mededeling Theo Vleeshakker: hij is geboren en getogen in de Paauw.
26
Besteman/Guiran, 1987, 306
23
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De historisch-geografische en de sociaal-economische samenhang tussen deze relicten is zeer zeker
van belang bij de waardering van dit stukje Zaans industrieel erfgoed. De unieke locatie van
molenschuur de Paauw aan de Nauernasche Vaart bij de Schermersluis is een factor van betekenis met
betrekking tot de cultuurhistorische waarden van het object. Er zijn, voor zover bekend, geen andere
restanten van industriële molens langs de Nauernasche Vaart meer over. Dit feit alleen al maakt de
molenschuur van de Paauw het behouden waard.27
Een even zo zwaarwegend feit is dat de inpandige blokmaalderswoning van de Paauw voor de
Zaanstreek een ongekend fenomeen is. Er zijn geen parallellen, noch in de archivalische bronnen, noch
in het fysieke molenbestand van Vereniging de Zaansche Molen. De inpandige blokmaalderswoning
van oliemolen de Paauw zou wel eens de reden kunnen zijn dat de oude molenschuur indertijd niet is
gesloopt. De overweging van Jacob de Boer Pieterz te Oostzaan, de molensloper, om deze
molenschuur niet te slopen was misschien toch echt zo gek nog niet. Vanaf 1895 tot op de dag van
vandaag is de molenschuur verhuurd geweest!28
Een constatering die te denken moet geven.
Marc Harsveld AWN
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Pakhuis Archangel aan de Vaartdijk in Nauerna kan in deze overweging buiten beschouwing blijven. In de
eerste plaats betreft het hier een kaaspakhuis en geen molenschuur, ten tweede is het pakhuis afkomstig van
Noordeinde 65 te Wormerveer. De huidige locatie in Nauerna is secundair. De ensemblewaarde van het pakhuis
ten opzichte van zijn nieuwe biotoop is nihil. Pakhuis Archangel staat op de Provinciale monumentenlijst.
28
Eigenlijk is de herbouw al betaald.
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Verslag van het archeologisch onderzoek d.d. 29-11-2008
Dit onderzoek is een onderdeel van het bouwkundig en historisch onderzoek dat wordt ingesteld naar
de nog bestaande molenschuur en de verdwenen molen “de Pauw”. Molen de Pauw lag in Nauerna
(Assendelft-Zaanstad), coördinaten: 111.900/495.120
Vier mensen van onze afdeling waren hierbij betrokken. Na sondering van de bodemopbouw, rond de
nog bestaande molenschuur, bleek dat de grond overal vol zat met puin. Rond de molenschuur lagen
grote hoeveelheden afval en andere onbruikbare zaken opgeslagen, zodat er maar weinig ruimte voor
onderzoek beschikbaar was. Voor een minimaal oriënterend proefputje is een plek gekozen aan de
noord-oostzijde van de molenschuur en naast een schuur uit een latere tijd.
De volgende opbouw van de bodem werd geconstateerd:
Na het verwijderen van de begroeiing kwam er een slordig gelegd straatje te voorschijn, van oude en
gebroken bakstenen. Daaronder bevond zich een ophogingslaag van recent puin en witte keukentegels.
Op 60 centimeter onder het loopniveau kwam een grindpad tevoorschijn. In en onder het grindpad
werden zeer veel scherven van glazen potten en flessen gevonden. Hieronder werd via een sondering
weer veel puin gevoeld. Resten van de molen die hier in de buurt moet hebben gestaan werden niet
aangetroffen. Op plaatsen waar de aanwezige molenspecialisten de fundering van de molen
verwachtten was geen onderzoek mogelijk, vanwege de stapels afval en de aanwezigheid van
betonplaten.
De vondsten:
Er zijn 102 glasscherven van minimaal negen objecten gevonden en één bijna complete fles. Onder op
de fles en op een nog andere scherf staan de teksten NED. en FABR. Onder de scherven bevinden
zich vijf halsfragmenten en acht bodemfragmenten.
Verder werden gevonden fragmenten van een bordje met gouden rand, doorsnede 22 centimeter, een
industrieel vervaardigde plavuis en delen van een accubak.
Al deze zaken zijn niet ouder te dateren dan uit de 20ste eeuw.
Bijzonder, omdat het te maken heeft met de verdwenen molen, zijn meerdere stukken van vuurvaste
steen in twee verschillende uitvoeringen, een hoogte is hierbij niet aan te geven. De stenen zijn geel en
hebben een korrelige structuur.
Steen uitvoering één heeft een hoekige buitenzijde met een minimale wanddikte van twee centimeter
en een ronde binnenkant met een diameter van vijf centimeter.
Steen twee is van een iets groter object . Het is van binnen en van buiten rondlopend, dus pijpvormig.
Het heeft een wanddikte van drie centimeter, een buitenmaat van zestien centimeter en een binnenmaat
van tien centimeter. De binnenzijden van beide stenen tonen een zwart en glimmend oppervlak en zijn
hier en daar bedekt met een glasachtige laag.
De molen de Pauw verwerkte lijnzaad en deze stenen fragmenten komen van objecten die gebruikt zijn
voor het verwarmen en uitpersen van het lijnzaad.
Conclusie:
Het onderzoek ten noorden van de schuur heeft in de ophooglaag plaats gevonden. Onder de
ophooglaag, dieper in de grond, bevindt zich de oliekelder en de poeren van de molen. Na het
ontruimen van het erf kan er nog uitgebreider onderzocht worden.
Kees van Roon AWN
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Beschrijving van het exterieur
Voorgevel (oost)
Aan de zuidzijde van de voorgevel, onder het eerste balkvak van de blokmaalderswoning bevindt zich
een gemetselde voeting van bruine metselstenen in Waalformaat. De voorgevel van de molenschuur is
een oorspronkelijke getrapte weeg. Het deel van de blokmaalderswoning is pleisterwerk op steengaas.
De ramen en de voordeur van de blokmaalderswoning zijn van na 1967. Hiervoor waren de vensters
van de blokmaalderswoning 9-ruits schuiframen. In de voorgevel bevinden zich thans twee grote
opgeklampte toegangsdeuren naar de werkplaats en naar de opslagruimte. Vóór het plaatsen van de
deuren bevonden zich op die plaats 9-ruits schuiframen van de woningen.

