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Voorwoord
Ten tweede male hebben wij het
genoegen U een bijzonder nummer
van "ANNO 1961" te doen toekomen.
Was onze eerste speciale aflevering
zuiver taalkundig van aard (Jo Daan:
"De taal van Aafje Gijsen als bron van
het achttiende eeuws"), het nummer,
dat nu voor U ligt, richt zich geheel op
de bouwhistorie. Uit de vele gegevens,
waarover de Heer S. de Jong -medeauteur van "Gebouwd in de Zaanstreek"- beschikte, is deze extra uitgave van "ANNO 1961" ontstaan.
Wij wensen U veel lees- en kijkgenoegen toe.

Met vriendelijke groeten,
het Bestuur.

Inhoudsopgave:
1. De voorkeur voor het gebruik van
hout.
2. De toepassing van houten gevels in
het verleden.
3. Wijzigingen die in het aanzien van de
gevels optraden.
4. De bekleding met planken.
5. Licht- en luchtopeningen.
6. Overstekken.
7. Erkers.
8. Houten topgevels.
9. Windveren.

De uitgave van dit speciale nummer is mede
mogelijk gemaakt door een subsidie van het

Reint Laan Fonds.
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Houten gevels

1. H.O. Feith, Korte schets
van de oude gewoonte
om in houten gebouwen
te wonen.., bl. 238
(± 1840).

de aanvoer van altijd uit verre streken
afkomstige natuursteensoorten.
Houten gevels zijn met planken dichtge- Hout voor de skeletconstructies en de
maakte houtskeletconstructies. Ze zijn vakwerken was nog in voldoende mate
omgeving van de steden aanwevanaf de middeleeuwen (vakwerkge- in de
1
zig.
Voor
de geveldichtingen werden
vels) tot in de 19de eeuw (houtbouw) in
ons land gemaakt. Wanneer men in de gekloofde planken gebruikt, waarvoor
steden precies begon met het regelmatig het duurzame eikehout het meest
toepassen van houten planken voor de geschikt was gebleken. De stammen
geveldichting, is niet exact bekend. Dat moesten hiervoor tot flinke wasdom
dit na de komst (invoer) van de gesmede (middellijn) zijn gekomen en, tussen
spijker, omstreeks of even na 1300, zal de zijtakken, volkomen recht van
zijn geweest, mag wel haast als vast- draad zijn. Dit bepaalde de kwaliteit
staand worden aangenomen. Het en de lengte van de delen. Bij gekloofd
gebruik van houten (toog)nageltjes of hout waren de lengten beperkt. De
wiggen daartoe hoeft evenwel een eer- korte eiken stamgedeelten waren ook
dere toepassing van houten gevelbekle- lichter dan (natuur)steen en konden
dingen niet helemaal uit te sluiten. De vrij eenvoudig via de stapelplaatsen
tijdrovende bewerkingen die daarmee worden aangevoerd.
gingen, stonden waarschijnlijk nog wel Hoe dunner de gekloofde delen, hoe
een algemene toepassing ervan in de korter deze waren. Dit stelde zijn
beperkingen aan de toepassing (bijweg.
voorbeeld bij borstweringen) van met
hout beklede gevels en bij het gebruik
1. De voorkeur voor het voor
schindels (dakbedekking). Het
kloven van wagenschot vond plaats totgebruik van hout.
dat omstreeks 1640 de windmolens het
Wat kan de reden zijn geweest om radiaal zagen overnamen. Daarbij werhouten gevels te maken ter vervanging den grotere lengten mogelijk, bijvoorvan de oude vlechtwerkwanden? beeld voor de toepassing, buiten en
Waarom is men niet meteen over binnen, van vertikaal schotwerk. Het
gegaan op geheel stenen gevels? Er zijn kloven van toognagels voor het in
een aantal oorzaken aan te wijzen die elkaar zetten van constructiedelen,
het gebruik van houten constructies bleef in gebruik zolang deze construcverklaren, zoals de verkrijgbaarheid, ties (gebinten) werden toegepast.
het vervoer, de mogelijkheden om Naaldhout was niet geschikt om te klohout te bewerken en de kosten, in ver- ven. Het vierkant behakken van stamgelijking met andere materialen. De men, vaak al direct na het vellen van
gesteldheid van de bodem blijkt bij de bomen, gebeurde om het in de lengtekeuze van meer ondergeschikt belang richting (met de hand) zagen mogelijk
te zijn geweest. Waarschijnlijk was de te maken, of voor direct gebruik als
productie van baksteen nog te gering constructiehout. Ook bij het zagen met
en te duur, doordat het vervoer van de de hand was men aan bepaalde lengtegrondstoffen (klei of brandstof) naar maten gebonden.
de steenbakkerij en van de baksteen Aan de jaarringen van oude houten
naar de bouwwerken problemen ople- gebouwonderdelen kan worden afgeverde. Die problemen speelden ook bij leid uit welk deel van de stammen het

Raadhuis en markt in
's Hertogenbosch 1730.

