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VOORWOORD

De Ads Boumanprijs werd in 1994 door onze vereniging ingesteld om de interesse voor en
de kennis van het Zaanse culturele erfgoed ook op deze manier te stimuleren, met als
aandachtsgebied bouwen, wonen en werken in de Zaanstreek. De prijs wordt eens in de twee
jaar toegekend voor een, naar het oordeel van de jury, bijzondere prestatie op het gebied van
een historische studie of een restauratie van een historisch pand.
Eind 1995 werd de prijs toegekend aan de heer Jaap Schipper, architect, vanwege zijn vele
belangrijke activiteitenten bate van het behoud van het Zaans cultureel erfgoed.
In 1997 werd door het bestuur een vijftal restauraties van historische woonhuizen en andere
panden genomineerd en aan de jury voorgedragen. In dit boekwerk]e vindt u de beelden en
gegevens van de betreffende restauraties waarvan enkele nog niet geheel voltooid zijn. De
jury heeft na lang studeren een keus gemaakt en vastgesteld aan wie van de genomineerden
de prijs wordt toegekend. Op pagina 41 treft de verklaring en achtergronden van de
gemaakte keuze aan. Wij wensen de winnaar van harte geluk.
Wij als vereniging zijn erg blij met de toenemende belangstelling voor ons cultureel erfgoed.
Het is een uitstekende zaak dat er mensen zijn die hun aandacht, tijd, energie en geld
besteden aan het behouden van wat het voorgeslacht ons aan moois naliet. Wij zijn ons ook
bewust dat de hierna volgende verhalen betrekking hebben op slechts een deel van al het
mooie en belangrijke werk dat op dit gebied gedaan wordt.
Wij hopen dat u aan het lezen van dit boekje veel plezier zult beleven. Moge het ook een
stimulans zijn voor allen die met restauratieplannen rondlopen of die al ter hand genomen
hebben.

Henk Bouman,
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
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RESTAURATIE ZUIDERHOOFDSTRAAT 65 TE
KROMMENIE

Door Wim Wester

De huidige eigenaars kochten het pand 11 jaar geleden.
De laat-18e-eeuwse voorgevel in de kamer aan de straat was nog het enige element van het
huis dat in goede staat verkeerde. In de voorgaande jaren was het huis diverse keren op
slechte wijze verbouwd. Zo waren bij het aanbrengen van een heteluchtverwarming diverse
poeren onder de woonkamer verwijderd. De vloer van de begane grond was daarom erg
verzwakt.
Er bleek een imitatie plafondbalklaag aangebracht. Tevens waren in de gevel diverse grote
ramen die met de bestaande kozijnen niet in harmonie waren.
Op het achtererf was een betonplaat gestort over de kelder en was een grote schoorsteen
t.b.v. de cv-ketel gemetseld.
Men besloot de verbouwing gefaseerd aan te pakken.

Fase 1: aanbrengen voorzieningen om in het huis te kunnen wonen

Er werden een goede riolering, waterleiding en douche aangelegd. De goten en hemel water-
afvoeren werden waar nodig vernieuwd. Vervolgens werd de tuin aangelegd.

Fase 2: woonkamer aan de achterzijde

Na twee a drie jaar werd begonnen met het opknappen van de woonkamer aan de achterzij-
de. Het architectenbureau Kimsma en Van Leeuwen maakte een ontwerp voor de restauratie.
Bouwbedrijf Somass voerde het buitenwerk uit bij deze tweede fase.
De woonkamer werd geheel opnieuw opgebouwd. Alleen de voorgevel bleef staan. De
poeren zijn opnieuw opgemetseld. Vervolgens heeft de verbouwing weer drie jaar stilgestaan.
Het uitbesteden van de restauratie bleek een zeer kostbare zaak.
Na de kennismaking met Th. Koenen werd de binnenzijde aangepakt. Hij bleek zeer
belangrijk voor de aanpak en de voortgang van de verdere restauratie.
In de woonkamer werd de schoorsteen herplaatst. Servieskasten werden aangebracht en de
achtergevel kreeg weer kozijnen met luiken. Eén van de luiken had men teruggevonden als
schoeiing van de sloot.
In de achtergevel zat nog een oorspronkelijke, smalle deur.
Uit bouwsporen van een smuiger was af te leiden dat de woonkamer eerst ongeveer een
meter smaller was. Er was sprake van een kamer met een afluiving.

Fase 3: keuken, kelder en herbouw achterhuis

Bertus van Amerongen en Th. Koenen hebben zich na de woonkamer beziggehouden met de
keuken. Rond de kelder was een oude fundering gevonden die wees op een groter achterhuis.
De kelder, waar de plavuizen nog op de vloer lagen, is geheel opgeknapt en opnieuw
betegeld met witte wandtegels.
De gehele begane grondvloer en balklaag is vernieuwd. De oorspronkelijke aanbouw is weer
aangebracht.
In de keuken is een schoorsteen aangebracht. Op aanraden van Simon Honig is niet voor een
smuiger gekozen. Het nu gebouwde type is in de Zaanstreek een zeldzamer exemplaar. De
tegels waren voor een deel nog beschikbaar. Het resterende gedeelte heeft men nieuw laten
maken. Ook de tegeltableaus zijn nieuw.



zuiderhocf J straat
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In de keuken was een aardig raam met schuifluik aanwezig. Dit raam is gerestaureerd.
Boven het aanrecht ernaast is nog een dergelijk exemplaar geplaatst.
De kleuren in de keuken zijn voor het grootste deel blauw en wit. De kleur blauw werd
oorspronkelijk in het huis gebruikt.
Buiten is de waterput met gewelf geheel gerestaureerd. Ook zaken als de bestrating,
erfafscheiding en tuinaanleg zijn aangepakt.
Achteraan het erf bij de sloot staat het 19e-eeuwse luchthuis. Dit prachtige exemplaar
verkeert niet in goede staat. De eigenaars hebben het minimale gedaan om verpaupering
tegen te gaan. Zo zijn de goten en hemelwaterafvoeren vernieuwd.

Subsidie

De eigenaars hebben van Monumentenzorg subsidie ontvangen. Het geld werd echter veel te
laat uitgekeerd: zeven jaar na de voltooiing van de restauratie werd het geld ontvangen. De
begeleiding en het toezicht vanuit de overheid op de restauratie vinden de eigenaars volstrekt
onvoldoende.
Dat er sprake is van een geslaagde restauratie komt vooral door de instelling van de
eigenaars. Hun doorzettingsvermogen en hun liefde voor het huis maakten dat het resultaat er
mag zijn. Samen met de benodigde vakmensen is de restauratie geslaagd. Het einde is echter
nog niet in zicht. Wellicht is het mogelijk met gemeentelijk financiële steun het luchthuis te
restaureren voordat het te laat is.

Bewonersgeschiedenis

24 april 1626

16 maart 1632

Maatboek 1639 en 1646
Maatboek 1651, 1655
en 1665
Maatboek 1680
Verponding 1689
Verponding 1702

Maatboek 1739
Register 1742
8 september 1780

Verponding 1789

Aerijs Jacobs, die seijde procuratie te hebben van Jan
Heijndricksz. opte Cooch, vanwege hem Engel Pouwelsdr.,
weduwe, verklaart gekocht te hebben een huys rnet erf,
belent aent noort Jan Gertsz., aent suyt Hillegont Tijs.
ƒ 850:-.
Joost Cornelisz. verklaart gekocht te hebben van Jan
Heindericks Smit, een huis met erf. belent aent noort Jan
Gerts, aent suyt Hilgont Tijs.
Joost Cornelisz.: worff 46 roeden
Joost Cornelis Gerrits: worff 46 roeden

Wede Joost Cornelis Gerrits: werf 46 roeden
Nr. 189: Mary Jacobs wede
Nr. 205: Jacob Egbertsz.
Jacob Egbertsz Timmerman was getrouwd met Marens
Bartels. Hij overleed in 1710.
Wede Jacob Egberts: worf 46 roeden
Marens Bartels overleed in 1734. 7 April 1734 beschreef
notaris Jacob Beets de inventaris van haar huis.
Jacob van Berge: worf 46 roeden
Nr. 211: Jacob van Bergen: kuiper en linnenwinkeltje
Guurtje Reyers, weduwe van wijlen Jacob van Bergen ver-
klaart verkocht te hebben aan Thijs Pietersz. Kat, een
huijs, erv met deszelfs opstaande Kuijphuijs en hout-
schuur, belent te noorden Jacob Visser, ten Zuijden de
weduwe Anthonij Daalhof, voor 1304 gulden.
Thijs Pieters Kat; Jasper van Eden.
Jasper was geboren op 11 oktober 1779 als zoon van Jan
Jaspersz. van Eden en Trijntje Bakker.



