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De Ontwikkeling van de belangstelling voor de
Zaanse Houtbouw.

Aanleiding tot dit artikel is de speciale hulde die Wet-
houder Th. van Dam bij de opening van het restaurant
„De Kraai" toebracht aan de heer Th. M. van der Koogh,
de enige die van het begin af zitting had in bouwcommissie
en Stichtingsbestuur van de Zaanse Schans.
Desgevraagd stond de heer Van der Koogh ons een pu-
blicatie af destijds door hem geschreven voor de Konink-
lijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, benevens enkele
andere gegevens. Verreweg het meeste van het huidige
artikel is hieruit overgenomen.

*
Hoe verheugend de belangstelling en waardering voor de
Zaanse Schans ook is, het is jammer, dat zo weinig aan-
dacht wordt besteed aan de wordingsgeschiedenis van dit
reservaat van oude houten huizen. Maar al te veel wordt
de hier gevonden oplossing als een vanzelfsprekende vorm
van monumentenzorg beschouwd. Te weinig ook komt in al
deze beschouwingen tot uitdrukking, dat alles wat in de
Zaanse Schans tot stand is gebracht uniek is in ons land en
ver daarbuiten.
Pas na een langdurige strijd en het overwinnen van grote
moeilijkheden, kon met de uitvoering van dit plan worden
aangevangen. Hoe en waarom is men tot de stichting van
de Zaanse Schans gekomen?
Gedurende de tweede wereldoorlog nam de belangstelling
voor de geschiedenis van land en gewest toe als reactie op
de verkrachting van staatsbestel en maatschappijvorm door
de Duitsers. In de studie van het land- en streekeigene
zocht men naar de eigen bestaansgronden. In de Zaan-
streek werd, naast de bestudering van in allerlei archieven
opgetaste folianten, eveneens aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van de typisch Zaanse houten woonhuisbouw
uit de 17de en 18de eeuw. Waarin vindt men het karakter
van onze voorouders beter weerspiegeld dan in de huizen
waarin ze woonden en werkten?

Tot aan die tijd was er zeer weinig aandacht besteed aan
deze landelijke bouwkunst. De luttele gegevens die in de
literatuur te vinden waren, hadden hoofdzakelijk betrek-
king op de barokke, rijk versierde woonhuisbouw uit de
18de eeuw. Aan de 17de-eeuwse panden was practisch
nooit aandacht geschonken. De alom erkende en gewaar-
deerde architectuurhistoricus dr J. Kalf schreef in het „Ge-
denkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser" uit
1928 zelfs, dat er in Noord-Holland boven het IJ geen oudere
huizen dan uit de 18de eeuw te vinden waren!
Een groep jonge Zaankanters, o.a. de heren Groesbeek,
Duyvis, Evert Smit, De Boer, Van der Koogh en Schipper,
die zich voor deze streekarchitectuur interesseerde moest
dan ook beginnen met de overgebleven panden naar plaats
en bouwtijd te inventariseren. Het bleek, dat van de pan-
den, vermeld in de Voorlopige lijst van Monumenten van
Geschiedenis en Kunst uit 1921, reeds meer dan 50% was
verdwenen! In een tijdsverloop van 20 jaar! Als men wilde
dat van deze typisch Zaanse architectuur nog iets voor het
nageslacht bewaard bleef moest de houding tegenover het
aloude erfgoed drastisch veranderen.
Maar waren deze eenvoudige huizen wel van zodanig
belang, dat gestreefd moest worden naar het behoud ervan?
Op zichzelf is het niets bizonders, dat de huizen hier eer-
tijds van hout werden gebouwd; in de middeleeuwen im-
mers waren de meeste woningen van hout opgetrokken.
In de nauw-ommuurde steden, waar brand vaak tot een
grote catastrofe leidde, ging men echter door het uitvaar-
digen van keuren, hoe langer hoe meer de bouw van
houten huizen tegen. Later werd dit zelfs geheel verboden.
In de Zaanstreek bleef men echter houten huizen bouwen,
tot de door de woningwet van 1901 plaatselijke bouwver-
ordeningen, er ook hier een einde aan maakten. Het in
vergelijking met elders geringere gevaar bij brand was niet
de enige reden, dat de oude bouwtraditie in deze streek
gehandhaafd bleef. Het is ook te danken aan de platte-