gebruikte hout afkomstig was.zowel buiten als binnen, en de opslag
Gezaagde houten planken waren in de van branbare materialen binnen de
13de en de 14de eeuw dikker, later - in huizen en gebouwen. Om uitbreiding
de 16de eeuw toen de techniek van het van branden tegen te gaan werden bin(hand)zagen was verbeterd - werden nen de stedelijke bebouwingen stenen
zij- of bouwmuren en brandmuren
ook dunnere planken gezaagd.
Houten planken waren duurder dan voorgeschreven. Tot deze categorie
vlechtwerk. Maar in de opkomende keuren behoren eveneens de vele in de
steden was of kwam meer geld beschik- loop der jaren voorgeschreven verbobaar voor duurdere huizen. Daarbij den tot het maken, repareren en
ging, met name voor de gevels aan de onderhouden van houten gevels. Een
straat, in de 14de eeuw ook de verfraai- met hout beklede wand werd ook vroeïng (architectuur) een rol spelen. Hou- ger wel als gelijkwaardig beschouwd
ten gevels waren mechanisch sterker aan een beleemde vlechtwerkwand. 2
en duurzamer dan vlechtwerkgevels. Meestal werden de brandkeuren uitDe steeds hoger wordende huizen in gevaardigd of herhaald nadat een grote
de steden en de mindere moeite daarbij brand had gewoed; sommige steden
met het aanbrengen van een houtbe- werden er meermalen door getroffen.
kleding ten opzichte van een vlecht- De vroegste keuren op dit gebied werwerkdichting, zullen de toepassing van den vastgesteld in Kampen, Zutphen,
houten plankjes zeker hebben bevor- Brielle, Aardenburg en Utrecht, alle
derd.
in de loop van de 14de eeuw.
Bij de brandveiligheid van de (houten)
huizen waren twee zaken van belang:
het voorkomen van brand en het ver- 2. De toepassing van
hinderen dat een eenmaal ontstane houten gevels in het
brand zich verder uitbreidde. Om
branden te' voorkomen werden keuren verleden
gemaakt met betrekking tot de aanleg
en de plaats van de vuurhaard (ook in
De tijdstippen waarop verschillende
bedrijfsgebouwen), de dakbedekking, bouwmaterialen werden ingevoerd en

J. Linnig, Antwerpen,
Zwartzusterstraat hoek
Stoelstraat, gevels ± 1500.

de periode waarin ze werden toegepast
waren niet overal hetzelfde. Niet
alleen de beschikbaarheid ervan of de
vervoersmogelijkheden speelden daarbij een rol. Door middel van de hiervoor genoemde keuren verbood de
overheid soms het gebruik van materialen en ze moedigde de toepassing
van andere aan, met het oog op belastingen en op de brandveiligheid in de
steden. We zien dat op het platteland
van oudsher gebruikte bouwmaterialen en werkwijzen over het algemeen
veel langer gehandhaafd bleven. Dit
was ook weer per streek verschillend
en onder meer afhankelijk van vroegere invloeden, van de (mate van geïsoleerde) ligging, van de economische
(of landbouwkundige) ontwikkelingen
en soms van de ondergrond. De van

het platteland afkomstige stedelijke
bouwwijze heeft vanaf de 15de eeuw
op haar beurt weer veel invloed gehad
op de landelijke constructieve ontwikkelingen.
Het toepassen van houten gevelbekledingen, ter vervanging van de vlechtwerkvullingen, bij de stadshuizen, vermeerderde geleidelijk in de 14de eeuw
en was in de 15e eeuw algemeen
gebruikelijk. 3 We kennen alleen voorbeelden ervan uit de periode na 1450.
Deze tekeningen en foto's dateren
vooral uit de 19de eeuw, toen de dreiging groot was dat deze houten gevelconstructies voorgoed zouden verdwijnen. H.O. Feith schreef omstreeks
18404 over 's Hertogenbosch in de eerste helft van de 15de eeuw: "Zoiets
(d.i. het adviseren om in de stad Groningen in steen te bouwen in plaats van
van in hout) schijnt in deze oude hertogelijke stad nimmer te hebben plaats
gehad, en waarschijnlijk is daaraan het
mede en wel voornamelijk toe te schrijven, dat er zolang houten huizen
gestaan hebben, en dat die nog op dit
ogenblik zelfs niet geheel verdwenen
zijn". S. Muller publiceerde in 19025
een aantal voormalige houten gevels in
Utrecht. Hij reconstrueerde deze naar
tekeningen en schilderijen uit de 17de
eeuw en de 18de eeuw. De houten
(stads)gevels uit de periode van vóór
1600 zijn nu op enkel (restanten) na in
ons land geheel verdwenen. In de steden in Belgisch Vlaanderen zijn nog
meerdere houten stadsgevels aanwezig. Er vindt daar eveneens onderzoek
plaats over dit onderwerp.6 In het
openluchtmuseum in Bokrijk, het "stedelijk gedeelte", vinden sinds 1968
overplaatsingen en restauraties plaats
van middeleeuwse houten huizen. 7
Foto's en tekeningen die gemaakt zijn
naar opmetingen vormen de meest
betrouwbare afbeeldingen van gebouwen en huizen. De documentaire
waarde van schilderijen, (pen)tekeningen of gravures kan nogal wisselvallig
zijn, al moeten we het er wel vaak mee
doen.8 Vooral specifieke details van
constructieve oplossingen en profielen
zijn bij deze laatste groep soms ver te
zoeken. Deze details kunnen, voor

zover mogelijk, dan alleen door onderzoek in en aan nog bestaande objecten
worden verkregen. Er valt uit de voorhanden zijnde afbeeldingen echter wel
een aantal zaken af te leiden.
- Bij een aantal van de getekende huizen lijkt de beplanking van de vak-

A. A. Oltmans: 's Hertogenbosch, huis aan de Haven.

werkgevels op een vulling van de vakken, zoals te zien is bij het rechter pand
op de tekening van J. Linnig, gelegen
aan de Zwartzusterstraat hoek Stoelstraat te Antwerpen. 9 Het huis dateert
van omstreeks 1500. Bij de topgevel
ervan zien we evenwel ook dat de planken op een tussenregel bevestigd zijn.
In de hoogte zijn de raamwerken per
verdieping in drieën verdeeld, wat er
op wijst dat men (nog) niet de beschikking had over voldoende langere
gezaagde planken. Want waarom zou
men deze drie-verdeling toepassen als
die langere planken er wel waren
geweest? Op de tekening zien we dat
enkele planken ontbreken, eveneens
bij de topgevel. Daarachter ontwaren
we bij deze Antwerpse huizen een baksteenvulling. Maar ook een houten
binnenbeschieting was gebruikelijk. 10
De vraag kan gesteld worden of een
buitenbeplanking in sommige gevallen
later, bijvoorbeeld als herstelwerk of
als verfraaiing, werd aangebracht. 11 In
dat geval werden de horizontale regels
van het oorspronkelijke vakwerk opgedikt. Bij de overstekken, ter hoogte
van de vloeren, hangen de planken

Gerestaureerde houten gevel in het Openluchtmuseum te Bokrijk, foto 1987.