vier ontwerpen voor de achtergevel. Ontwerp C is uitgevoerd. De
Oorspronkelijk zou ontwerp A worden gebouwd.

eigenaars overwegen om toch ontwerp D nog uit te voeren.
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OVERPLAATSING 18E-EEUWSE WONING VAN DE
ZAANSTEEG NAAR HET SMAAL IN ZAANDAM

Door René Prins

In januari 1989 ontdekte ik in de Zaansteeg in Zaandam een houten huis dat leeg stond en
behoorlijk vervallen was. Dit was voor mij een startsein om een plan te maken voor de
restauratie en eventuele overplaatsing van het houten huis.
Inmiddels was ik bevriend geraakt met Simon en Paula de Vries. Zij hadden plannen voor de
verbouw van hun houten theekoepel met achterhuis aan de Klampersstraat. Wij maakten een
'herenakkoord' om een samenwerking aan te gaan. De voorlopige afspraak was te starten
met de overplaatsing van het huis in de Zaansteeg en na gereedkoming hiervan te starten met
de verbouw van het huis aan de Klampersstraat.

Eerste onderzoek Zaansteeg

Het bestemmingsplan van de Zaansteeg gaf aan dat de woning op de huidige plaats gerestau-
reerd zou mogen worden. Ideaal was dit niet omdat de zoetwarenfabriek van Crowny Foods
op het achterterrein gelegen was. Ik kreeg het advies het huis naar een andere locatie over te
plaatsen. Crowny Foods was hierover direct positief en zegde alle medewerking toe.
Het eerste globale onderzoek bestond uit het inmeten en uittekenen van de bestaande toestand
en het maken van foto's.

Haalbaarheid overplaatsing

Eind april 1989 vond ik een perceel grond aan het Stuurmanspad in Zaandam. De gemeente
Zaanstad was eigenaar van het perceel en wilde wel meewerken aan de overplaatsing van de
woning uit de Zaansteeg. Vlak na de demontage van het huis kwam de gemeente met het
bericht dat dit stuk grond tot een diepte van 50 cm zwaar verontreinigd was met lood.
Saneren van de grond werd al direct te kostbaar, dus besloot de gemeente de grond niet in
erfpacht uit te geven.

Bewonersgeschiedenis

Begin 1989 heb ik getracht de geschiedenis van de bewoners te onderzoeken. Ik kwam in het
gemeentearchief niet verder dan 1891. Op het moment van het onderzoek waren de verpon-
dingsboeken in Haarlem om op microfilm gezet te worden. Hierna heb ik geen onderzoek
meer gedaan.

Onderzoek naar bouwsporen

Op 14 augustus 1989 werd het huis in de Zaansteeg leeggeruimd en konden Simon en ik
beginnen met het verdere onderzoek naar de bestaande toestand. Wij hebben onderzoeken
gedaan naar bouwsporen, alles is ingemeten, op tekening gezet en fotografisch vastgelegd.
Deze onderzoeken en vastleggingen waren een basis voor het ontwerp voor de nieuwe
toestand en de latere herbouw van de woning.

• Kelder, funderingen en stookplaatsen

Het vermoeden bestond dat in de noordoosthoek van de woning een kelder aanwezig zou
zijn. Bij het graven ontdekten wij een drijvende kelder (l), volgestort met puin. De
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bestaande zuid- en westgevel van huis en afluiving in 1989

zuid- en westgevel van het huis tijdens de demontage in 1989
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wanden waren in dambordmotief betegeld met geel-groene tegels, de vloer was betegeld
met gele tegels. Opmerkelijk was dat de kelder groter was dan de opkamer, een gedeelte
zat onder het voorhuis. De kelder in de afluiving was nog toegankelijk. De wanden
hiervan waren ooit betegeld geweest met witjes. De fundering van de woning was nog ge-
deeltelijk zichtbaar. De zuid-, oost- en noordgevel was een doorgaande gemetselde voeting
op spaarbogen. De westgevel, later de wand tussen het huis en de afluiving, stond op
poeren. In de grond waren geen restanten te vinden van de allereerste stookplaats in de
zuidgevel, wel restanten van een latere stookplaats in de westgevel en tussen het voor- en
achterhuis, in de afluiving was het betegelde kolkje nog aanwezig.

• Het skelet

De eerste indruk was dat het skelet in redelijke staat verkeerde. De woning had in de
breedte een scheefstand van 5-7 cm en een aantal jukstijlen was door de muurplaat gezakt.
Nadat het skelet op de meeste plaatsen vrijgemaakt was van latere betimmeringen, is de
heer S. de Jong erbij geweest. Door het ontbreken van korbelen is de woning vermoede-
lijk van rond 1740. Verder onderzoek naar de bewonersgeschiedenis is wenselijk om dit
vermoeden te bevestigen.
Op de muurplaat lag het vloerhout en hierop stonden de jukstijlen met een pen in het
vloerhout. Alle jukstijlen welke vrij in het voor- en achterhuis en in de opkamer stonden,
zijn voorzien van duivenjagerprofielen. Op plaatsen waar een binnenschot stond, was geen
duivenjagerprofiel aanwezig.
Vraagtekens waren er bij een profiel die aan een jukstijl weggewerkt was in een bedstede-
wand en bij een profiel van een jukstijl die vanuit de opkamer doorliep tot in de kelder.
Door verder onderzoek te doen naar oude inkepingen en verfmoeten tegen het plafond,
kon worden onderzocht of die doorlopende profielen een 'fout' zijn geweest. Direct waren
ook de raveelbalken van een stookplaats in de zuidgevel te herkennen. Deze raveelbalken
rustten niet op een jukstijl links en rechts naast de stookplaats, maar de jukbalk in de
zuidgevel liep door in de achterwand 'stam' van de stookplaats.
Vanwege brandgevaar verbood een brandkeur uit 1723 het doorlopen van de jukbalk in de
stam van de stookplaats (2). Door verder onderzoek naar de raveelbalken en restanten van
het rookkanaal op zolder, kon er een reconstructie van een smuiger (3) gemaakt worden.
Van de 13 jukstijlen moesten er uiteindelijk negen vernieuwd worden. De oude inkepingen
in de jukstijlen van gevelkozijnen, binnenwanden, keldervloer en bedstedenwand zijn
overgenomen in de nieuwe jukstijlen, zo blijven die bouwsporen in de nieuwe constructie
gehandhaafd. De 13e jukstijl, naast het gereconstrueerde hoekraam in de zuidwestgevel,
was weggezaagd. De plaats van dit verdwenen hoekraam werd bevestigd door een
verfmoet en een ongeschilderd driehoekig stukje plafond. Op zolder was een eenvoudige
ongeschilderde kapconstructie aanwezig van spanten en gordingen. Het wurmt heeft een
'verdiep' van 55 cm (4), de kap is een veel voorkomende 52° kap, gemaakt volgens de 3-
4-5 steek (5).

• De vloeren

De begane grondvloer in de woning was er geheel uitgesloopt, wel waren er nog restanten
zichtbaar. De begane grondvloer in de afluiving was nog intact en bestond uit balken op
gemetselde poeren. De aanhelingen in de zoldervloer van stookplaatsen en trapgaten waren
goed te zien. Door inkrozingen in het vloerhout en geschilderd vloerhout waren op de
zoldervloer sporen van kast- of bedstedenwanden te zien. De zoldervloer van de afluiving
was ook nog intact.

• Het dak

In het dakhout waren de aanhelingen te zien van de reeds gesloopte schoorstenen. Op de
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voorgevel begane grond

linker zijgevel
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bovenzijde van het dakhout lagen daktengels op de naden. Aan weerszijden van de
daktengel was een klein halfrond gootje geschaafd om water dat onder de pannen kwam,
naar beneden af te voeren. Op het dak lagen Oudhollandse rode pannen.