Dakvlak
Het oostelijk dakvlak is met rode Oud Hollandse dakpannen bedekt. De goot is deels van kunststof en
een deel van het dakvlak heeft geen goot. In de nok van het dak bevindt zich de schoorsteen van de
blokmaalderswoning en de schoorsteen van één van de woningen, thans werkplaats.

Voorgevel en linker zijgevel

Het oorspronkelijke 3-ruits bovenraam van
het 9-ruits schuifraam in de voorgevel
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Linker zijgevel (Zuid)
In de linkerzijgevel, onder het eerste gebint van de blokmaalderswoning bevindt zich een gemetselde
doorgaande voeting van bruine metselstenen in Waalformaat. Daarboven bevindt zich schotwerk van
standaard rabathout. In het schotwerk van de begane grond bevinden zich ramen uit de jaren ’60-‘70
van de 20e eeuw. In de topgevel bevindt zich een 4-ruits stolpraam. De topgevel wordt door rechte
windveren met ojiefprofiel afgesloten.

Linker zijgevel.
Het rabathout is van vóór 1963, met aanhelingen van smal rabathout
De oorspronkelijke gevel is vermoedelijk een getrapte weeg geweest. Op de foto van vóór 1896 is een
gevel met ingezwenkte tuitgevel te zien. Er zal nader onderzoek moeten plaats vinden naar de
oorspronkelijke gevelindeling en de oorspronkelijke weeg.
Op onderstaande foto uit 1963 is de zuidgevel al gewijzigd naar rabathout. De gemetselde doorgaande
voeting van Waalformaat gevelstenen is van 1669 te dateren. De steenformaat en vorm komt overeen
met die van de poeren onder de schuur. De afmetingen van het tweede raam van links komt overeen
met de schuiframen in de voorgevel. Vermoedelijk is het een oorspronkelijk 9-ruits schuifraam. De
gevel wordt aan de bovenzijde beëindigd met rechte windveren en met een platte makelaar.