Houten gevels in Brugge,
foto 1970.

over. Hetzelfde lijkt het geval te zijn
met sommige tussenstijlen, verlengde
stijlen van de kruiskozijnen.
- Bij het pand aan de linkerzijde van
de afbeelding van Linnig zijn alleen
kantstijlen en de middenstijlen van de
vakwerkraamwerken zichtbaar. De
hoogte is eveneens in drieën, maar de
beplanking doet hier meer aan als een
bekleding van de gevel dan als een vulling. Deze toepassing, waarvan niet
direct gezegd kan worden dat ze een
latere werkwijze aangeeft (al mag je
het wel denken), ontwikkelde zich in
de loop van de 16de eeuw verder: ook
de middenstijl en de kantstijlen ver-

Amsterdam, houten gevel aan het Begijnhof,i foto Monumentenzorg.
6

dwenen achter de beplanking. Afhankelijk van de diepte van de huizen werden de kruiskozijnen vervangen door
een rij gekoppelde lichtopeningen in
de bovenste geleding, over de volle
breedte van de gevel. In de middelste
geleding bevonden zich de met luiken
afsluitbare luchtopeningen. Een duurdere uitvoering bij de houten gevelbekleding was die waarbij geprofileerde
plankjes tussen dikkere vertikale ribben werden geschoven. Hierover later
meer. In de 15de eeuw ontwikkelde
zich het zagen van dunnere, langere
planken. Men gebruikte daardoor
meer hout uit een boomstam. De

's Hertogenbosch, huis Verwerstraat.

planklengte beperkte zich vooralsnog
tot ongeveer een verdiepinghoogte.
Maar hierdoor verdween geleidelijk de
zichtbare vakwerkgevel in de steden;
er ontstonden nu geheel met hout
beklede gevels.

Edam, Achterhaven 105,
foto Monumentenzorg.

3. Wijzigingen die in het
aanzien van de gevels
optraden
De veranderingen die bij het maken
van de gevels optraden stonden niet op
zichzelf. Ze vonden plaats in perioden
waarin ook andere ontwikkelingen op
het gebied van het bouwen gebeurden.
Die ontwikkelingen waren het gevolg
van veranderingen en inzichten bij het
gebruik en de inrichting van de
(stads)huizen, alsmede van de verkavelingen van de erven en van overheidsvoorschriften. Bovendien waren
verbeteringen in de bewerking van de
materialen van invloed, evenals de
door vooraanstaande bouwmeesters
toegepaste constructieve verbeteringen.
Een belangrijk constructiedeel van de
huizen werd de voetingmuur, die zowel
nog bij de geleemde wandconstructies
als later bij de houten gevels werd toegepast. De voetingmuur ontstond in de
14de eeuw. In Amsterdam was deze

omstreeks 1400 nog niet algemeen
gebruikelijk en in de 15de eeuw waren
daar nog veel huizen zonder voetingmuur.12 Door het bouwen van huizen
met (zolders en) meerdere gebruikslagen ontstonden de gemetselde stookplaatsen en de rookkanalen. Bijna
overal was in de steden de stenen zijwand omstreeks het midden van de
15de eeuw verplicht geworden als
brandmuur. Mede als gevolg van het
maken van kelders - onder het gehele
huis of onder een gedeelte ervan - werd
in veel gevallen de onderste gebruikslaag (begane grond) geheel in metselwerk uitgevoerd. In de keuren van veel
stadsbesturen werden ook stenen vooren achtergevels verplicht gesteld, maar
hieraan werd in weinig gevallen direct
gevolg gegeven: deze keuren werden
vaak herhaald. Zolang de voor- en achtergevels in een houtconstructie werden uitgevoerd, bleven gebinten noodzakelijk. Bij een uitvoering met
rondom gemetselde gevels konden
deze vervallen en kon men volstaan
met baklagen. Dit veranderringsproces verliep traag en in de verschillende
gebieden en steden niet gelijktijdig.
Ook bij de kapconstructies traden
belangrijke veranderingen op. Het
oude dak met vier dakschilden vormde, door de sporenconstructie en het
daarop aangebrachte stro- of rietpakket, een zelfstandige "hoed", die op de
gebintconstructie rustte en aansloot op
of over de vier wanden. Door de bouw
van topgevels veranderde deze hoed in
twee (zadel)dakvlakken. Deze, als het
ware hellende gevels, verlangden een
andere
ondersteuningsconstructie,
waarbij ook de verankering van de topgevels door middel van de vlierbalk en
de nokbalk, een rol speelde.

4. De bekleding met
planken
Eikehout was voor de bekleding van
gevels in de middeleeuwen waarschijnlijk een duur materiaal. Dat was niet
alleen het gevolg van de noodzakelijke
selectie (geschiktheid om te kloven)
van stamgedeelten en de daardoor
7

a,b,c, het kloven en
zagen van hout.
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Middelburg, het
"Pietershuis" aan de
Lange Delft, thans in de
Museumtuin.

