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  Zaanse  
jongensdroom

Als 17-jarige timmerman werd Gé Sombroek verliefd op de geur van hout.
Inmiddels leidt hij alweer dertig jaar met zijn jeugdvriend Gerrit van Assema 
het ambachtelijke bouwbedrijf Somass en de molenmakerij Saendijck. Ze 
restaureren niet alleen Zaanse huizen en molens, maar bouwen ze ook na. 
Zijn droom: tien nieuwe molens bouwen en met replica’s van traditonele 
houten huizen de sfeer van de vroegere Zaanstreek te laten herleven.
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  Zaanse  
jongensdroom

Bijna was Gé Sombroek (55) voor de klas terecht gekomen. 

“Het plan was dat ik onderwijzer zou worden op een ambachts-

school. Ik was 26, en moest voor mijn avondstudie nog een 

half jaar studeren. Maar Gerrit en ik hadden ook de jongens-

droom om samen een zaak te beginnen. Op zaterdagen deden 

we losse timmerklusjes, totdat we in de buurt een werkplaatsje 

konden huren. We liepen er binnen en waren gewoon verkocht. 

De studie gaf ik er meteen aan. Het was 1978.”

Horloges in Het groot

Sombroek, een Zaankanter met vriendelijke blauwe ogen 

boven een stoere kabeltrui, kijkt vanuit zijn kantoor naar de 

Zaan. Hier was jarenlang molenmakerij Saendijck gevestigd,  

die zij vier jaar geleden overnamen toen de eigenaars met  

pensioen gingen. Het bleek de perfecte aanvulling op zijn 

ambachtelijke bouwbedrijf, gespecialiseerd in de Zaanse hout-

bouw die velen kennen van de groenhouten huisjes van de 

Zaanse Schans. “Molens maken is enorm complex, het duurt 

minstens tien jaar voor je dat onder de knie hebt. Je hebt zaag-

molens, oliemolens, meelmolens, en die hebben stuk voor stuk 

andere mechanieken. Het zijn net horloges in het groot, met 

enorme tandwielen die in elkaar grijpen. Het leek me zonde als 

die kennis na 400 jaar zou verdwijnen.”

ambacht
TEKST: MINOU OP DEN VELDE
fOTO'S: SOMaSS EN MINOU OP DEN VELDE

fOTO LINKS ONDEr
Gé Sombroek.

fOTO'S BOVEN EN rEcHTS ONDEr
een van de replica’S die  
Gé Sombroek bouwde.
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“ DaT IS HET MOOIE  

VaN ONS VaK,  

DINGEN ONDEr  

JE HaNDEN  

ZIEN GrOEIEN.”
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Museaal gereedscHap

De oude werkplaats (een oud stenen kaaspakhuis) werd gron-

dig verbouwd met respect voor het verleden, met beneden 

een werkplaats vol bijna museaal gereedschap en boven het 

kantoor met spectaculair uitzicht. als Sombroek over het water 

tuurt ziet hij aan de overkant zijn eigen werk: rechts éen van 

de twaalf overgebleven Zaanse molens die hij in onderhoud 

heeft en links de niet van authentiek te onderscheiden replica 

die hij bouwde in opdracht van de gemeente. fietsend door 

de Zaanstreek trekt de geschiedenis letterlijk aan Sombroek 

voorbij: overal staan rijksmonumenten die hij restaureerde 

en Zaanse huizen die door zijn tienkoppige personeel met de 

hand zijn nagebouwd, van het houten frame tot de handge-

maakte kasten en versieringen binnenin.

Timmeren is bijna verslavend, vindt Sombroek.”Het roman-

tische idee van in de zomer lekker buiten werken in je korte 

broek en ‘s avonds omkijken en zien wat je gemaakt hebt. Dat 

is het mooie van ons vak: dingen onder je handen zien groeien.” 

“ DaT IS HET MOOIE  

VaN ONS VaK,  

DINGEN ONDEr  

JE HaNDEN  

ZIEN GrOEIEN.”