landsmentaliteit en de geringe drang tot verfraaiing, mede
ingegeven door de sobere levenshouding van de hier domi-
nerende doopsgezinden. Bovendien liet de drassige bodem
geen zware funderingen toe en kon de in de Zaanstreek
gevestigde houthandel voor eenvoudige aanvoer van de no-
dige bouwmaterialen zorgen.
Er was dan ook alle reden om voor behoud van deze
volksbouwkunst te ijveren. Tot dit doel vormden boven-
genoemde Zaanse jongeren de Commissie tot het bevor-
deren en documenteren van Zaans Schoon. Deze commissie
heeft zich in de loop der jaren zeer beijverd voor de instand-
houding van de overgebleven monumenten, die uit histo-
risch en bouwkundig oogpunt van belang geacht werden. Uit
de door de Zaangemeenten en overheid verstrekte subsidies
werden bijdragen verleend bij herstel en partiële restaura-
ties, terwijl enkele panden door aankoop voor ondergang
konden worden behoed. Ook werd door het indienen van
adviezen, bezwaarschriften etc., getracht bij nieuwe stads-
uitbreidingen en wijziging van de bestaande bebouwing een
zo esthetisch mogelijke oplossing te bevorderen.
Spoedig bleek, dat uitbreidingsplannen het handhaven van
vele waardevolle panden bedreigden door sanering van de
bestaande bebouwing. Ook de expansiedrang van de hier
gevestigde industrie was een gevaar. De Zaanse gemeenten
waren typische streekdorpen waarin van een planmatige
opbouw geen sprake was. De uit het molenbedrijf gegroei-
de industrie was gevestigd midden tussen de woonbebou-
wing, die zich langs de Zaan en de loodrecht hierop staande
paden uitstrekte. Bij de grote uitbreidingen na de oorlog,
moest deze oude structuur noodgedwongen doorbroken
worden. Het zou van een gebrek aan realiteitszin hebben
getuigd indien getracht zou worden, tegen deze noodzake-
lijke ontwikkeling in de bestaande bebouwing, hoe waarde-
vol ook, te handhaven.
Was de afbraak van veel oude panden onvermijdelijk, de
leden van Zaans Schoon konden in de algehele verdwijning
niet berusten. In de boezem van de commissie groeide het
plan, deze huizen elders te herbouwen.
Eerst dacht men aan herbouw tussen de oude, nog te hand-
haven, bebouwing. Toen ook dit gezien de saneringsplannen,
die van de oude structuur weinig overlieten, alras onmo-
gelijk bleek, groeide het idee, deze panden te groeperen in
een nieuwe buurt. Het lag van den beginne af in de be-
doeling hiervan geen museum maar een zuivere woon-
buurt te maken.

De heer Schipper zegt hiervan: Daarbij kwam al spoe-
dig naar voren, dat er eigenlijk verschillende soorten
Zaanse huizen waren n.l.
de huizen tussen weg en Zaan; verder
de huizen aan de overzijde van de wegsloot en ten slotte
de huizen aan de paden.
Deze konden zonder verlies van het eigen karakter niet
zonder meer naast elkaar herbouwd worden.
Dit alles overwogen de heer v. d. Koogh en ik, toen wij
van Haaldersbroek per fiets de Julianabrug passeerden
en ons oog viel op de Zaanoever, ten noorden van de
brug en juist tegenover de Gortershoek.
Toen wij dit idee verder doordachten, bleken er alleen
maar voordelen aan deze situatie te zijn.
Ten eerste: Was het mogelijk woningen met de zo
geliefde zaanerven te bouwen.
Ten tweede: Konden hier de huizen over de sloot, aan
de paden gerealiseerd worden.

Ten derde: Lag het terrein braak, zodat er niet gesloopt
behoefde te worden alvorens te kunnen bouwen.
Ten vierde: Had het als woonbuurt, gezien de centrale
ligging in de Zaanstreek, vele voordelen.