moeilijke verkrijgbaarheid. Het prepa- Engelsman Dudley, die omstreeks
reren van de gekloofde delen tot bruik- 1400 op het idee kwam om in hoogbare plankjes vergde daarenboven veel ovens zwavelloze kolen (cokes) te
timmermansarbeid. Hoewel bij het gebruiken bij het smelten van ijzererts.
kloven het gehele stamgedeelte werd Door het zagen hoefde men minder
gebruikt, verloor men daarvan bij de selectief te zijn voor wat betreft de
verdere bewerking circa 30 tot 40% stammen; kwasten gaven veel minder
van het hout. Een vereiste was dus dat problemen dan bij het kloven. De
men zo breed mogelijke planken moest stammen leverden hierdoor meer bruikzien te krijgen, ofwel zware bomen. baar hout op, dat nu echter wel voor
Daarbij konden nog verschillende pro- de verschillende toepassingen (confielen in de planken worden geschaafd. structiehout, hout voor de afwerking)
Men heeft vervolgens in een langdurig na het zagen gesorteerd moest worden.
proces gezocht naar eenvoudiger De verdere bewerking werd eenvoudimanieren om het product "plank" te ger en minder verliesgevend. Ook in
de langere planken werden groeven of
cannelures geschaafd. We zien deze al
vroeg toegepast aan (stroken)-deuren;
in de 16de eeuw en de eerste helft van
de 17de eeuw ook aan gevels. De eerste (vroegste) gezaagde planken waren
dikker dan de latere. Voor een deel
verdween door het zagen echter een
eigenaardige eigenschap van het eikehout: de spiegels. Deze zijn eigen aan
gekloofd hout en kwartier gezaagd
hout, ze verdwijnen bij dosse gezaagd
hout.
Het met de hand zagen van planken
bereikte in de 16de eeuw een hoogtepunt. Het was niettemin nog steeds een
tijdrovende en zware arbeid. De in de
bosgebieden van Skandinavië en
Duitsland al eeuwen in gebruik zijnde
waterkrachtzagen, waren slechts vervangers van spierkracht: de manier van
werken en de tijd die er mee gemoeid
waren kwamen overeen met het handzagen.
De uitvinding van de wind-houtzaagmolen in 1593 kwam dus als een logisch
vervolg op de ontwikkelingen.13 Men
kon daarmee onbekantrechte stammen van vrijwel onbeperkte lengte in
één keer, door meerdere zaagbladen
in een zaagraam te monteren, tot planken van iedere dikte zagen.
maken, opdat de houtbekleding De langere planken, hoofdzakelijk
betaalbaar zou worden. Waarschijnlijk naaldhout, werden horizontaal en dakwerd dat voornamelijk bereikt door pansgewijs tegen de skeletstijlen aanverbeteringen in de vorm, de dikte en gebracht, waardoor slechts het afdissede kwaliteit van (de tanden van) de len van het spingedeelte en eventueel
zaagbladen. Daartoe was eveneens een glad schaven als voorbewerkingen
verbetering van de ijzerkwaliteit nood- nodig waren. Voor vloer- en dakplanzakelijk. Deze werd bereikt door de ken en schotwerken binnen, moesten

er groeven (voor de veren) en meskanten aan geschaafd worden.
Bij sommige Antwerpse huizen uit de

D
15de en 16de eeuw waren de plankjes
van een profilering voorzien, waarbij
aan de bovenzijde een peerkraal-vorm
was uitgestoken. De onderste, overhangende planken, hadden deze
bewerking ook aan de onderzijde,
waardoor de vorm van een "briefpa-

Strokendeur 16de eeuw,
reconstructie.

a,b, Houten gevelbekleding in het Openluchtmuseum te Bokrijk,
foto 1987.
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neel" ontstond. Deze in de middeleeuwen veel toegepaste paneelvorm
aan meubilair en binnenbetimmeringen, werd dan ongespijkerd en aan
vierzijden opgesloten in de sponningen
van een regelwerk. Het was dus bijzonder, en waarschijnlijk duur, wanneer
er briefpanelen aan gevels werden verwerkt. De plankjes werden in dit geval
niet alleen in sponningen van de raamwerkstijlen geschoven, maar eveneens
in daartussen aangebrachte en aan de
zijkanten geprofileerde richels. Om
het naar beneden glijden van de onderste overhangende planken te voorkomen, moesten deze wel met (ontsierende) spijkers gehecht worden.

Zowel de onderbrekingen in de hoogte
(tussenregels) als de hiervoor beschreven wijze(n) van aanbrengen, leidden
ertoe dat men tenslotte aan de toepassing van langere, gezaagde planken de
voorkeur gaf. Een voortzetting van het
profileren van planken treffen we in de
eerste helft van de 17de eeuw nog aan
bij de houten huizen en boerderijen in
Noord-Holland. In de tweede helft van
de 18de eeuw werden aan de horizontale gevelplanken
rabatprofielen
geschaafd, geschaafd, passend bij de
toenmalige Lodewijk XVI-stijl.

Oostzaan, vm. driebeukig
huis met gecanneleerde
planken bekleed.

J. Linnig: Antwerpen,
Hoek Kammenstraat/
Groenmarktstr aat.

5. Licht- en luchtopeningen
Bij vakwerkgevels was het vrij eenvoudig om openingen te maken. Men
hoefde slechts op de gewenste plaatsen
de vulling of de beplanking weg te laten
en daarvoor in de plaats een glas-inlood-paneel aan te brengen of een
opgeklampt, draaibaar luik af te hangen. De montage van de gevelraamwerken vereiste evenwel een grote
vakkennis. Dat was met name het
geval bij de huizen met rondom vakwerkgevels, waarbij de raamwerken
aan het houtskelet gekoppeld waren.
Bij de huizen met geheel stenen zijwanden waren de raamwerken van de
(voor- en achter)gevels meer zelfstandige eenheden. De volgorde bij de
montage ervan - ze werden vermoedelijk van te voren pasklaar gemaakt was afhankelijk van de toegepaste
onderlinge verbindingen (pen-gatverbinding, loef- of lip verbinding, zwaluwstaart) van stijlen en regels. Bij de
met hout beklede gevels waren deze
ingewikkelder dan bij de vakwerken
met beleemde vlechtwerkvullingen.
Bij de eerste moesten overstekken en
11