Somass is inmiddels een bedrijf met een miljoenenomzet, dat 

zelf het initiatief neemt voor bouwprojecten en personeel in 

de praktijk opleidt. aan dit succes ging keihard werken vooraf, 

vertelt Sombroek met een weemoedige lach. “We begonnen als 

gewoon timmerbedrijf: alles aanpakken om maar werk te heb-

ben. We waren heel zuinig. Voor het schaften namen we geen 

half uur pauze maar een kwartier. allemaal om te sparen voor 

ons startkapitaal.” 

fOTO PaGINa LINKS
replica aan de laGedijk met  
prachtiG uitzicht over de zaan.

fOTO ONDEr
GereedSchap dat aan lanG 
vevloGen tijden doet denken.

fOTO LINKS
idylliSch uitzicht vanuit het 
kantoor van Gé Sombroek.
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typiscH Zaankanters

De interesse voor de Zaanse bouwstijl kregen de kameraden 

tijdens hun eerste restauratie, van een oud pand aan de 

Oostzijde in Zaandam. “Vroeger waren alle huizen hier van 

hout, omdat de grond te drassig was voor stenen huizen en 

vanwege de aanwezigheid van talloze houtzaagmolens, die hun 

voorraad gezaagd hout over de wirwar van slootjes makkelijk 

konden vervoeren. Maar toen wij met ons bedrijf begonnen 

wisten we bijna niets van de Zaanse houtbouw, dus kochten 

we boeken om alle details en bouwstijlen te bestuderen. Bij 

die eerste opdracht riepen toevallige passanten niks anders 

dan: ‘wat moet je met die oude zooi, de brand erin, daar is toch 

niets van te maken!’ Typisch Zaankanters: meteen commentaar 

geven. Maar na twee maanden zag je niets meer van die oude 

bende, de contouren stonden weer recht, de constructie was 

hersteld, en we dachten: wat  ongelooflijk, dat je van een drol 

een hoedje kunt maken. En dezelfde voorbijgangers die eerst 

riepen: de brand erin, zeiden nu: tjee, wat mooi. Er kwam door 

de restauraties steeds meer vraag van mensen die zeiden: wij 

willen eigenlijk ook wel in een monument wonen maar er zijn 

er maar zo weinig. Toen vroegen we ons af: waarom maken we 

geen replica’s, maar dan helemaal traditioneel?”

36

oude bouwMaterialen

Inmiddels heeft Somass zo’n dertig replica’s gebouwd. Wie 

door de slingerende straatjes langs de Zaan rijdt zal met 

moeite het bouwjaar van sommige Zaanse huizen kunnen 

raden. De nieuwe huizen, met hun groene betimmering en 

karakteristieke kleine ruiten, zijn niet van hun monumentale 

buren te onderscheiden. Eén van de redenen is dat het team 

van Somass bij het maken van replica’s niet alleen vers hout 

gebruikt, maar ook ook oude bouwmaterialen verwerkt. Dat 

is goed te zien aan de drie woonhuizen die aan de Lagedijk in 

aanbouw zijn. Sombroek leidt ons ons rond in éen van de hui-

zen, waar hij deze zomer zelf zal neerstrijken met zijn gezin.

Pagina 36
foto 7: Vrolijke voorgevel van een 
replica in assendelft
foto 8: Monument of replica? 

fOTO BOVEN
monument of replica? 

fOTO MIDDEN
vrolijke voorGevel van  
een replica in aSSendelft.

fOTO rEcHTS
houtSkelet van een  
huiS in wormer.  
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typiscH Zaankanters

De interesse voor de Zaanse bouwstijl kregen de kameraden 

tijdens hun eerste restauratie, van een oud pand aan de 

Oostzijde in Zaandam. “Vroeger waren alle huizen hier van 

hout, omdat de grond te drassig was voor stenen huizen en 

vanwege de aanwezigheid van talloze houtzaagmolens, die hun 

voorraad gezaagd hout over de wirwar van slootjes makkelijk 

konden vervoeren. Maar toen wij met ons bedrijf begonnen 

wisten we bijna niets van de Zaanse houtbouw, dus kochten 

we boeken om alle details en bouwstijlen te bestuderen. Bij 

die eerste opdracht riepen toevallige passanten niks anders 

dan: ‘wat moet je met die oude zooi, de brand erin, daar is toch 

niets van te maken!’ Typisch Zaankanters: meteen commentaar 

geven. Maar na twee maanden zag je niets meer van die oude 

bende, de contouren stonden weer recht, de constructie was 

hersteld, en we dachten: wat  ongelooflijk, dat je van een drol 

een hoedje kunt maken. En dezelfde voorbijgangers die eerst 

riepen: de brand erin, zeiden nu: tjee, wat mooi. Er kwam door 

de restauraties steeds meer vraag van mensen die zeiden: wij 

willen eigenlijk ook wel in een monument wonen maar er zijn 

er maar zo weinig. Toen vroegen we ons af: waarom maken we 

geen replica’s, maar dan helemaal traditioneel?”