De wanden en de plafonds

Op de begane grond van het huis was de binnenkant van de buitenwanden deels van ge-
schaafde getrapte (weeg)delen en deels van geschaafde staande (weeg)delen. Ter plaatse
van de bedstede in de opkamer en ter plaatse van de bedstede in het voorhuis waren de
weegdelen met staand binnenschot afgetimmerd. De gemetselde zuidgevel van het huis
was aan de binnenzijde betimmerd met staand hout. De gemetselde westgevel van de aflui-
ving was aan de binnenzijde gestucadoord. Hier zijn geen restanten van jukstijlen gevon-
den, dus mag worden aangenomen dat deze gevel vanaf het begin van metsel werk is
geweest. De plafonds van het huis en de afluiving waren met zachtboard betimmerd.
Nadat dit weggesloopt was, kwam de onderkant van de zoldervloer, met dikke verflagen
erop, tevoorschijn. Nu werd het interessant, want ook de verfmoeten op het plafond en de
inkrozingen van oude binnenwanden in het voor- en achterhuis kwamen tevoorschijn.
Daardoor was het mogelijk een reconstructie te maken van de huisplattegrond van rond
1740.

De gevels met kozijnen en ramen

In de loop der eeuwen zijn de gevels sterk veranderd. De zuidgevel van het huis heeft in
het begin een onderschot van staand hout gehad, met vermoedelijk een stenen vuurnis van
zes bij zes voet van de stookplaats. Rond 1800 kreeg dit onderschot een stenen gevel van
roodbruine stenen en een groot kozijn met een zes-ruits schuifraam. Weer later kwam er
een tweede zes-ruits schuifraamkozijn bij. Het topschot in de zuidgevel is altijd van
staande delen geweest met daarin twee kozijnen van schotstijlen en -regels met zes-ruits
draairamen.
De zuidgevel van de afluiving is een gemetselde gevel geweest die tevens diende als
stenen achterwand van de stookplaats. Deze gevel lag niet in één lijn met de zuidgevel van
het huis, maar twee meter terug. Op die plaats vonden wij in de grond nog de restanten
van een boenwal.
De oostgevel is altijd een getrapte weeg geweest. In een latere periode is hier een al
eerder gebruikt deurkozijn met bovenlicht en een naar binnendraaiende opgeklampte
boven- en onderdeur bij geplaatst. Dit was te zien doordat het kozijn breder was dan de
breedtemaat tussen de jukstijlen. Om het kozijn toch in de oostgevel geplaatst te krijgen,
werden de jukstijlen aan weerszijden over de volle hoogte van het deurkozijn ingehakt.
Het opkamerkozijntje, met aan de binnenzijde een raam met glas-in-lood en aan de
buitenzijde een luik, heeft er vanaf het begin ingezeten en kon ook gehandhaafd blijven.
In de noordgevel van het huis zijn het topgevel schot en het onderschot van staande delen
geweest. In het onderschot heeft vanaf het begin een kozijn gezeten. Dit was te herkennen
aan de restanten van de onder- en bovendorpel in de jukstijlen van dat onderschot. Een
reconstructie van dat raamkozijn kon niet meer gemaakt worden omdat de kozijnstijlen
ontbraken. Het kelderraam was niet meer aanwezig, maar dit kozijn met raam was wel te
reconstrueren. In het topgevelschot zat het originele schuifraamkozijn met het nog origine-
le bovenraam van 10 ruitjes van 18x18 cm.
De westgevel van het huis is altijd een getrapte weeg geweest. Nadat het huis vergroot
werd met een afluiving werd deze gevel een binnenwand. In de getrapte weeg was het
originele deurkozijn met de sponningen van glas-in-lood in het bovenlicht en de gaten van
de duimen van de naar buitendraaiende onder- en bovendeur, nog aanwezig. Dit kozijn
heeft ooit één balkvak verder in de zuidgevel gezeten. Dit was te zien aan een inkrozing
in een jukstijl en aan de latere aanheling van de weegdelen.
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het plaatsen van de jukken

zuid- en westgevel tijdens het metselen van de schoorsteen in 1995
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• De toegepaste kleuren

In het huis en in de afluiving is op verschillende plaatsen onderzoek gedaan naar de
kleuren van de verschillende verflagen. De jukstijlen, jukbalken, plafonds en wanden in
het achterhuis hebben een blauwe kleur gehad. Deze eerste kleur is nog origineel terugge-
vonden in een kast tussen het achter- en voorhuis. De jukstijlen, jukbalken, plafonds en
wanden in het voorhuis, in de opkamer en kelder hebben een crèmekleur als eerste laag
gehad. De getrapte weeg van de oostgevel is geteerd geweest, daarna zandsteenkleurig,
blauwgroen, mosgroen en donkergroen. De getrapte weeg van de westgevel is van een
donkergrijze laag voorzien geweest. De voor- en onderschotten in de zuid- en noordgevel
waren alleen donkergroen.

Demontage en opslag van het huis

Nadat het huis en de afluiving op foto's en op tekeningen vastgelegd waren, kon het huis
gedemonteerd worden. De kapspanten, met uitzondering van de spanten in de topgevels,
waren nog in een goede staat. Het wurmt links en rechts was op een aantal plaatsen door
houtworm en zwam aangetast. Aangezien deze zwam later kan voortwoekeren, werd het
wurmt gesloopt en afgevoerd. Het vloerhout van de afluiving en alle jukbalken waren in
goede staat en werden opgeslagen voor eventueel hergebruik. De jukstijlen, kozijnen en
ramen, zowel goed als slecht, werden bewaard voor hergebruik of om als voorbeeld te
dienen voor nieuwe onderdelen.

Plannen voor herbouw aan het Smaal

Nadat herbouw op het Stuurmanspad door bodemverontreiniging niet door kon gaan, ging ik
in de Zaanstreek op zoek naar een andere locatie. Dit werd het Smaal in Zaandam.
Het Smaal is een smal pad uit 1757 (6). Het pad is tot rond 1910 bebouwd geweest met
houten huizen. Tussen 1910 en 1913 is een aantal huizen gesloopt, hiervoor zijn stenen
woningen in de plaats gekomen. Het Smaal zou aanvankelijk in het begin van de jaren zestig
geheel verdwijnen om plaats te maken voor de geplande nieuwbouw van het Hof van
Holland. Doordat het Hof van Holland nooit geheel afgemaakt is, is er een karakteristiek pad
bewaard gebleven.
In maart 1990 begonnen de eerste besprekingen met de gemeente Zaanstad. In oktober kon
de bouwvergunning worden aangevraagd. Het ontwerp van de nieuwe toestand van het huis
kwam tot stand door gebruik te maken van de onderzoeken en vastleggingen van het huis in
de Zaansteeg. Doordat het huis niet op een monumentenlijst voorkwam, was er de vrijheid
om het terug te brengen naar de staat van rond 1740 of naar de staat waar het zich in 1989
in bevond.
Het werd een reconstructie van de staat van rond 1740, waarbij de huisplattegrond uit 1740
zoveel mogelijk teruggebracht werd en de afluiving niet meer terugkwam. Wel is het huis in
de lengterichting met één balkvak (160 cm) vergroot. De kelder is op de oorspronkelijke
plaats teruggekomen. De opkamer met bedstede kreeg een andere bestemming, nl. trapop-
gang, toilet en werkkast. Het voormalige voorhuis wordt keuken, waarbij de wand tussen de
keuken en de opkamer een reconstructie wordt van een 18e-eeuwse kastenwand met een
servieskast, pilasters en een bordenlijst. De gevels van het huis zijn aan de hand van de
onderzoeken in de Zaansteeg en verder naar eigen inzicht ontworpen. De berging/garage en
de open afluiving worden geheel nieuw en zijn naar voorbeelden van elders en naar eigen
inzicht ontworpen.

Hergebruik van historische bouwmaterialen

Na de demontage van het huis in de Zaansteeg bleek dat er veel materiaal aangevuld zou
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moeten worden. De voorkeur ging uit naar gebruikte materialen. Om aan historische
bouwmaterialen te komen, werden er binnen en buiten de Zaanstreek diverse materialen van
sloopbedrijven opgekocht, waaronder jukbalken, jukstijlen, spanthout, binnenmuurstenen,
gevelstenen, straatstenen, Amerikaans grenen balken en vloerhout, 17e-eeuwse hardsteen
kelderplavuizen met restanten van grafstenen uit 1629 en 1649, vuurplaat van een smuiger en
dakpannen. Alle houten gebruikte onderdelen zijn opgeknapt of nagemaakt en geconserveerd.
Ook zijn er ± 11.000 stenen gebikt.