a,b, vakwerkgevels van
verdiepinghuizen.
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profileringen (druiplijsten) aan de 6. Overstekken
horizontale regels het inwateren voorkomen. Bij de laatste werden de gevels
aan de voorzijde vrijwel geheel vlak
Bij de vakwerkgevels komen twee
afgewerkt. In de opkomende steden, constructie vormen voor: die waarbij
met een nog niet aaneensluitende de stijlen over twee gebruikslagen (bebebouwing, hadden de huizen slechts gane grond en verdieping) doorlopen
enkele openingen per gevel: een lucht- en die waarbij per verdieping en per
en een lichtopening naast of bovenel- gevel de raamwerken aparte eenheden
kaar. Naarmate de huizen meer aan- vormen. De geringe lengte van de
sluitend en hoger werden gebouwd - vroegste bekledingsplanken, zoals eerals gevolg van het groeiende ruimtege- der besproken, heeft het maken van
brek binnen die steden - verdween de overkragingen in de hand gewerkt,
mogelijkheid om in de zijgevels ope- mede door het feit dat men de dikte
ningen te maken. Om dan de (vaak ook van de vloerconstructie moest overOverstekken
werden
langere) huizen van voldoende dag- bruggen.
licht te kunnen voorzien, werden de
lichtopeningen over de volle breedte
aan elkaar gekoppeld. Ook bij de
gemetselde gevels werden in de 16de
eeuw deze gekoppelde kozijnen toegepast; de reden waarom men ze maakte
was dezelfde als bij de huizen met houten gevels. Deze raampartijen bleven
tot in de eerste helft van de 17de eeuw
gehandhaafd in de onderpuien van de
stadshuizen en ook in de houtbouwhuizen van de Zaanstreek en Noord-Holland. De kopgevels van het huis Zeilemakerspad 2 in de Zaanse Schans
bezitten nog gedeeltelijk een puikozijn. Tenslotte werden ze in de 18de
eeuw gereduceerd tot een vrij alge- gemaakt om het inwateren in een
meen toegepast (dubbel) glas-in-lood onderliggende gevel, met name glasbovenlicht boven een buitendeur.
in-lood-vensters of de puien daarin, te
voorkomen. Over het algemeen waren
de overstekken bij de vakwerkhuizen
met beleemde vlechtwerk- en baksteenvullingen niet noodzakelijk. Bij
de meer gesloten gevels, zoals achtergevels, komen ze veel minder voor. Op
afbeeldingen van oude gebouwen is te
zien dat overkragingen werden
gemaakt per verdieping-, zolder- of
vlieringvloer. Het valt niet te ontkennen dat men deze overkragingen ook
heeft gemaakt om het vloeroppervlak
(iets) te vergroten of te vervormen.
Zaanse Schans, het vm. pand Jagerspad in aanbouw
Bovendien waren overstekken nuttig
bij het hijsen van goederen of huisraad.
Overstekken werden dan ook vooral
bij stadshuizen toegepast, waarbij de
stadsbestuurders er nauwlettend op
toezagen dat het overbouwen niet uit
de hand liep. De lange smalle kavels

Enkhuizen, Westerstraat
151, scheluw dakvlak,
foto Monumentenzorg.

deden de overstekken van gevels soms
tot vrij grote afmetingen uitgroeien.
De ruimte daarvoor was in de steden
vrijwel alleen aan de straatzijde te vinden, waar ook het hijsen van goederen
plaats vond. Het vervormen of corrigeren van de plattegrond, vooral van zolders, maakte soms ook een overstek
noodzakelijk. Dat kwam bijvoorbeeld
voor als een verkaveling geerde. Wilde
men in zulke gevallen een horizontale
nok en alle spanten van gelijke vorm
(afmetingen) hebben, dan was een
plattegrond met twee evenwijdige (lange) zijden vereist. Het alternatief zou
een scheluw dak zijn, dat bij een sporenkap nog wel te maken was, maar bij
een beschoten dak problemen gaf.
Constructief gezien valt er onderscheid
te maken, als gevolg van de richting
van de gebintbalken: bij overstekken
van gevels loodrecht op de nok en van
gevels evenwijdig aan de nok. De oudste keuren met betrekking tot het
maken van overstekken hebben
betrekking op de afmetingen ervan.15

De indruk bestaat dat de keuren meer
vanwege het straatbeeld werden uitgevaardigd dan uit hoofde van constructieve overwegingen. In smalle
straten en stegen mochten meestal
geen overstekken worden gemaakt. In
de 16de eeuw (onder andere Amsterdam, 1532 en 1565) werden voor de
overstekken maximum-maten opgegeven: een leidse steen van zeven duim.
Dat men hierbij een steenmaat
gebruikte is vermoedelijk een gevolg
van het feit dat de huizen met gemetselde gevels - althans in de steden - in
die periode de overhand hadden gekregen. In dezelfde keuren werd ook het
vooroverhellen van de stenen gevels
geregeld vier duim per roede hoogte
(= 12 mm per m). Over het algemeen
werden (houten) vakwerkgevels met
overstekken niet vooroverhellend
gebouwd. Hierover later meer bij de
bespreking van topgevels.
Overkragingen van houten gevels,
evenwijdig aan de nok, kwamen in de
steden bij dwarsgebouwde huizen op
brede, vaak ook ondiepe, grondkavels
en bij hoekhuizen (zie afbeeldingen).
Vier gebruikslagen met overstekken
konden de breedte of de lengte van een
huis aanzienlijk vergroten: per verdieping een halve tot één voet. Ook in
Amsterdam waren er in de 16de eeuw
overkragende langsgevels. Bij de vakwerkhuizen op het platteland kwamen
soms eveneens overstekken aan zijgevels voor. De indruk bestaat dat de
overkragingen hier overwegend met
het oog op ruimtevergroting werden
gemaakt. Bij een enkel bekend voorbeeld uit omstreeks 1530 was de overkraging noodzakelijk omdat de verdiepinggevel met hout was bekleed.16
De constructie van deze overkragingen
was eenvoudig. De gebintbalken werden over de stijlen verlengd en op de
uiteinden werd de voetregel van het
bovenstaande gevelraamwerk geplaatst.
Bij een groter overstek werden de
balkeinden door korbelen ondersteund. Wanneer geen kinderbalken
waren toegepast, werden tussenbalken
aangebracht om de overspanning voor
de vloerdelen te verkleinen en voor
een gelijkmatiger ondersteuning van
13