oude bouwMaterialen

Inmiddels heeft Somass zo’n dertig replica’s gebouwd. Wie 

door de slingerende straatjes langs de Zaan rijdt zal met 

moeite het bouwjaar van sommige Zaanse huizen kunnen 

raden. De nieuwe huizen, met hun groene betimmering en 

karakteristieke kleine ruiten, zijn niet van hun monumentale 

buren te onderscheiden. Eén van de redenen is dat het team 

van Somass bij het maken van replica’s niet alleen vers hout 

gebruikt, maar ook ook oude bouwmaterialen verwerkt. Dat 

is goed te zien aan de drie woonhuizen die aan de Lagedijk in 

aanbouw zijn. Sombroek leidt ons ons rond in éen van de hui-

zen, waar hij deze zomer zelf zal neerstrijken met zijn gezin.

Vrijdragend skelet

De basis van het huis is het originele frame van een oud pak-

huis, vertelt hij: enorme balken, die nu een zachte kalkkleur 

hebben gekregen. “Een Zaans huis heeft een vrijdragend ske-

let, van zware balken die met pen-en-gat-verbindingen zijn 

verbonden. “Die verbindingen werden vroeger in de Zaanstreek 

nooit verlijmd, waarschijnlijk omdat er in de 13e, 14e eeuw 

geen lijm voorhanden was. Om het toch stevig te maken sloe-

gen ze er toognagels dwars doorheen. Het mooie is dat je, 

door die toognagels er bij een oude constructie uit te halen, de 

verbindigen zo uit elkaar ziet vallen. Daardoor konden we het 

oude pakhuis demonteren en hergebruiken.”

Door de hele woning zijn antieke deuren, panelen, trappen en 

origineel houtsnijwerk te vinden. “We verzamelen oude bouw-

materialen, dat geeft sfeer. Mooie dingen uit een Zaans huis 

proberen we uit slopershanden te redden en op te slaan. Dat 

kost een vermogen en soms denk je dan: ik lijk wel gek. Maar je 

hebt die drang he.”

fOTO'S LINKS EN LINKS ONDEr
oude bouwmaterialen Geven een bijzondere Sfeer.

fOTO BOVEN
de zware balken zijn met pen-en-Gat verbindinGen verbonden. 
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coMfort

Nieuwe Zaanse huizen hebben met geïsoleerde vloeren en dub-

belglas het comfort dat monumenten ontberen. Maar ze moeten 

ook voldoen aan het Bouwbesluit, dat volgens Sombroek vol regels 

staat die zich slecht verhouden tot de esthetiek van de Zaanse 

stijl. Van oorsprong ligt een Zaans huis bijvoorbeeld 40 centimeter 

hoger dan de grond waarop het gebouwd wordt, maar dat mag niet 

meer, vertelt hij. En alle deuren dienen twee meter dertig hoog te 

zijn, inplaats van de 1 meter tachtig die vroeger gebruikelijk was. 

“Dat is geen gezicht in een Zaans huis, want boven de entreedeur 

hoort een bovenlicht (een mooi bewerkt snijraam). als je dus een 

deur van twee meter dertig moet toepassen is daar geen ruimte 

meer voor, want de verdiepingshoogte is maar twee meter zeven-

tig. Onze oplossing: een deur van twee meter.”

licHt en Modern

Wie overigens denkt dat Sombroek een nostalgicus is, vergist zich. 

Zijn nieuwe woning zal van buiten authentiek lijken, maar het 

interieur wordt licht en modern. Zaanse huizen worden niet alleen 

gekocht door mensen die in een museum willen wonen, weet hij. 