Exterieur

De jukstijlen zijn deels bestaand en deels nieuw. In verband met de dikte van de isolatie in
de buitenwanden is gekozen om de jukstijlen aan de buitenzijde met 10 cm op te dikken. Op
deze gekeepte stijlen zijn nieuwe geschaafde red cedar (getrapte) weegdelen met wisselende
breedtes aangebracht. De topgevel- en onderschotten zijn betimmerd met geschaafde red
cedar staande delen. De kozijnen en ramen zijn van Amerikaans grenen, uit balken gezaagd.
Het nieuwe dakhout is van geschaafde grenen delen met wisselende breedtes, met aan de
buitenzijde van het dak de isolatie.

Interieur

Het interieur is een reconstructie van een 18e-eeuws interieur. Alle houten vloeren zijn van
Amerikaans grenen en zijn met de hand geschaafd. De stenen vloeren zijn van wit marmer
en hardsteen tegels in dambordmotief gelegd. De binnenwanden en plafonds zijn van brede
red cedar delen met wisselende breedtes en met de hand geschaafd. In de keuken is een re-
constructie van een 18e-eeuwse kastenwand en in de woonkamer is een reconstructie van een
wand van eiken wagenschot. De binnenkant van de gevelkozijnen en -ramen zijn zo eenvou-
dig mogelijk afgetimmerd. De kelderwanden zijn betegeld met replica witjes van 13x13 cm.
In de keldervloer liggen 17e-eeuwse hardsteen tegels en de restanten van de grafstenen van
1629 en 1649.

Kleurenschema' s

Het kleurenonderzoek gaf aan dat de eerste verflaag van de jukbalken, jukstijlen, wanden en
plafonds in het achterhuis blauw is geweest. Deze blauwe kleur diende als basis voor de
nieuwe Kleurenschema's in de woonkamer, keuken en opkamer. Nu zijn er drie tinten blauw
toegepast. In de slaapkamers op de verdieping zijn verschillende tinten groen toegepast, in de
overloop en de gang zijn drie tinten groen-blauw toegepast.

Bronnen:
1. Gebouwd in de Zaanstreek blz. 94
2. Gebouwd in de Zaanstreek blz. 33 en 34
3. Houten Huizen blz. 83
4. Gebouwd in de Zaanstreek blz. 89
5. Gebouwd in de Zaanstreek blz. 91
6. Encyclopedie van de Zaanstreek
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RESTAURATIE ZUIDEINDE 139-141 TE WESTZAAN

Door Ge Sombroek

Dit mooie driebeukige woonhuis aan het Zuideinde 139-141 te Westzaan werd omstreeks
1650 gebouwd.
Op een gedegen manier kun je wel zeggen als het er na 350 jaar nog steeds staat. Weliswaar
aan alle kanten ingezakt, doorgezakt, scheefgezakt, maar met een gebintconstructie (de
hoofdconstructie) die nog opmerkelijk gaaf te noemen was.
De bouwers van toen hebben nooit kunnen bevroeden dat dit huis het bijna laatste overgeble-
ven driebeukige woonhuis van de Zaanstreek zou worden, iets dat ons nog enthousiaster
maakte dit beschermde monument voor de ondergang te behoeden en weer klaar te maken
voor de volgende 350 jaar.

Onderzoeken vooraf

Voordat je met een restauratie begint, is het van belang dat er zoveel mogelijk archiefmateri-
aal verzameld wordt over de bewonersgeschiedenis. Dit zou misschien als aanknopingspunt
kunnen dienen waarom, wanneer of waardoor een pand in het verleden gewijzigd of
aangepast is.
Ook moeten er zoveel mogelijk aantekeningen gemaakt worden vooraf en tijdens de
ontmanteling omdat na het slopen van bepaalde onderdelen al weer heel snel vergeten is hoe
de situatie was. De bouwsporen die je tegen komt tijdens de ontmanteling kunnen zeer
belangrijk zijn bij de reconstructie van het pand.

Onderzoek naar de constructie

Kenmerkend voor de constructieve opbouw van houten huizen is het dragende houtskelet, ge-
vormd door stijlen en gebintbalken waarbij de hoekversteviging gevormd wordt door
korbelen die beide elementen met elkaar verbinden.
Bij een driebeukig woonhuis is een zogenaamde ankerbalkgebintconstructie toegepast, waarbij
de pen van de ligger 20 cm door de staander heen steekt en deze pen wordt aan de achterzij-
de van de staander door de pen heen opgewigd. Overigens zat bij het huis aan het Zuideinde
de hele constructie opgesloten met eiken wiggen en eiken toognagels. Tot op heden waren we
alleen maar grenen toognagels tegengekomen.
De hoofdgebintconstructie (het ankerbalkgebint) stond niet met zijn staanders aan de
buitengevels maar in het woonhuis en aan beide zijden bevond zich een zgn. 'lage wand'. De
ruimte tussen de 'lage wand' en de staanders van het skelet noemt men de buitenstijIruimte.
De dakvlakken lopen in een lijn van de nok over het wurmt van de hoofdconstructie naar
beneden tot aan de buitenwand, die daardoor erg laag is. Door de geringe hoogte van de
buitenwanden werd soms, om meer hoogte en licht in de woning te verkrijgen, het dakvlak
vanaf het wurm opgelicht. Ook bij dit pand was dat voor een gedeelte gebeurd aan de
noordzijde.
De oorspronkelijk voorgevelindeling was nog te achterhalen doordat de pengaten van de
kozijnstijlen goed zichtbaar waren in de oorspronkelijke puibalk. De kozijnstijlen bij de
lichtopeningen waren naar binnen toe afgeschuind geweest (zgn. inkanten) om meer
daglichttoetreding te verkrijgen. Hier had een deurkozijn met vier bovenlichten gezeten,
voorzien van glas-in-lood-ramen ('vier glasen').
Het huis had een aanzienlijke breedte van 863 cm met een afstand van 580 cm tussen de
gebintpoten.
Als we de plattegrond (pagina 22) van de begane grond bekijken, blijkt dat het eerste
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reconstructie van de standplaats van de molens aan de hand
van de kadastrale kaart van 1832:
A. de Gans D. de Grauwe Haas
B. de Visser E. de Oude Visser
C. de Jonge Visser

situatie 1998

1998
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gebintpoot aan de noordzijde 40 cm naar binnen heeft gestaan met de korbeel aan de
buitenzijde. Dit was reeds bij de bouw gedaan om aan de noordzijde tussen de eerste twee
gebinten een kantoortje te kunnen maken. Dit komt vaak voor bij driebeukige woonhuizen en
altijd aan de noordzijde.
De gebintpoot is waarschijnlijk op het moment dat er een hoekraam aan die zijde werd
gemaakt, verwijderd. Daardoor moest de gebintdrager op een andere manier opgevangen
worden. In dit geval is dit gebeurd door een gesmede strip om de drager heen aan het
erboven gelegen zware wurm op te hangen.
Achter het kantoortje in de lage wand bevonden zich de bedsteden, wat tot gevolg had dat
aan deze zijde van de woning geen daglichttoetreding mogelijk was.
Aan de andere lage wand was tijdens de bouw op twee plaatsen tussen twee gebintpoten een
raveelbalk met korbelen aangebracht. Zodoende kon de tussenliggende gebintpoot weggelaten
worden, wat binnen meer ruimte en indelingsmogelijkheden gaf.
Tegen het eerste gebint zaten nog gedeelten eiken wagenschot. Dit was waarschijnlijk de
afscherming van de werkplaats/werkruimte, die zich oorspronkelijk aan de voorzijde bevond
en toegankelijk was via de deur in de voorgevel.
Achter de bestaande schoorsteenbetimmering kwamen de restanten tevoorschijn van de
smuiger waar de bijbelse tegels voor een gedeelte nog op zaten. Daar weer achter werden de
sporen zichtbaar van een dubbele rookkap met diverse tegels, voorstellende bloemen in vazen
(gebakken 1630-1650).
Tussen het zesde gebint was een steensmuur gemetseld. Vermoedelijk is dit gebeurd in 1741
omdat daarachter de bakkerij gemaakt moest worden.
Een belangrijke kelder heeft dit huis nooit gehad. Aan de noordzijde bevond zich slechts een
eenvoudige kelder tussen het vierde en vijfde gebint in. Deze had zijn vloerniveau net boven
de hoogste grondwaterstand en had een vloerafmeting van 150x235 cm. De plavuizenvloer
was op een schelpenbed gelegd.
De zolder werd gebruikt als opslag en had aan de voorzijde in de topgevel een onder- en
bovendeur waardoor opslag gemakkelijk naar boven en beneden gebracht kon worden. Op de
zolder stond nog een grote gemetselde schoorsteen met een eiken spekluik. Deze schoorsteen
was geplaatst op een houten slof die één gebintvlak overspande.
Het achterhuis is waarschijnlijk van later datum en oorspronkelijk als werkplaats/bakkerij
gebouwd. Deze tweebeukige werkplaats had een ongeschaafde gebintconstructie. Hier was
geen ankergebintconstructie toegepast, maar een constructie met ingekeepte schoren in plaats
van korbelen die geconstrueerd waren met een schuine las (afbeelding pagina 23).