het onderste gebint (een extra stijl) wel
ondersteund.
De overstekken van houten gevels
loodrecht op de nok, veelal aan de
straat gelegen kopgevels, werden in de
loop van de tijd op verschillende
manieren gecontrueerd. In de periode
van de vakwerkgevels werden de overkragingen gevormd door de voetplaat
van het gevelraamwerk te plaatsen op
de uiteinden van de overstekende kinderbalken. Afhankelijk van de grootte
van het overstek werden de kinderbalken soms ondersteund door consoles
of door korbelen. In de meeste gevallen bleef de overstek-constructie aan
de buitenkant zichtbaar. Bij veel huizen in Antwerpen werd deze echter
aan het oog onttrokken door een op
klampjes aangebracht holle beplanking (zie afbeeldingen). Op het platteland kwamen overstekken aan kopgevels in veel mindere mate voor.17
Bij de overgang naar houten kopgevels
met langere, vertikale planken, in de
16de en de 17de eeuw - de gevels
bestonden dan uit een stijl- en regelwerk en niet meer uit aparte raamwerken - werden om constructieve redenen ondersteuningen voor de overkragingen noodzakelijk. De kinderbalkjes

Amsterdam, Zeedijk l,
foto Monumentenzorg.

a,b, Graanschuur,
omstreeks 1500, in het
Openluchtmuseum te
Bokrijk.
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de gevelconstructie. Uit de houtbouw
in Noord-Holland zijn enkele overstekende verdiepingen bekend, kennelijk
om boven een grotere opslagruimte te
maken en tegelijk om een droge onderdoorloop langs het pakhuis te verkrijgen. De meeste van deze overstekken
waren echter door een toevoeging aan

werden nu meestal in de gebintbalken
gekeept in plaats van er overheen
gelegd, zodat een overstek alleen kon
worden gemaakt op ondersteunende
klossen. Daar werd de voetregel op
gelegd, waartegen het bovenschot
gespijkerd werd. Ook wanneer de
bovengevel in metselwerk werd uitge-

Geprofileerde puibalk,
Korte Putstraat in
's Hertogenbosch, 1625.

voerd was een ondersteuning door
middel van consoles nodig. Uiteindelijk bleven hiervan de, veelal met snijwerk versierde, puibalken over, die de
zware bovenregels (lateibalken) waren
van de puikozijnen. Bij de houtbouw
in de Zaanstreek en elders was de over-

kraging van de bovenschotten in de
tweede helft van de 17de en 18de eeuw,

tot enkele centimeters gereduceerd.
Ze werden gevormd door de van een
hol profiel voorziene overstekende
"endelbalk", waarin ook de pennen
van de kozijnstijlen werden gestoken,
overeenkomstig de eerder genoemde
puibalken. Het bovenschot werd tegen
de voorkant ervan gespijkerd.

idem met stenen bovengevel
in Alkmaar.

Gemert. De markt in 1675
Tekening door Valentijn
Klotz of Josuah de Grave.
Zaandijk, Lagedijk 68,
foto Zaanse Schoon.

18de eeuwse puibalken
van Zaanse huizen.

Vaalsbroek, Rarenderstraat 19,
foto Monumentenzorg.
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houten huis te Mechelen
uit de 16de eeuw.

7. Erkers
Behalve de hiervoor besproken
overstekken bij elke geleding (overstekende vloer) van de gevels, werden
nog andere elementen uit de gevels uitgebouwd: erkers. Het doel ervan was
een beter zicht-contact te verkrijgen
met wat er op de straat gebeurde. De
zijkanten waren veelal voorzien van
een glasopening waardoor nog meer
overzicht mogelijk was, ook wanneer
(brede) luifels het bendenwaartse uitzicht belemmerden. Aan de gevels
loodrecht op de nok treffen we de
erkers op twee plaatsen aan. Ze werden waarschijnlijk meer in de ZuidNederlandse steden (Antwerpen,
Mechelen) aangetroffen dan in de ste-
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den van Noord-Nederland en op het
platteland. De erkers die onder een
overkraging van de eerste verdiepingvloer waren aangebracht, wijzen op de
aanwezigheid van een insteekverdieping in het (hoge) voorhuis.18 In
Utrecht en Amsterdam zijn slechts
enkele voorbeelden ervan bekend uit
de 16de en de 17de eeuw. De voorsprong van deze uitgebouwde glasopeningen was meestal niet groot en begon
op de hoogte van de borstweringen. In
de meeste gevallen werden ze gelijk
gehouden met het overstek van de
erboven gelegen verdieping. Verder
vooruitsteken betekende dat men dan
een dakje moest (dicht) maken. Hetzelfde gold bij de erkers aan de - hojgere
- verdiepinggevels van de huizen. Op
het huis van afbeelding 7 (Verwerstraat, 's Hertogenbosch) is een rudiment van een erkerconstructie te zien,
waarvan de bedoeling, door de zichtbare rugleuning van een stoel, onmiskenbaar is. Op verschillende oude
tekeningen en schilderijen uit de 15de
en de 16de eeuw en later zijn erkerachtige uitbouwen eveneens waar te
nemen aan (boeren-) huizen op het
platteland.20 Ze bevinden zich op de
hoogte van de zoldervloer en doen
soms meer denken aan een overkraging. Waarschijnlijk zijn ze het logische
gevolg geweest van de toepassing van
standjukken als dakdragers. Het verspreidingsgebied daarvan lag in
Noord-Brabant en Limburg. Deze
(meestal niet over de volle breedte)
uitgebouwde zolderverdieping verschilde in doel van de overkragende
gevelbekleding. De laatste kwam voort
uit de bouwwijze met korte bekledingsplankjes en had als doel een waterstroom van de hogere gevelvlakken af
te leiden en om inwateren te voorkomen, waarbij dan de vergroting van de
vloeroppervlakte ook van belang kon
zijn. De erkers in de steden werden
echter voornamelijk gemaakt voor een
beter uitzicht over de straat. Dat kan
in een dorpsbebouwing ook wel een
reden zijn geweest, maar we moeten
bedenken dat er op deze zolders in de
15de en de 16de eeuw over het algemeen niet werd gewoond. Voskuil

het huis met de gebeeldhouwde stijl bij de Oudezij dskapel te Amsterdam;
reproductie naar een
prent in het RA. Haarlem.
reconstructie achtergevel huis Coenraet-Biscop te
Utrecht.