Nu deze gedachte eenmaal geboren was, vroeg die om
nadere uitwerking.
Allereerst dienden deze ideeën dus op papier te worden
gezet, opdat het mogelijk zou zijn ook anderen ervoor te
winnen. Het geluk wilde, dat aan architect J. Schipper;
lid van „Zaans Schoon" in 1947 de Prix de Rome voor de
bouwkunst werd verleend. Een winnaar van een dergelijke
prijs krijgt twee studieopdrachten, één in het buitenland en
de tweede in het land van geboorte.
Voor dit tweede onderdeel kreeg de heer Schipper toe-
stemming een ontwerp voor een Zaans huizenreservaat uit
te werken.
Deze studie is de basis geweest voor het plan voor de Zaan-
se Schans0, zoals deze inmiddels is verrezen. Reeds spoedig
bleek, dat de middelen van Zaans Schoon volkomen ontoe-
reikend zouden zijn om dit omvangrijke project met kans
op succes te concretiseren. Gelukkig bleek echter, dat de
toenmalige burgemeester van Zaandam, de heer Thomas-
sen, zich voor deze plannen interesseerde. Hij zegde de
steun van de gemeente Zaandam toe en bracht bovendien
het plan in de Zaanse Burgemeesterskring om ook andere
Zaangemeenten voor de plannen te winnen. Begin 1956
werd een commissie in het leven geroepen waarvan de
toenmalige wethouder van Openbare Werken, de heer M.
Plooijer het voorzitterschap bekleedde en naast enkele leden
van Zaans Schoon ook de directeur van Openbare Werken
en de stadsarchitect deel uitmaakten. Onder leiding van
de heer Plooijer werd een uitbreidingsplan voorbereid voor
de terreinen waarop het huizenreservaat zou moeten ver-
rijzen. Op 5 september 1956 werd dit door Gedeputeerde
Staten van Noord Holland goedgekeurd.
Na langdurige en zeer moeilijke onderhandelingen konden
de gronden waarop deze Zaanse buurt was geprojecteerd,
worden aangekocht.
In de begroting die eind 1956 werd ingediend, was een
post opgenomen voor het bouwrijp maken van de betref-
fende terreinen.
Toen door de bouw van een nieuwe brug over de Zaan in
Zaandam, een waardevol huis (Westzijde 8) moest verdwij-
nen, werd door deze gemeente dit pand als eerste in het
reservaat herbouwd (Thans Kalverringdijk 11). Dit kon
medio februari 1960 worden betrokken. Verder beperkten
de activiteiten zich in deze beginjaren tot documentatie van
panden die voor overplaatsing in aanmerking kwamen, als-
mede het winnen van belangstelling voor deze plannen bij
particulieren, diverse gemeenten, provincie en landelijke
overheid. Steun van de overheid was onontbeerlijk, omdat
zonder deze de omvangrijke plannen nooit zouden kunnen
worden gerealiseerd. Vooral de aanvaarding van de ideeën
door Monumentenzorg was hierbij onontbeerlijk. In prin-
cipe voelt de rijksdienst voor de Monumentenzorg niets
voor overplaatsing van monumenten. Ieder bouwwerk is
immers ten sterkste verbonden aan de plaats en omgeving
waar het is opgericht. Verplaatsing leidt altijd tot een zeker
verlies. Het is echter na langdurige, doch in zeer aan-
gename sfeer gevoerde onderhandelingen mogelijk gebleken
Monumentenzorg voor de plannen te interesseren en tot
actieve steun te bewegen. Men zag de onmogelijkheid in de
panden die architectuur-historisch van belang waren, ter
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plaatse te handhaven. Na inzage van de plannen waaruit
bleek, dat de situering in het reservaat overeen zou komen
met de oud-Zaanse dijk- en padbebouwing, werd in februari
1959 de principiële toezegging verkregen, dat het Rijk in de
kosten tot verplaatsing van de uitverkoren huizen zou bij-
dragen. Dit in afwijking van de regel, dat eerst subsidie
wordt verleend, indien een concreet restauratieplan door
Monumentenzorg is aanvaard en de volledige financiering
is geregeld.
Na de pensioenering van Wethouder Plooijer werd het voor-
zitterschap overgenomen door zijn opvolger in het College
van B. & W. de heer D. Metselaar. Deze wierp zich met
grote voortvarendheid op de taak die zo ver buiten het
eigenlijke werk van Openbare Werken lag. De heer Met-
selaar begreep, dat de daadwerkelijke medewerking van
de andere Zaangemeenten onontbeerlijk zou zijn, wilden de
plannen met succes bekroond worden. De commissie werd
met gemeenteraadsleden uit deze plaatsen uitgebreid en
men besloot zo spoedig mogelijk tot de vorming van een
speciale stichting te komen. Op 27 september 1961 werd
het bestuur van de Stichting „De Zaanse Schans" in het
gemeentehuis te Zaandam geïnstalleerd.
Geruggesteund door de toegezegde bijdragen van Rijk,
Provincie en Zaangemeenten, werden de Zaanse industrieën
met succes bewogen om financieel bij te dragen. Een
vereniging „Vrienden van de Zaanse Schans" met als doel
propaganda en financiële steun werd opgericht.
Wat er nu 15 jaar later tot stand gekomen is mag gezien
worden als een geruststelling: Het nageslacht kan kennis
nemen van en zelfs kijken naar de typisch Zaanse houten
woonhuisbouw uit het verleden.