Subsidiemogelijkheden

Omdat de levensduur van een houden pand niet oneindig is, gebeurt het vaak dat een huis
van enige honderden jaren oud niet veel goede onderdelen meer bevat. Dit in tegenstelling tot
de stenen monumenten elders in Nederland. Dit geeft dan ook problemen bij het verkrijgen
van fiscale subsidie.
De subsidieverstrekker stelt als hoofdregel dat een monument op het hoogtepunt van de
ontmanteling nog steeds de oorspronkelijk bron moet zijn: dus dat er nog sprake moet zijn
van het oorspronkelijke monument. Dit gaat in de meeste gevallen wel op voor stenen
woonhuizen maar voor houten huizen wordt dit een probleem. Hierdoor lopen eigenaren van
houten monumenten deze subsidie meestal mis waardoor er een oneerlijke situatie ontstaat.
Gelukkig is er nog wel subsidie te verkrijgen via de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
Wil je goed restaureren dan blijft dit een kostbare zaak, met name de factor arbeid, zowel in
de voorbereiding als tijdens de restauratie.

Overleg gemeente/Rijksdienst

Het aanzicht van het monument was op het moment dat er gerestaureerd moest gaan worden,
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niet meer wat het geweest was. Er was in de loop der tijd zoveel aan veranderd dat je aan de
buitenkant nauwelijks nog kon zien dat het een driebeukig woonhuis was. Gelukkig bevond
zich in het gemeentearchief een werkelijk haarscherpe foto van het woonhuis rond de
eeuwwisseling, waar heel veel uit afgeleid kon worden. Dit werd ook de basis van het
restauratieplan.
Omdat er altijd een keuze gemaakt moet worden naar welke tijdsperiode er teruggerestau-
reerd wordt, is hierover uitvoerig overleg geweest met de gemeentelijke monumentendienst
en de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
De Rijksdienst wilde de bestaande voorgevel handhaven in de vorm waarin hij zich op dat
moment bevond. Wij wilden terug naar de situatie van omstreeks 1900 omdat dit een vrij
lang tijdsbeeld is geweest en heel duidelijk laat zien dat het een driebeukig woonhuis is.
Gelukkig heeft de Rijksdienst na aandringen van ons en de gemeentelijke monumentendienst
toegestemd met dit restauratiebeeld.

Bewoners

In dit huis woonde in de 17e eeuw Dirck Ariszoon Visser met zijn vrouw Trijntje Jans, een
ondernemend echtpaar dat negen kinderen kreeg en samen met hun kinderen veel paltrokmo-
lens bezat. De molens stonden alle achter hun huis aan de kleine Braak waar nu de Vogel-
buurt gebouwd is.
In 1678 kochten zij de in 1661 gebouwde wagenschotpaltrok de Gans. In 1690 liet Trijntje,
haar man was inmiddels overleden, een nieuwe houtzaagmolen bouwen, welke vlak achter
hun huis heeft gestaan. Deze molen werd de Visser gedoopt.
Dat Trijntje een ondernemende dame was, blijkt wel uit het feit dat ze ook met haar zoon
Cornelis een houthandel in compagnie dreef.
Ook Aris Dirckszoon was een zoon uit dit grote gezin. Hij liet in 1700 de paltrokmolen de
Jonge Visser bouwen en trad zodoende in het voetspoor van zijn ouders en broer.
De familie Visser was in deze periode zeer uitgebreid. Zij behoorden tot de Fries-doopsge-
zinde gemeente en de leden van deze familie waren actief op het gebied van houthandel,
walvisvaart en de scheepsbouw aan de Overtoom. Van oorsprong hielden de Vissers zich
bezig met de graanhandel.
In 1716 laat Claas Dirckszoon Visser nog een molen bouwen, nl. de Oude Visser die wat
verder aan het Zuideinde stond. Zijn enige dochter Guurtje Visser trouwde in 1714 met
Adriaan Loosjes, de auteur van het boek 'Beschrijving der Zaanlandse Dorpen'.
Het huis heeft na de dood van Trijntje Jans in 1707 nog vele bewoners gekend. De
Westzaanse notaris Pieter van Broeck regelde 21 januari 1710 de scheiding van nalatenschap.
Er kwam een flinke schare erfgenamen aan te pas, want zij had zoals gezegd negen kinderen.
Onverdeeld bleef het huis waar 'de oude luijden' hebben gewoond. Twee nog ongehuwde
kinderen, Pieter en Aagje, mochten daar blijven wonen zolang ze niet getrouwd waren. Piet
trouwde in 1715 en vertrok. Zijn zus is eveneens omstreeks die tijd gehuwd, maar bleef daar
wonen. Het huis stond geregistreerd op naam van haar man Wouter Heijndricksz Wouw.
Toen deze in 1732 overleed, werd het huis verkocht.
Op 11 augustus 1740 werd het huis voor ƒ 1.250:- gekocht door Jacob Andriesz van den
Bos. De verkoper stelde als voorwaarde dat hij daar tot mei 1741 gratis mocht blijven
wonen. Wel was het de koper toegestaan om een maand voor mei te mogen timmeren en
metselen, zo veel als nodig is tot een bakkerij. Aldus werd met ingang van mei 1741 in het
pand brood gebakken.
Jacob van de Bos werd opgevolgd door de bakkers Cornelis Schots en daarna Barend Gozen.
In 1805 kwam het pand in handen van Wietse Persz Velthuijs, die hiervoor ƒ 1000:-
neertelde. Velthuijs zag drie jaar later vermoedelijk meer brood in een andere bakkerij in
Westzaan, de Tarweakker, die hij in 1808 kocht. Hij stootte de andere bakkerij af onder de
conditie dat de koper verplicht was er een woonhuis van te maken, dus de oven weg te
breken en daar geen bakkerij meer te houden. Op die manier probeerde Velthuijs natuurlijk
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op voorhand een concurrent uit te schakelen. Zo kwam na 67 jaar een einde aan de brood-
bakkerij.
Het is niet uit te sluiten dat het pand na 1808 de functie van kruidenierswinkel heeft
gekregen, maar pas in 1839 is hieromtrent duidelijkheid. In dat jaar werd het oude koop-
manshuis gekocht door Adriaan Wit, wiens beroep als inlands kramer werd omschreven.
Ambulant handelaar noemen we dit tegenwoordig. Wit werd daar kruidenier of misschien
runde zijn vrouw de zaak en bleef hij venten.
Op l april 1873 bracht Aagje Zwart, winkeleigenaar en weduwe van Adriaan Wit, het woon-
en winkelhuis in openbare verkoop. Koper werd de Westzaner Jan Bos Jansz voor ƒ 1105:-.
Bovendien moest de koper voor ƒ 50:- losse goederen overnemen. Uit de omschrijving blijkt
zonneklaar de inventaris van een kruidenierswinkel in die tijd: een koffiemolen, trommels,
blikken en bussen, een stroopkan, tien laden voor kruidenierswaren, een mosterdvaatje, een
snuifpot, een spekbord met mes, maar ook vier vaten voor sterke drank!
Kruidenier Jan Bos overleed in 1898. Hoewel zijn vrouw Diewertje Stark eerst in 1910 is
gestorven, werd al in 1902 tot boedelscheiding overgegaan. Het woon- en winkelhuis werd
toebedeeld aan hun zoon Jacob (1865-1936), van beroep kleermaker. Hij trouwde in 1905
met Elisabeth Strijder, die de kruidenierswinkel tot omstreeks 1920 heeft voortgezet. Het
atelier van haar man lag boven de winkel.
Het pand is geruime tijd door twee gezinnen bewoond geweest en had toen twee huisnum-
mers: 139 en 141. In het ene gedeelte woonde de kleermaker met zijn vrouw, in het andere
zijn zuster Marijntje Bos die getrouwd was met Lucas Ruijsink, hoofdonderwijzer van de
Zuiderschool.
In 1942 besloot de weduwe van Jacob Bos haar eigendom te verkopen. Brandstoffenhande-
laar en naaste buur Willem Kesselaar werd de nieuwe eigenaar. De koopsom bedroeg
ƒ 3000:-. De verkoopster maakte een belangrijk voorbehoud. Zij bedong voor zichzelf en
haar schoonzuster het recht van levenslang gebruik en bewoning. In 1956 overleed Marijntje
Bos en deed Elisabeth Strijder (74) afstand van haar recht van bewoning. Zij vertrok naar
Koog aan de Zaan.
In 1960 namen de gebroeders G.J. en Th.A.H. Visser uit Amsterdam de zaak over van
Kesselaar. De onroerende goederen, waaronder kolenloodsen, en het huis met de woningen
139 en 141 werden in 1964 door G.J. Visser aangekocht.
Deze heeft het weer verkocht aan ons waarna de restauratie kon beginnen.