geeft nog het voeren van status als
mogelijke reden voor deze erkers.21
Een voor de hand liggende bedoeling
was deze zolderuitbouwen op het platteland was dat bij het inbrengen van
bijvoorbeeld de oogsten, de gevel
eronder minder werden bevuild. Boeren bouwden per slot vooral praktisch.22

8. Houten topgevels
Amsterdam, hoek
Nieuwendijk/Kapelsteeg,
foto gemeentemuseum.

In de tijd dat het schilddak op de
huizen plaats maakte voor de driehoe17

A.A. Oltmans,
's Hertogenbosch, gevels
(get. 1938).
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kige topgevel en het zadeldak, stonden
de bouwers voor het probleem van het
waterdicht aan elkaar sluiten van gevel
en dak. Het lag voor de hand om de
toen algemeen toegepaste rietbedekking over de gevels heen te leggen.
Voor de sporendaken, waarbij de sporen aan de onderzijde op de zij muren
rustten en aan de bovenzijde tegen
elkaar leunden, had dit gevolgen: ze
waren onvoldoende ondersteund.

Nieuwe steunpunten werden gemaakt
in de vorm van een nokbalk en een
flierbalk. De flierbalk werd op de daartoe ontwikkelde, dwarsgeplaatste jukspanten gelegd. Deze spanten, met
oorspronkelijk vertikale stijlen, veranderden allengs door de toepassing van
kromme en schuin geplaatste spantbenen. In een eindjukspant kon ook een
gevelraamwerk worden gemaakt. De
schuine bovenlijn van de gevel werd
vooralsnog gevormd door de laatste
dakspoor, waartegen een knelplank
werd bevestigd. De nokbalk was de
steun voor de sporen; deze rustte in de
gevel op de middenstijl en bij de latere
houtbouw-topgevels op een makelaar.
Zowel de flierbalken als de nokbalk
waren ook gewenst voor de doorverankering van beide topgevels (voor en
achter). Toen het riet als dakbedekking in de steden successievelijk werd
verboden wegens brandgevaar, moest
in verband met de harde dakbedekkingen opnieuw aandacht aan de dak/
gevelaansluiting worden besteed. Bij
de toepassing van houten schindels,
leipannen en leien werden deze bedekkingen op latten over de sporen gelegd.
Men vermeed daarbij zoveel mogelijk
het maken van overstekken in verband
met de wind die daaronder kon komen.
Waar een overstek niet te vermijden
was, zoals tussen de overkragende vliering en de zolderborstwering, moest
het dakoverstek aan de onderzijde
worden afgetimmerd. Op verschillende afbeeldingen (onder andere
van Den Bosch) zien we de, waarschijnlijk met kalkspecie aangesmeerde, dakbedekking op de windveer aangebracht. Het had bij deze dakbedekkingen geen zin om een waterbord toe
te passen. Deze kwamen in gebruik
toen in de loop van de 15de eeuw de
gegolfde dakpannen op de daken verschenen. Oorspronkelijk waren de
windveren (kneldelen) rechte, met de
bijl en dissel bewerkte planken.
Omstreeks en na 1440 werd de onderzijde, tussen de beide bevestigingspunten, enigszins uitgehold, waardoor aan
de topgevels een spitsboogvorm verscheen. Het eerder genoemde, niet te
vermijden overstek ter hoogte van de

's Hertogenbosch, de
Lakenmarkt in de 16de
eeuw, schilderij,
fotostudio vander Vorst.
Links, trapgevel in
vakwerkgevel.

Marken, Rozenwerf,
foto Monumentenzorg.
Nieuwendam, Molenpad
13, foto Monumentenzorg.

kwam, werd ook het uitslingeren geringer.
Op het platteland treffen we bij vakwerkhuizen slechts in weinig gevallen
overhellende gevels aan.25 Bij de houtbouwgevels in de Zaanstreek en
Noord-Holland van de 17de eeuw en
later was het voorover bouwen van de
topgevels evenmin een algemeen voorkomende gewoonte. Bij de 18de en de
19de eeuwse driehoekige topgevels
zien we soms dat deze om optische
redenen enkel centimeters voorover
staan. De indruk bestaat dat deze
gewoonte in het Waterlandse gebied
echter wel weer meer werd toegepast.
Zoals op het voormalig eiland Marken,
waar op de werven sommige huizen
zowel aan de voor- als achterzijde een
overhangende topgevel hadden (hebben). Hetzelfde is te zien in Broek in
Waterland en in Nieuwendam. De
zolderborstwering werd soms door een over de puibalken hangende topgevelconsole ondersteund.23 Op de tekening bekleding van de Noord-Hollandse
hiernaast zien we ook de andere oplos- huizen veranderde na het midden van
sing voor de aansluiting van de gevel de 18de eeuw, toen het topschot
aan het dak: die waarbij de gevel voor- (meestal de pronkgevel) op een kroonlangs en boven de daklijn is doorge- lijst werden geplaatst.
trokken. Hoewel deze gevelconstructie, waarvan de oudste de tuitgevel
met ezelsrug is, voornamelijk in
(bak)steen, als trapgevel werd uitgevoerd, kwamen ze ook voor bij vakwerkgevels. Waarschijnlijk zijn ze op
die wijze slechts zeer zelden toegepast.
Later raakte deze constructie in
gebruik bij de houten pronkgevels in
de Zaanstreek en Noord-Holland.
Bij de vroege Antwerpse verdiepinghuizen uit de 15de en de 16de eeuw
werden de driehoekige topgevels soms
vooroverhellend gebouwd; terwijl de
rest van de gevel dan vertikaal was en
overstekken had.24 Technisch-constructief was dit niet noodzakelijk.
Vermoedelijk moet de reden ervan dan
ook in het praktische gebruik worden
gezocht. Veel van deze (hoge) stadshuizen hadden in de nok een hijsbalk.
Met de overkragingen van de verdiepingen had men bij een voorover hellende topgevel een beter zicht op het
hijswerk en de last bleef overal vrij van
de gevel. Naarmate de last hoger
19