“Natuurlijk heb ik klanten die dol zijn op de tierelantijntjes van 

het originele Zaanse interieur met zijn vele kleuren. Maar je hebt 

ook jonge stellen die een plaatje zien van een Zaans huis en dat 

veel leuker vinden dan een Vinex-woning. In Westzaan hebben we 

net vijf verschillende houten huizen op een rijtje benedendijks 

gebouwd, en daar woont niemand boven de veertig.”

“groene sprongetjes”

Zijn droom is om in de hele Zaanstreek “groene sprongetjes”  

te creeëren. Maar het heeft lang geduurd voor ook de gemeen-

te dit ideaal deelde. “Bij de afdeling Stedenbouw zeiden ze 

telkens: meneer Sombroek, dat is geweest! We moeten vooruit! 

Vernieuwen! Wij voerden aan: de Zaanstreek is uniek door  

haar polders, molens en Zaanse huizen. als je daar iets van 

terugbrengt kun je je onderscheiden ten opzichte van de rest 

van Nederland.” rond 1998 ging de gemeente overstag, in  

de hoop niet alleen meer toeristen maar ook welgestelde 

bewoners te trekken.

Eind dit jaar bouwt Somass drie huisjes in één van de oudste 

buurtjes van Zaandam, die de sfeer van de 17e en 18e eeuw 

moeten oproepen. Sombroek zelf komt aan timmeren nauwe-

lijks meer toe en zal daar dus niet met een hamer of beitel te 

vinden zijn. “Mijn vrouw zei laatst: je wordt wat smalletjes Gé, 

je armpjes worden dun van dat kantoorwerk. Ik mis het timme-

ren heel erg maar ik ga er niet zielig over doen. Ik heb er een 

leuk vak voor in de plaats gekregen: ideeën bedenken, uitwer-

fOTO rEcHTS ONDEr
Gé Sombroek bij zijn 
eiGen huiS in aanbouw.

fOTO rEcHTS
de nieuwe zaanSe huizen hebben  
GeïSoleerde vloeren en dubbelGlaS.

fOTO LINKS
van buiten authentiek, 
van binnen modern en licht.

32-39 Zaanse huisjes.indd   38 22-05-2008   14:12:53



39

“groene sprongetjes”

Zijn droom is om in de hele Zaanstreek “groene sprongetjes”  

te creeëren. Maar het heeft lang geduurd voor ook de gemeen-

te dit ideaal deelde. “Bij de afdeling Stedenbouw zeiden ze 

telkens: meneer Sombroek, dat is geweest! We moeten vooruit! 

Vernieuwen! Wij voerden aan: de Zaanstreek is uniek door  

haar polders, molens en Zaanse huizen. als je daar iets van 

terugbrengt kun je je onderscheiden ten opzichte van de rest 

van Nederland.” rond 1998 ging de gemeente overstag, in  

de hoop niet alleen meer toeristen maar ook welgestelde 

bewoners te trekken.

Eind dit jaar bouwt Somass drie huisjes in één van de oudste 

buurtjes van Zaandam, die de sfeer van de 17e en 18e eeuw 

moeten oproepen. Sombroek zelf komt aan timmeren nauwe-

lijks meer toe en zal daar dus niet met een hamer of beitel te 

vinden zijn. “Mijn vrouw zei laatst: je wordt wat smalletjes Gé, 

je armpjes worden dun van dat kantoorwerk. Ik mis het timme-

ren heel erg maar ik ga er niet zielig over doen. Ik heb er een 

leuk vak voor in de plaats gekregen: ideeën bedenken, uitwer-

ambacht

ken en gestalte geven. Ik fiets heel anders door de Zaanstreek 

dan de gemiddelde Zaankanter. Ik kijk altijd: O, zou je op die 

plek niet iets kunnen? Of: hee, dat oude pand is mooi. Ik laat 

nooit zomaar mijn hoofd waaien, maar ben altijd op zoek naar 

plekjes waar ik wat mee kan. Machtig is dat.”     ‹

www.somass.nl

een 'Groene SpronGetje' 
in aanbouw in aSSendelft.

tekeninG van de huiSjeS  
aan de laGedijk in zaandijk.
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