Bronnen:
Nico Heermans: Te hooi en te gras
N. Boschma en H. van Koolbergen: Stolp of salon
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OVERPLAATSING VLEETHUIS VAN DE HOOGSTRAAT
TE KOOG AAN DE ZAAN NAAR DE KALVERRINGDIJK
TE ZAANDAM

Door Wim Wester

Het gereedschap van een walvisvaarder zoals harpoenen, spekmessen, bijlen, tuigage, de
'vleet' genoemd, werd buiten het jachtseizoen opgeslagen in de zogenaamde vleethuizen.
Het enige nog in de Zaanstreek aanwezige vleethuis aan de Hoogstraat 46 te Koog aan de
Zaan, kon wegens de slechte staat waarin het verkeerde in 1965 niet naar de Zaanse Schans
worden overgeplaatst. Het restaurant van De Hoop op d'Swarte Walvis bevat een reconstruc-
tie van dit vleethuis.
Het betreffende vleethuis bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Op de begane grond is een
overluiving aangebracht om tuigage buiten te laten drogen. De langsgevels waren van
ventilatieluiken voorzien.

Sloop en overplaatsing

Aangezien er geen mogelijkheid was het zeer verwaarloosde vleethuis ter plaatse te restaure-
ren, wilde de heer N. A. Claasen het pand demonteren en overplaatsen naar de Kalverringdjk
te Zaandam. Met behulp van de stichting Frans Mars begonnen Thom Koenen en Bertus van
Amerongen in 1993 met de demontage.
In 1993 is een ontwerp gemaakt door het architectenbureau Kimsma en Van Leeuwen. In dat
jaar kreeg de nieuwe eigenaar toestemming het pand te verplaatsen naar de Kal verringdijk. In
1994 werd de bouwvergunning afgegeven.
Van het bestaande pand is zeer weinig hergebruikt. Een aantal korbelen, wat metselstenen
(poeren) en dakpannen (voor 1/3) zijn benut. Verder zijn onder het zand gele straatstenen
gevonden, die zijn weer gebruikt.

Het ontwerp

Het vleethuis is bij de Kal verringdijk gecombineerd met een nieuw te bouwen woonhuis in
historiserende stijl. Omdat het vleethuis naar de overkant van de Zaan is overgebracht, is het
gespiegeld herbouwd. De overluiving is natuurlijk weer naar het zuiden gericht en de
Zaangevel is Zaangevel gebleven.
In het vleethuis is in de nieuwe situatie een hobby ruimte en een logeerkamer gesitueerd.

Subsidie

De heer Claasen heeft geen subsidie aangevraagd. Hij verwachtte te lang op het geld te
moeten wachten.
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HOOGSTRAAT 46 KOOG AAN DE ZAAN
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Hoogstraat 46 - Zaangevel
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'Westzijde-rol' nr. 76 is het huis met de koepel

situatie rond 1910

ÜG Zoon
•.|piqendom Th Koenen

theekoepel

——:

kadastrale sitiuatie 1832 situatie 1998

34



OVERPLAATSING THEEKOEPEL VAN WESTZIJDE 76
NAAR WESTZIJDE 202 TE ZAANDAM

Door Th. Koenen

Voorgeschiedenis van de verplaatsing

De 18e-eeuwse theekoepel stond achter het pand Westzijde 76. De koepel stond niet geheel
vrij, maar werd aan de noordzijde begrensd door een modern bedrijfspand.
De theekoepel behoorde oorspronkelijk bij een kapitaal 18e-eeuws koopmanshuis. Dit huis
werd in 1913 gesloopt en vervangen door het huidige pand Westzijde 76. De koepel
verkeerde grotendeels nog in oorspronkelijke staat. Door het uitblijven van onderhoud ging
het verval steeds sneller.
In het verleden waren er heel wat mensen met allerlei plannen voor herstel, maar tot dan toe
was er nooit iets van terechtgekomen. Door bemiddeling van de stichting Frans Mars werd in
1992 een overeenkomst gesloten met de eigenaar, waarbij akkoord werd gegaan met het
verplaatsen van de koepel.
Intussen waren ook de overige instanties, zoals gemeente, het rijk en het waterschap akkoord
gegaan met de verplaatsing naar een perceel grond achter Westzijde 202. Genoemd perceel
was aangekocht van Verkade door de heer Th. Koenen. Deze had het plan voor verplaatsing
van de koepel door de stichting Frans Mars overgenomen, teneinde dit in eigen beheer te
realiseren.

Verplaatsing van de theekoepel

De bereikbaarheid van de koepel was slecht: alle werkzaamheden dienden vanaf de Zaan te
gebeuren. Onder barre omstandigheden werd in de winter van 1992/1993 begonnen met het
demonteren van de koepel.
De in slechte staat verkerende binnenbetimmering werd voorzichtig uit elkaar gehaald en
opgeslagen om later, na reparatie, weer toe te kunnen passen.
Het dak werd losgemaakt en er werd een hulpconstructie aangebracht om het gestucte
plafond zo gaaf mogelijk over te kunnen brengen. Het dak werd vanaf de Zaan met behulp
van een schip en kraan getransporteerd naar de nieuwe plek. Vervolgens werden alle
onderdelen, zoals natuurstenen dorpels en trap en - vooral niet te vergeten - de duizenden
stenen op een dekschuit overgevaren.
De raam- en deurkozijnen werden, evenals profielen en lijsten, opgeslagen voor latere
reparatie.
De stenen werden met kruiwagens van de dekschuit aan wal gebracht: een hele berg. Als je
bedenkt dat die stenen allemaal gebikt moesten worden, zakte de moed je al bij voorbaat in
de schoenen.
In 1993 werd het terrein bouwrijp gemaakt voor de herbouw van de koepel. Een gedeelte
van de betonnen keerwanden en de fietsenstalling van Verkade moesten nog gesloopt worden.
Intussen werd er veel gepraat en gedacht over hoe we het project aan zouden pakken.
In januari 1994 werd er geheid. In 1995 begonnen we met het maken van de fundering. Dit
was nog een hele klus aangezien de koepel gedeeltelijk in de Zaan kwam te staan, waarvoor
twee palen in het water waren geheid.
Een damwand slaan werd te kostbaar. Een bevriende aannemer, waarvan we veel hulp
hebben gehad tijdens de herbouw, kwam met het idee een soort kist te maken, welke gelijk
als buitenbekisting van de fundering in het water kon dienen, en deze af te laten zinken rond
de twee heipalen. Wonderwel lukte dit, ondanks de enorme opwaartse druk. De natuurstenen
voeting werd gelijk met de bekisting gesteld en ingestort.