Het voorover bouwen van de gemetselde (voor)gevels van woon- en pakhuizen in de steden was in (het westen
van) ons land zeer gebruikelijk. De
hiervoor genoemde reden met betrekking tot het hijsen van goederen kan
verklaren dat deze gevels vrijwel alleen
aan de straatzijde voorkwamen en niet
aan de achterzijde. Daarnaast gaf de

Broek in Waterland,
Kerkplein 10, tekening
Th.P.J. Kwakman.
WESTGEVEL

A.A. Oltmans,
's Hertogenbosch,
Hintemerstraat, (get.
1858).
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afwaterende stand van de lintvoegen
het voordeel dat de (massieve) muren
zo droog mogelijk bleven. Bij gebouwen met vertikale muren werden de

lagen soms moedwillig afwaterend
gemetseld. Bij het hijswerk langs de
gevels ging het niet alleen om handelsgoederen, maar ook om meubilair.
Vele hogere huizen werden door meerdere gezinnen bewoond en de trapopgangen waren meestal smal. Dat was
ook de reden dat veel vroegere meubelstukken (kasten, tafels) al demonteerbaar waren.

De van oorsprong gothische constructie van de houtskeletbouw handhaafde zich in later perioden. Dat de
geveldichtingen zich daarbij door
anders verkregen materialen wijzigden
van vakwerkraamwerk tot houtbouw,
maakt weinig verschil. Kenmerkend
bij de topgevels zijn de windveervormen. De oorspronkelijke gebruikte
knelplanken hadden, naar uit afbeeldingen blijkt, een flinke dikte. Naarmate het zagen met de hand verbeterde
en later door de molens werd overgenomen, werden de planken dunner.
Vooral in de vroege perioden bepaalde
de bevestiging mede de vorm van de
windveren. De oudste waren recht en
ze werden, zoals we eerder zagen,
tegen en langs de sporen gespijkerd.
Rechte windveren bleven door de tijd
heen altijd wel toegepast door hun eenvoudige vorm. Omstreeks 1400 werd
de onderzijde iets hol gemaakt. De
bevestiging ervan veranderde als
gevolg van de toepassing van harde
dakbedekkingen: de windveren werden daarbij vastgemaakt aan de muurplaten en aan de nokbalk. Ze dienden
daardoor ook voor het verankeren van
de topgevels. Bij de met hout beklede
gevels werd de windveer ook aan de
horizontale regels van het raamwerk
vastgespijkerd. Aan de bovenzijde
rustten de twee helften tegen elkaar en
over de naad werd een makelaar aangebracht. De spitsboogvorm zien we in
Utrecht in de 16de eeuw toegepast,
waarbij het hout in de uitholling soms
werd gebruikt om er decoratieve figuren uit te snijden of te beitelen. Soms
ook werden in de 16de en 17de eeuw
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topgevels en windveren met figuren
beschilderd. Even voor of omstreeks
1600 verschenen de spitsbogige windveren in Noord-Holland.26 De driepasvorm ontstond al omstreeks 1450. Op
schilderijen is soms duidelijk waar te
nemen dat de windveren dan eveneens
aan de flierbalken werden vastgespij-

De oude Waag op de
Dam te Amsterdam,
anon. tekening, foto
Lichtbeelden instituut.

rijen komen we de driepaswindveren
tegen in Amsterdam29 en Alkmaar.
Toen in de 16de eeuw ook langere
planken bij de gevelbekledingen werden toegepast, konden de bevestigingspunten van de windveren vrij willekeurig worden uitgebreid doordat
deze nu in de eindspanten (spantbenen) plaats vonden. Deze windveren
werden, zonder overstek, vlak op het
schot gespijkerd.30 Het aantal uithollingen vermeerderde tot een golflijn,
waarbij al in het begin ook de accoladevorm werd gebruikt. In oudere plaatsen, zoals Amsterdam en De Rijp,
werd de accoladevorm in veel gevallen
toegepast zonder verdere uitschulpingen. Na 1600 verscheen in de Zaanstreek de kenmerkende windveervorm, met aan de bovenzijde een accolade en daaronder een serie uithollingen. Op dit thema werden in NoordHolland in de loop van de 17de en de
18de eeuw veel plaatselijke varianten
bedacht.32 De bovenste ronding is
daarbij niet meer een spitsboog maar
een halve cirkel. De makelaars, die
meestal streekgebonden kenmerken
bezitten, werden daarbij niet meer als
afdekking op de naad van de windveren gespijkerd. Bij de houtbouwgevels
werden ze tussen de boveneinden van
de windveren aangebracht.33

kerd.27 Kwamen er meerdere van zulke
bevestigingspunten, dan vermeerderde ook het aantal uithollingen. In
de 16de eeuw werden de windveren
soms in twee lagen opgebouwd, waardoor de combinatie van spitsboog en
driepas ontstond (vergelijk ook afbeelding 11). Waarschijnlijk zijn deze vormen afkomstig uit de steenbouw.28 In
sommige gevallen werden ook snijwerkversieringen aan de toten aangebracht en rustten de windveren aan de
onderzijde op gebeeldhouwde of uitgesneden figuren. Op een aantal schilde21
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Uitgaven van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
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