Foto uit 1963, zonder opgehoogd erf
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Reconstructie zuidgevel blokmaalderswoning a.h.v. foto van vóór 1896
De voeting is doorgemetseld tot het gebint in as 2 van de west- en oostgevel
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Rechterzijgevel (noord)
De rechter zijgevel is tot 1896 een tussenwand met het oliehuis geweest. Onder het oliehuis zal de
oliekelder(s) in de grond bevinden. De rechter zijgevel is met staande schroten betimmerd. Achter de
schroten bevindt zich een schotwerk van breed rabathout. In de gevel bevinden zich drie roedenramen.
Er zal nader onderzoek moeten plaats vinden naar de oorspronkelijke constructie achter het schotwerk,
in aansluiting met het gesloopte oliehuis en een nader onderzoek naar de oliekelder(s).

Dakvlak
Het noordelijk dakvlak, het wolfsend, is met rode Oud Hollandse dakpannen bedekt. Aan de voet van
het wolfsend bevinden zich gootklampen, zonder goot.

Rechter zijgevel, tot 1896 tussenwand met oliehuis. Op de
voorgrond zal een oliekelder in de grond aanwezig zijn

Oost- en noordgevel rond 1970
De oostgevel is gestucadoord, met restanten van 9-ruits schuiframen.
De noordgevel is de wand tussen schuur en oliehuis. Onder het
wolfsend bevindt zich een blokgoot op gootklampen. Rechts bevindt
zich een deur naar de zijbeuk

15

Rechter zijgevel, vóór 1967.
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Achtergevel (west)
De achtergevel bevindt zich in een zeer slechte staat. Aan de zuidzijde van de achtergevel, onder het
eerste balkvak van de blokmaalderswoning bevindt zich een gemetselde voeting van bruine
metselstenen in Waalformaat. Tegen de achterdeur van de blokmaalderswoning is een klompenhok
aangebouwd. Naast het klompenhok is een schoorsteenkanaal van betonelementen gebouwd. De
achtergevel is in het noordelijk gedeelte niet meer aanwezig. Het overige schotwerk van liggend en
staand hout is sterk verweerd. In het nog aanwezige schotwerk bevinden zich de restanten van oude
achterdeuren en ramen van de vml. woningen. Op diverse plaatsen zijn de inkepingen in de
wandstijlen van de oorspronkelijke getrapte weeg goed zichtbaar.
Aan de binnenzijde van de geteerde getrapte weeg bevond zich tot 1896 een turfhok, in de achtergevel
bevonden zich slagluiken voor de ventilatie van het turfhok. Met het verbouwen van de schuur naar
vier woningen zijn in de achtergevel roederamen en achterdeuren geplaatst.

Dakvlak
Het westelijk dakvlak is met rode Oud Hollandse dakpannen bedekt. Er is voor een deel geen goot
aanwezig. In het dak van de blokmaalderswoning bevond zich tot rond 1990 een aangesleept dakkapel.

Achtergevel blokmaalderswoning met klompenhok.
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Inkepingen van de getrapte weeg in de wandstijlen
van de achtergevel

Gebintbalk van gebint 12 in de noordgevel. Onder deze balk
bevond zich een deur naar het turfhok. De hoekstijl van de
west-noordgevel is verwijderd.
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Op deze foto van rond 1980 is de achtergevel nog in redelijke staat
van onderhoud,met een getrapte weeg en met restanten van de ramen
van de woningen. In het dak bevindt zich een aangesleept dakkapel