35



'f

tekening J. de Beijer uit 1751 (fragment): eerste koepel met schüddak

^«/c/jf MJ> rfe binnenzaan op de hervormde kerk, doopsgezinde kerk en de meelmolen de Ruyter. Tekening 18e eeuw (Zaanlandia lüustrata
117). Links de koepel.
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Hierna begon het immense werk van stenen bikken: verstand op nul en gewoon doorgaan.
Eerst werd de hardstenen trap geplaatst, vervolgens werd er gemetseld tot raamhoogte omdat
eerst de natuurstenen raamdorpels geplaatst moesten worden.
Het deurkozijn werd gerepareerd en gesteld omdat dit ingemetseld moest worden. Het
metselen gebeurde exact volgens de 'oude' lagenmaat. Nadat de raamkozijnen gerepareerd
waren, werden deze geplaatst. Dit moest heel precies gebeuren, omdat hier het dak op kwam
te rusten. De binnenmuren werden opgemetseld tot bovenaan.
Het koepeldak werd met behulp van een kraan bovenop de 'opbouw' geplaatst. Het leek nu
al heel wat, dus maar weer verder bikken want er moesten nog heel wat 'oude' steentjes
verwerkt worden.
Toen we circa 30 cm onder de kap met metselen waren, zijn we gestopt om eerst de ringbalk
van 30x10 cm, die praktisch helemaal vergaan was, te vervangen door een nieuwe. Dit was
een zwaar karwei. Daarna werd het metsel werk tot aan de kap afgemaakt en werden de
geprofileerde goten en het lijstwerk aangebracht.
De ramen werden gemaakt met de oude roedenverdeling. Het metsel werk werd door ons
schoongemaakt voordat er gevoegd zou gaan worden. Na het voegen hebben we de ramen op
maat gemaakt, voorzien van oud glas en geplaatst, Het was ineens een totaal ander gezicht.
De deuren en het raam erboven moesten nu nog geplaatst worden, hetgeen inmiddels gebeurd
is.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de binnenbetimmering om deze eveneens in oude
luister te herstellen. Het gestucte plafond wordt binnenkort door een specialist gerestaureerd.
De verwachting is dat in 1998 de restauratie compleet zal zijn afgerond.
Alle demontagewerkzaamheden zijn door onszelf uitgevoerd. Ook het herstellen van de
'oude' onderdelen en het herbouwen van de koepel zijn, buiten het metselwerk en voegwerk,
helemaal door onszelf uitgevoerd in vrije tijd en vakantie, zonder enige vorm van subsidie.

Chronologische volgorde

November 1991 : overdracht perceel grond aan de Zaan naast Westzijde 204 aan
Th. Koenen.

Juli 1992 : koopovereenkomst stichting Frans Mars met eigenaar Rolf
Nilsson Beleggingen B.V.

Januari/februari 1993 : demonteren koepel en overbrengen materialen naar Westzijde
204 en Westzaan.

Januari 1994 : maken fundering. Begonnen met repareren natuurstenen onderd-
elen, stenen bikken en metselen.

eind 1995 tot eind 1996 : geen werkzaamheden verricht door persoonlijke omstandigheden.
November 1996 : deurkozijn geplaatst. Doorgegaan met metselwerk. Overige

kozijnen gerepareerd.
Mei t/m december 1997 : natuurstenen raamdorpels gerestaureerd en aangebracht. Binnen-

muur opgemetseld en nog te restaureren dak met kraan ge-
plaatst. Nieuwe ringbalk van het dak aangebracht. Metselwerk
afgemaakt. Voegwerk laten uitvoeren. Ramen geplaatst.

Feburari 1998 : deuren en bovenlicht geplaatst zodat geheel wind- en waterdicht
is.

Omschrijving in het monumentenregister

Bakstenen theekoepel, VXIIIC, stucplafond in Lodewijk IV-stijl, onder monumentnr.: 40070.
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Bewonersgeschiedenis

1734
1737
1754

1794

1828

1873
1880
1-920
1946

1961

1969

Kinderen van Arian de Lange
Hendrik Cardinaal
De erven Hendrik Cardinaal verkopen huis en erf in de Molenbuurt,
strekkende van 's Herenweg tot de aan Zaan toe, aan Claas Mul voor
ƒ6000:-. (T.A. 1604 fo. 139v)
De erfgenamen Marïtje Noomen, wed. Claas Mul, verkopen aan Wouter
Anthony van Ramshorst huis 759 en erf 55 roeden in Molenbuurt + Z
voor ƒ 10.500:-. (T.A. 1613 fo. l v/2)
Veiling. De erfgenamen van Albertus Bleeker verkopen 'Een kapitaal
koopmanshuis, geheel van steen gebouwd en voorzien van royale zowel
boven- als benedenkamers, een ruime keuken, schuur, erve en verdere
aanhorigheden, staande ende gelegen te Zaandam, in het eerste canton, in
de Molenbuurt aan weg en Zaan, getekend nr. 673. Benevens daaragter
staande fraaie coepel getekend 674, een schoon uitzigt hebbende langs de
Zaan.' Koper: Cornelis de Vries jr. voor f 8200.-. (N.A. 6336)
Martinus de Vries, oliefabrikant
J. Leenhart Avis, meel- en stijfselfabrikant
Incasso Bank
Mr. JJ. Ferf, directeur incassobank
Jb. Masker, bode levensverzekeringen en conciërge
Incasso Bank
C.H. van Rheenen, bankdirecteur
Incasso-Bank N.V.
Amsterdamse Bank N.V.
Damesmodezaak Desirée

Vernummering
Verponding:
Huisnummers:

Kadasternummer:

huis nr. 759 en 673, koepel nr. 674
1850: wijk 8 nr. 707
1880: wijk H nr. 74
1890: wijk H nr. 106
1900: 96
F 836

Kadaster
F836. 1832: huis, koepel en erf. J. van Leeuwen, grossier te Amsterdam. In 1905 verkocht
aan Eerste Zaanlandsche Melk- + Boterinrichting. Directeur: J. van Leeuwen. Verbouw.
Wordt K598: huis, erf en schuur. In 1907 verkocht aan 'Zaanlandia' Coöp. Vereniging
Melkinrichting en Stoomzuivel- + Ijsfabriek. In 1907 verkocht aan J. Schortinghuis,
directeur. In 1908 vereniging en stichting. Firma Schortinghuis en Co. In 1913 verkocht aan
M. Kamphuijs, koopman. Sloping. In 1914 stichting: huis, erf en schuur. In 1917 verkocht
aan N.V. Incasso Bank. In 1918 en 1919 bijbouw. In 1955 gedeeltelijk vernieuwd.

Bronnen:
Blees aan de Westzijde blz. 80
Dagblad voor de Zaanstreek d.d. 26-08-1988
Dagblad voor de Zaanstreek d.d. 15-12-1990
Nieuwsbulletin van het Zaanoverproject nr. l, februari 1991
H. Poppen: Zaandam, blz. 56
Anno 1961 nr. 124 blz. 810
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15 juni 1960 (foto H. Poppen)

1998
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JURYRAPPORT

In 1995 werd door de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis (voorheen: Vrienden van
de Zaanse Schans) de Ads Boumanprijs ingesteld, aldus genoemd naar de eerste voorzitter en
medeoprichter van de vereniging. Deze prijs, die in principe om de twee jaar wordt toege-
kend, heeft tot doel het onderzoek naar de Zaanstreek als woon- en werkgebied te bevorde-
ren en het behoud van panden met historische waarde te stimuleren. Zij kan worden
uitgereikt wegens verdiensten op het gebied van de restauratie of op het terrein van bestude-
ren en documenteren van het historische bouwen in de Zaanstreek.
Wordt er in de Zaanstreek nu veel gerestaureerd? Ondanks het feit dat er zowel hier als
elders nog altijd veel te veel aardige oude panden onnodig worden afgebroken, zijn er de
afgelopen jaren ook op tal van plekken restauratiewerken ondernomen. Sommige daarvan zijn
inmiddels afgerond, elders wordt nog volop gewerkt.
Zij, die in 1995 de Ads Boumanprijs instelden, gingen ervan uit dat kandidaten zich zelf
zouden melden of door bewonderaars zouden worden aangemeld. Dat is echter tot nu toe niet
gebeurd. Omdat het inmiddels ruim twee jaar geleden is dat de vorige prijsuitreiking
plaatsvond, besloot het bestuur van de Vereniging om zelf vijf recente restauraties te
nomineren. De jury mocht hieruit een keuze maken, maar ook met eigen ideeën komen. Van
die laatste mogelijkheid heeft zij gebruik gemaakt.