0 In zijn artikel in „Anno 1961" van augustus 1965
0 de naam was ontleend aan een Geuzenschans, die in de 80-

jarige oorlog in de onmiddellijke omgeving van de te be-
bouwen terreinen had gelegen. (Zie „Anno 1961" van mei
1967)

AFBRAAK OOSTZIJDE 109 ZAANDAM
voor de uitbreiding van het Molenmuseum
Het Molenmuseum zal nu definitief worden uitgebreid. De
Vereniging „de Zaanse Molen" zal daarvoor de beschikking
krijgen over dit oudheidkundig waardevolle koopmanshuis.
In „de Windbrief" van febr. j.l. komt daarover een artikel
voor van Kees Hoope hetwelk wij hier gaarne overnemen.
Op maandag 27 december 1976 begonnen de mannen van
Sloopersbedrijf Mooy van Westzaan met de afbraak, in dit
geval kan men beter spreken van „demontage" van het
oude koopmanshuis. De eerste dagen had men nodig voor
het strijken van de pl.m. 4800 geglazuurde, blauwe, oud-
hollandse pannen. De pannen werden door middel van een
houten glijgoot één voor één naar beneden gehaald, opge-
laden op een vrachtwagen en naar het Molenmuseum ge-
bracht. Daar werden ze voor het aan de noordkant staande
schuurtje opgestapeld. Het grootste gedeelte van de pannen
bleek in goede staat te verkeren (gelet op glazuurlaag,
breuk en neuzen).
Vervolgens werd de gehele bovenverdieping uitgesloopt
(betimmeringen, kasten e.d.) zodat het dakhout en de span-
ten aan de binnenkant vrijkwamen.
Dakhout, panlatten en daktengels verkeerden in slechte
staat vanwege houtworm en rotting. Dit alles werd dan ook
als brandhout afgevoerd. Na het verwijderen van het dak-
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hout, staken de spanten en jukjes, die in de loop der tijden
in verschillende kleuren waren geschilderd, overeind. Aller-
eerst werden alle jukjes (dit zijn driehoekige spantjes in de
nok) voorzichtig verwijderd en daarna kwamen de eigen-
lijke spanten aan de beurt. Aan de spanten was, in de ge-
schiedenis van het koopmanshuis, veel veranderd. Vrijwel
alle korbelen waren eruit gezaagd en de spanten van de
kamer aan de straatkant waren van onderen aangelast met
eiken krommers (dit laatste i.v.m. het verhogen van de
kap). Aan de spanten zal dus wel het één en ander moeten
worden opgeknapt. Er zijn veertien spanten uit het pand
gekomen en in de uitbreiding zullen er waarschijnlijk 10
worden gebruikt.
Vrijwel alle jukjes verkeerden in goede staat. Spanten en
jukjes zijn eveneens naar het Molenmuseum vervoerd en
liggen onder dekzeilen aan de noordkant opgeslagen. Wat
nu nog van het pand overeind stond was alleen de beneden-
verdieping met verdiepingsbalklaag en vloer. Deze verdie-
pingsvloer (die aan de straatkant uit een dubbele vloer be-

stond) bezat nog de oude grenen vloerdelen van bijne 4 cm
dik en 15 cm breed. Slechts enkele delen konden voor-
zichtig worden losgenomen.
Een paar balken van de pl.m. veertien balken tellende ver-
diepingsvloer waren aan één uiteinde ingerot en zullen
moeten worden aangelast. Van de stijlen, die in de houten
voorgevel zaten bleek niet veel meer over te zijn en deze
zullen opnieuw moeten worden gemaakt. De twee zeer
zwaar uitgevoerde buitendeur-kozijnen met buitendeuren,
snijramen en natuurstenen stoepen, bleken nog in prima
staat te verkeren.
Met nog een aantal geloogde en geprofileerde binnen-
deuren, een paar trappen, een derde buitendeur met boven-
licht, een topgevelkozijn met raam en een gietijzeren hek
werd ook dit alles naar het Molenmuseum overgebracht. De
gehele sloop nam precies drie weken in beslag.
Al met al zijn er heel wat bruikbare onderdelen vrijgekomen
en hopelijk zullen ze spoedig in de geplande uitbreiding
worden teruggebracht.