Foto uit rond 1950 met geteerde getrapte weeg, achterdeuren en ramen.
Tussen de poeren wordt de kruipruimte onder de vloer met luiken
afgesloten. Bovenin de gevel bevindt zich een houten blokgoot op gootpennen.
Het niveau van het achtererf is gelijk aan het niveau van de kruipruimte
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Beschrijving van het interieur
Kruipruimte
Onder de houten begane grondvloer van de blokmaalderswoning bevindt zich een kruipruimte van 100
cm hoog. De houten vloer bestaande uit breed vloerhout, onderslagbalken en vloerbalken (richels)
dragen op gemetselde poeren van 45x45 cm, onderin verbreed naar 55x55 cm. De ± 66 stuks poeren
zijn opgetrokken uit bruine gevelstenen, Waalformaat. Dit formaat gevelstenen voor poeren=secundair
werk, kwam in de 17e eeuwse molenbouw zelden voor. Het voegwerk van de poeren is op een aantal
plaatsen gesneden. Het merendeel van de poeren bevindt zich in een goede staat. Onder de woonkamer
van de blokmaalderswoning bevindt een gemetselde fundering van de stookplaats. In het gemetselde
gewelf van rood-bruine metselstenen in Vechtformaat, bevindt zich een kolkje en een ijzeren vuurplaat
van de stookplaats. Onder het 6e gebint wordt de kruipruimte door een tussenmuur in tweeën gedeeld.
In de kruipruimte zijn geen oliekelders aangetroffen.

Poer van bruine gevelstenen, Waalformaat.
De voegen zijn op een aantal plaatsen gesneden
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Gemetseld gewelf van de stookplaats van de blokmaalderswoning in
As 3. Boven het gewelf bevindt zich de ijzeren vuurplaat en het kolkje

Binnenzijde van de gemetselde voeting in de zuidgevel van de
blokmaalderswoning in As 1, metselstenen in Waalformaat

Haaklas in een onderslagbalk van de blokmaalderswoning, tussen As 3 en 4
21

Begane grond
De begane grond van 10.00x19.60 meter is zuid-noord georiënteerd. De molenschuur heeft, van zuid
naar noord de volgende indeling:
- Blokmaalderswoning: balkvak 1 t/m 3, twee- en driebeukig
- Vergroting van de blokmaalderswoning: balkvak 4 en 5, voorheen woning 2, driebeukig
- Werkplaats: balkvak 6 en 7, voorheen woning 3, driebeukig
- Opslag: balkvak 8 t/m 11, voorheen woning 4 en 5, driebeukig
Zie ook bijgevoegde tekeningen 01, 02, 03 van de bestaande toestand.
De constructie van de begane grond bestaat uit vuren of grenen ankerbalkgebinten en varianten daar
op. Vanaf 1896 zijn de gebinten op een aantal plaatsen gewijzigd om meer ruimte in de vier woningen
in het schuurgedeelte te formeren.

Gebint in As 1 en 2. Links ankerbalk, rechts dekbalk.
In as 2 is rechts de stijl met korbeel verwijderd voor een groot kozijn

Gebint in As 3. Links ankerbalk, rechts dekbalk met overstek

22

Ankerbalkgebint in As 4, 6, 8, 10, 12

Gewijzigd ankerbalkgebint in As 5, 7, 9, 11 (rond 1896)
In de blokmaalderswoning, balkvak 1 t/m 3 bevindt zich een 20e eeuwse schoorsteen met een
achtergelegen brandmuur. Links van de stookplaats bevindt zich staand hout, rechts van de stookplaats
bevindt zich een tussendeur naar de achtergelegen gang. In deze gang bevindt zich een houten trap
naar zolder. In het plafond van de woonkamer bevinden zich de bouwsporen van de oorspronkelijke
schouwkap. In de vloer van de stookplaats bevindt zich een stalen vuurplaat van de oorspronkelijke
schouw. De plafonds zijn met zachtboard betimmerd. Daarachter bevindt zich de zoldervloer van
geschaafde brede delen. Tussen de woonkamer en de westelijke zijbeuk bevindt zich een wand van
staand hout met board betimmerd.
De vergroting van de blokmaalderswoning, balkvak 4 en 5 is als kamer, toilet en badkamer ingericht.
De wanden en plafonds zijn met board betimmerd. Achter de hardboard wanden bevindt zich staand
hout. De plafonds zijn met board betimmerd. Daarachter bevindt zich de zoldervloer van geschaafde
brede delen.
In de werkplaats, balkvak 6 en 7 bevindt zich naast gebint 6 een stookplaats van woning 3. De
stookplaats is tegen onderkant zoldervloer met een houten kroonlijst afgewerkt. De scheidingswanden
zijn met brede staande delen betimmerd. De plafonds zijn met board betimmerd. Daarachter bevindt
zich de zoldervloer van geschaafde brede delen.
23