Voordracht

De jury heeft eenstemmig besloten om als kandidaat voor deze tweede uitreiking van de Ads
Boumanprijs voor te dragen: aannemer en timmerman Ge Sombroek, geboren in 1952 in
Wormerveer. Zij meent dat hij het meest voor deze prijs in aanmerking komt, en wel
vanwege de vele en belangrijke activiteiten tot behoud van het Zaanse culturele erfgoed, die
hij op deskundige en enthousiasmerende wijze verricht.
Genoemd wordt hier allereerst het zorgvuldig restaureren en instandhouden van tal van oude
gebouwen in de Zaanstreek, met grote aandacht voor de ambachtelijke kanten van het
restauratiewerk. Daarbij viel ons op hoe hij er steeds weer in slaagt zijn eigen enthousiasme
voor goed vakwerk over te brengen op zijn medewerkers maar ook op anderen, zoals
eigenaren en bewoners van door hem gerestaureerde panden.
Bovendien is er de nodige aandacht voor het zo belangrijke bouwhistorisch onderzoek en het
onderzoek naar de bewoners - en gebruikersgeschiedenis van de panden. Samen met anderen
in de streek - te denken valt aan de werkgroep Advies en Documentatie van de Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis - houdt hij zich hiermee regelmatig bezig.
Door diverse oorzaken worden restauraties en vakkundig onderhoud soms langer uitgesteld
dan wenselijk is. Meermalen slaagde Sombroek erin om in dergelijke gevallen alsnog tot
restauratie te komen en zodoende oude panden, die in hun voortbestaan bedreigd werden, op
hun oorspronkelijke plek voor de Zaanstreek te behouden. Daarbij dient speciaal zijn inzet
voor het behouden en restaureren van de Zaanse houtbouw vermeld.
De prijs moet naar het oordeel van de jury Sombroeks gehele oeuvre op de juist genoemde
terreinen gelden.

Toelichting

De eerste die de Ads Boumanprijs eind 1995 in ontvangst mocht nemen, was architect Jaap
Schipper, betrokken bij de restauratie en documentatie van vele grotere en kleinere panden in
de Zaanstreek. Maar in de restauratiewereld zijn niet alleen architecten werkzaam. Ook
anderen spelen daarin een rol, zoals aannemers, banken (zonder geld komt geen restauratie
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tot stand), monumentenzorgambtenaren van de verschillende overheden en vele particulieren
die in hun vrije tijd zelf bezig zijn met het restaureren van hun panden.
De jury besloot dit jaar de prijs toe te kennen aan een van de Zaanse aannemers, actief op
het gebied van de restauratie van de zo karakteristieke Zaanse houten panden. Op deze wijze
wil zij er de aandacht op vestigen dat zonder het werk van vakbekwame aannemers en
timmerlieden vele restauratieplannen nooit uitgevoerd kunnen worden. Bovendien wil zij er,
in deze tijd van schaalvergroting en denken in grensoverschrijdende Europese verbanden,
nadrukkelijk op wijzen, dat het van levensbelang is dat elke streek - in dit geval de Zaan-
streek - zelf over eigen aannemers beschikt, die vertrouwd zijn met de geschiedenis en de
tradities van het bouwen in die streek. Zo geldt in het geval van de Zaanstreek, met zijn vele
houten panden uit vroeger eeuwen, dat kennis van en ervaring met de historische houtbouw
van essentieel belang is. Daarbij dient zowel oog te zijn voor de constructies, als voor de
detailleringen afwerking.

De keuze van de jury is gevallen op Ge Sombroek, timmerman en aannemer. Sombroek,
kleinzoon van een timmerman uit Bodegraven, groeide op in Wormerveer. Daar raakte hij
van jongs af aan vertrouwd met het bouwen in de Zaanstreek. Opgeleid tot timmerman,
beschikt hij over de ambachtelijke kennis en vaardigheden die goed van pas komen voor wie
te maken krijgt met de houtbouw. Samen met collega Gerrit Assema richtte hij in 1978 het
bouwbedrijf Somass op, gevestigd in Wormer.
Inmiddels heeft hij aan tal van restauraties van kleinere en grotere Zaanse houten panden
gewerkt. Tot de meer omvangrijke projecten van de laatste jaren behoren de restauraties van
het 18e-eeuwse houten graanpakhuis De Vrede, voorheen op de Oostzijde te Zaandam en
thans op de Zaanse Schans, en van het 17e-eeuwse houten woonhuispand Zuideinde 139-141
te Westzaan, dat gelukkig op zijn oorspronkelijke plek kon blijven staan. Het gaat in beide
gevallen om belangrijke restauraties, waarbij zeldzame voorbeelden van Zaanse houtbouw in
stand gehouden konden worden die verloren dreigden te gaan.
Bekijken we eerst pakhuis De Vrede. De Zaanse houten pakhuizen, eertijds meer dan 300 in
getal, vormen thans een categorie van gebouwen die in hun voortbestaan bedreigd worden.
Op dit moment is er nog maar een dertigtal over. Het gaat om gebouwen met een eenvoudige
uiterlijke verschijningsvorm en binnenin indrukwekkende houtconstructies. Van het grootste
type, het vijfbeukige pakhuis, bestaat al geen enkel voorbeeld meer, van het een-na-grootste,
het vierbeukige pakhuis, zijn er nog slechts twee over. Daarvan is pakhuis De Vrede,
gebouwd tussen 1721 en 1731 aan de Oostzijde te Zaandam, het vroegste voorbeeld. Bij de
restauratie gold uiteraard dat het reusachtige houtskelet, dat bewaard gebleven was, zoveel
mogelijk intact moest worden gelaten. Overigens heeft het pakhuis zijn oorspronkelijke
functie verloren. Thans dient het tot bezoekerscentrum van de Zaanse Schans.
Ook het woonhuispand Zuideinde 139-141 in Westzaan maakt deel uit van een categorie van
bedreigde gebouwen, namelijk die van de 17e-eeuwse Zaanse houten woonhuispanden. Van
de talloze houten woonhuizen die in de 17e eeuw gebouwd zijn in de Zaanstreek, zijn er nu
nog slechts enkele tientallen in meerdere of mindere mate herkenbaar bewaard gebleven.
Binnen deze groep is het pand Zuideinde 139-141 in Westzaan een unicum: het is het enige
bewaard gebleven pand in de Zaanstreek dat in het inwendige een driebeukige aanleg met
ankerbalkconstructie heeft. Bij de restauratie van dit pand gold dan ook nadrukkelijk als
uitgangspunt dat het originele houtskelet behouden diende te blijven.
De onder leiding van Sombroek uitgevoerde restauratie van het pand Zuideinde 139-141 is
een van de vijf restauratiewerken in de Zaanstreek, die door het bestuur werden genomi-
neerd. Het is tevens het enige werk van de vijf genomineerden, dat gereed is.
Overigens is Sombroek niet alleen actief betrokken bij de instandhouding van de oude hout-
bouw, maar ook bij het maken van nieuwe houten huizen in traditionele stijl. Geslaagde
voorbeelden daarvan treft men aan naast het zojuist genoemde pand Zuideinde 139-141. Door
het bouwen van dit soort 'replica-huizen', die zowel buiten als binnen zijn voorzien van vele
karakteristieke details uit de traditionele Zaanse houtbouw (denk aan makelaars en windveren
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buiten, denk aan houtconstructies met zwanenhalskorbelen in het inwendige) worden extra
mogelijkheden gecreëerd om het vakmanschap, nodig bij het restaureren van oude panden, in
stand te houden.
Een belangrijk facet van Sombroeks activiteiten is ook het opwekken van enthousiasme voor
de traditionele Zaanse houtbouw in het algemeen en het ambachtelijk vakmanschap, nodig
voor de instandhouding daarvan, in het bijzonder. Velen, die voorheen niet of nauwelijks
letten op de houtbouw in de Zaanstreek, zijn zich door zijn toedoen bewust geworden van de
bijzondere kwaliteiten daarvan.
Tot besluit dient vermeld te worden dat Sombroek zich ook regelmatig bezighoudt met het
restaureren van bouwwerken in baksteen, zowel in de Zaanstreek als daarbuiten. Een goed
voorbeeld is het voormalig rijstpakhuis Saigon uit 1898/1899 aan de Veerdijk in Wormer.
Dit pakhuis met zijn bakstenen muren en in het inwendige houten vloeren die rusten op
slanke gietijzeren kolommen, werd gerestaureerd en tevens geschikt gemaakt voor nieuwe
bedrij fsfuncties. Het monumentale pand herbergt thans o. a. het bouwbedrijf Somass.

Zaandijk, 27 april 1998

De jury;

Sikke de Jong

Carla Rogge
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Uitgave door de werkgroep Advies en Documentatie van de
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Jury :
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Ada Hannaart
Wim Wester
Peter Roggeveen
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Drukkerij Knijnenber^

Met dank aan:
N.A. Claasen
J. Emmerich
Th. Koenen
R. Prins
G. Sombroek
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