BERICHTEN
Reproducties van tekeningen Frans Mars
Nog steeds zijn te verkrijgen de bekende grote reproducties
(45-30 cm) van deze tekeningen. Het zijn die van de beide
Koopmanshuizen, van de fraaie deur van de Mol en van
het Noorderhuis apart. Alle a ƒ 3,— per stuk, franco per
post ƒ 4,70. Bij elke bestelde plaat bovendien een reproduc-
tie van het voormalig weeshuis Westzaan.
Kalenders 1978
U kent de fraaie kalender in kleurendruk van de Zaanse
Schans van 1977. De nieuwe van 1978, nog mooier, is nu
al verkrijgbaar. Prijs met envelop ƒ 12,50, franco per post
ƒ 15,25.
Om naar familie in het buitenland te sturen!

Complete uitgave van Anno 1961
Er zijn nu nog slechts 10 volledige exemplaren verkrijgbaar
van Anno 1961. De prijs is ƒ 40,— plus ƒ 5,— voor porto.
Het betreft 62 nummers, vervat in twee opbergmappen van
handgeschept bord.

Boekje Bakkerij Museum
Zag U het Bakkerij Museum reeds aan het Zeilenmakers-
pad? Dan zult U ongetwijfeld het boekje dat de historie
van het huis Hazepad 11 Zaandijk bevat willen bezitten.
Die historie begint in 1658. Dus wel de moeite waard! De
prijs is ƒ 2,—, per post ƒ 2,80. Ook verkrijgbaar bij de
boekhandel.
Alle hierboven genoemde uitgaven te bestellen bij:
B. IJskes, Zonnewijzerspad 6, Zaanse Schans (postgiro
626379). Ook af te halen aan dit adres, benevens op Park-
straat 44.

NIEUWE LEDEN
28 Nieuwe leden welke wij bij deze van harte welkom
heten.
De Heer C. G. Winter, Assendelft
De Heer en Mevr. Rol-Davids, Blokker

De Heer Jac. Kwadijk, Jisp
De Heer KI. Kwadijk, Jisp
Fa. Th. J. van Galen, Koog a.d. Zaan
De Heer L. P. de Boer, Krommenie
De Heer en Mevr. Edens, Krommenie
De Heer P. Huizenga, Krommenie
Schildersbedrijf C. Hulst, Krommenie
De Heer B. Meijns, Krommenie
De Heer P. K. D. v. Nieuwenhuizen, Krommenie
De Heer J. A. Offenberg, Krommenie
De Heer J. C. Room, Krommenie
De Heer J. P. Valk, Westzaan
De Heer J. Betlem, Wormerveer, jeugdlid
De Heer K. E. A. Betlem, Wormerveer, jeugdlid
De Heer Ron Brinkman, Wormerveer
De Heer J. Bottema, Zaandam
Fa. E. & L. Driesten, Zaandam
De Heer D. J. M. Hoeksema, Zaandam
De Heer P. J. Ransijn, Zaandam
De Heer C. J. Room, Zaandam
De Heer E. A. Stremmelaar, Zaandam
De Heer S. Tuynman, Zaandam
De Heer S. Vonk, Zaandam
De Heer C. Werkhoven, Zaandam
De Heer J. Wullings, Zaandam
De Heer G. Reidsma, Zaandijk

Vereniging „Vrienden van de Zaanse Schans"

Goedgekeurd bij K.B. van 16 augustus 1967
Secr.: R. de Hoog, Zonnewijzerspad 8, Zaandam
Penningmeester: J. Benjamin, T. Slagterstraat l, Westzaan
Postgiro 742899 ten name van:
Penningm. Ver. Vrienden v. d. Zaanse Schans, Westzaan.
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