In de opslag, balkvak 8 t/m 11 zijn de bouwsporen van woning 4 en 5 nog duidelijk zichtbaar. Aan
weerszijden van gebint 10 bevinden zich in de zoldervloer twee sparingen van een dubbele
stookplaats. De plafonds van de opslag zijn met zachtboard betimmerd. Daarachter bevindt zich de
zoldervloer van geschaafde brede delen. De scheidingswanden zijn met brede staande en liggende
delen betimmerd.
Aan de hand van oude inkepingen in de begane grondvloer van de schuur kunnen de koeken- en
zaadkasten van de oliemolen gereconstrueerd worden. Zie bijgevoegde tekening 04.

Korbeel in gebint As 1, zuidgevel blokmaalderswoning

Stookplaats naast As 3 in de blokmaalderswoning.
Onder de kachel bevindt zich een ijzeren vuurplaat
in de vloer. Rechts naast de schoorsteen, achter de
kasten bevindt zich een paneeldeur naar de
achtergelegen gang
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Bouwspoor van de oorspronkelijke schoorsteenboezem in het plafond
naast As 3

Plafond van geschaafd hout in de vml
bedstede tussen As 3 en 4 in de blokmaalderswoning
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Gebint met brandmuur van de stookplaats
in As 3 van de blokmaalderswoning

19e eeuwse paneeldeur naast de brandmuur
in As 3 van de blokmaalderswoning
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Ankerbalkgebint in As 4 bij de voorgevel.
Boven de deur bevindt zich de uitstekende
pen van de gebintbalk en wordt met een
wig opgesloten

Verwijderde gebintstijl en korbeel in As 5 bij de voorgevel.
Deze constructie hangt aan het wurmt op zolder. De gebintbalk is
verlengd aan de pen van het ankerbalk en met toognagels vast gezet

+
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Kroonlijst aan de bovenkant van de boezem van de stookplaats
naast As 6. De kroonlijst is hol- en bolvormig geprofileerd

Bouwsporen van een dubbele stookplaats aan weerszijden van het
gebint in As 10. Naast de stookplaatsen bevonden zich ondiepe
kasten.

Dichtgezet luikje in de zoldervloer boven de zaadkasten.
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Zolder
Op zolder van de blokmaalderswoning zijn slaapkamers getimmerd. De wanden zijn van hardboard.
De kap is de oorspronkelijke 17e eeuwse gordingenkap, bestaande uit spantbenen, hanenbalk en
gordingen en breed dakhout. De spanten rusten aan de onderzijde op het wurmt. Op de zolder
bevinden zich twee versleepte schoorstenen die in de nok uitmonden. De schoorsteen van de
noordelijke twee woningen is reeds weggesloopt. In de zoldervloer van het schuurgedeelte, in het hart
van de balkvakken bevinden zich kleine luikjes voor het storten van het zaad naar beneden.

Kapconstructie op zolder in As 6, bestaande uit
spantbenen, hanenbalk en gordingen. Rechts
het versleepte rookkanaal van de stookplaats in as 6
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Waardestelling
Doel van de waardestelling is het bepalen van de monumentale waarden van onderdelen aan of in het
bouwwerk, voorafgaande een restauratie of verbouwing. Bij de beoordeling van het bouwwerk wordt
een getrapte waardering gehanteerd:
-

Hoge monumentwaarde, categorie 1, blauw gekleurd
Positieve monumentwaarde, categorie 2, groen gekleurd
Indifferente monumentwaarde, categorie 4, geel gekleurd
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De volgende onderdelen hebben een hoge monumentwaarde, blauw, behoud is noodzakelijk:
- De kruipruimte: vanwege de aanwezigheid van de oorspronkelijke gemetselde poeren en
doorgaande muren in bruine Waalformaat metselstenen en het gemetselde gewelf van de
stookplaats in Vechtformaat metselstenen.
- De begane grondvloer: vanwege de aanwezigheid van onderslagbalken, vloerbalken en breed
vloerhout, met bouwsporen van de oorspronkelijke indeling en latere verbouwingen.
- De ankerbalkgebinten en varianten op de begane grond en zolder: bestaande uit stijlen, balken,
korbelen en wurmten.
- De stookplaats met vuurplaat en brandmuur in As 4.
- Het rookkanaal op zolder in As 4
- Het staand hout links en rechts naast de stookplaats in As 4
- De stookplaats met vuurplaat in As 6.
- De paneeldeuren op de begane grond.
- De kapconstructie op zolder: bestaande uit spanten, hanenbalken en gordingen.
- Het breed vloerhout op zolder.
- Het brede dakhout op zolder.
- De pannendaken: vanwege de aanwezigheid van oude Oud Hollandse dakpannen
Nader te onderzoeken en indien aanwezig een hoge monumentwaarde donker blauw,
behoud is noodzakelijk:
- De oliekelder(s) en funderingen van het oliehuis in de grond ten noorden van As 12
- De funderingen van de molen in de grond ten noorden van het oliehuis
De volgende onderdelen hebben een positieve monumentwaarde, groen, behoud is wenselijk:
- De verlengde ankerbalken bij de voorgevel in As 5, 7, 9, 11
- De houten binnenwanden op de begane grond als tussenwanden voor de woningen: bestaande
uit stijl- en regelwerk en staand hout
- De knieschotten onder het wurmt op zolder in As B en C
- Het rookkanaal op zolder in As 6
- De schoorsteenbalken op zolder in As 10

De volgende onderdelen hebben een indifferente monumentwaarde, geel , vervanging is mogelijk
cq. noodzakelijk
- De gevels rondom: bestaande uit getrapte wegen en staand hout, klein deel hergebruik is
wellicht mogelijk
- De kozijnen, ramen en deuren rondom, klein deel hergebruik is wellicht mogelijk
- De schoorsteenmantel in de woonkamer in As 3.
- De binnenwanden van toilet en badkamer
- De binnenwanden op zolder
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Aanbeveling
Dit bouwhistorisch opnamerapport geeft een vrijwel volledig beeld van de gebruiksgeschiedenis en de
constructie met afwerkingen in de molenschuur en in de blokmaalderswoning. De volgende stap is een
bouwhistorische ontleding.
Allereerst dient het woonhuis, schuur en erf geheel ontruimd te worden, alvorens er een
bouwhistorische ontleding kan plaatsvinden. Hierbij worden de zichtbare, maar ook de “verborgen”
bouwsporen in de molenschuur en de blokmaalderswoning blootgelegd, ingemeten en
gedocumenteerd. Dit blootleggen mag niet ten koste gaan van waardevolle afwerkingen. Een
materiaaltechnisch en kleuronderzoek kan deel uitmaken van de ontleding. Met het verder blootleggen
en vastleggen van oude bouwsporen kan de voorlopige reconstructie op tekening 04 verder worden
verfijnd. Vanuit de aangetroffen en vastgelegde bouwsporen en het kleurenonderzoek kan een
restauratieplan en herbestemmingplan worden opgesteld.
Een vuistregel voor het behouden van waardevolle afwerkingen zijn afwerkingen ouder dan 50 jaar.
Hardboard, zachtboard, triplex, smalle schroten, gipsplaat e.d. zijn jonger dan 50 jaar en kunnen
verwijderd worden. Er dient, met name in de blokmaalderswoning voorzichtig worden omgegaan met
eventueel aanwezig behang op jute. De eerste lagen behang kunnen historisch materiaal bevatten.
Een belangrijk aandachtspunt is asbest. Er bevinden zich asbesthoudende materialen in de schuur en in
het woongedeelte. Het asbest dient door een gecertificeerd bedrijf geïnventariseerd en vastgelegd te
worden in een asbest-inventarisatierapport. Vóór het uitvoeren van werkzaamheden dient het
geïnventariseerde asbest door een gecertificeerd bedrijf verwijderd en afgevoerd te worden.
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