


























Historische Kring IJsselstein 9 (dec. 1978). - Dl.9 grensconflicten tussen de hoge heren van Holland en Utrecht niet uitvlakken. Niet alleen IJsselstein werd oorlogsslachtoffer, maar ook vele boerderijen op het platteland gingen in de strijd verloren. Zijn er nog veel oude boerderijen in de Lopikerwaard? We vinden er (nog) heel wat, enkele uit de 16e eeuw zijn voor ons nog bewaard gebleven, heel wat meer uit de 17e en 18e eeuw. Veel boerderijen vinden we terug op de kavels gesitueerd aan de weteringen, b.v. Benschop, Lopik, Cabauw. De oudste boerderij in dit gebied staat te Benschop en draagt het jaartal 1561 op een gevelsteen. Benedeneind 279, Benschop Op de foto ziet U deze boerderij. Het groen van de bomen ervoor maakt het ons moeilijkalle details te zien, mocht U in de gelegenheid zijn er naar toe te gaan dan moet U eens ophet volgende letten. We zien boven de deur- en raampartijen bogen, we noemen deze ontlastingsbogen (zeontlasten de deur- en raampartijen). In deze bogen zien we gotische driepasversieringen,hetgeen

erg bijzonder is. Om U een idee te geven volgt hieronder een tekening. Tek. 4 14



Historische Kring IJsselstein 9 (dec. 1978). - Dl.9 Men heeft in de loop der tijden echter het een en ander veranderd aan het uiterlijk van deboerderij. Zo zien we grotere (zesruits) schuiframen met erboven een fries aangebracht.Waarschijnlijk heeft men vroeg in de 19e eeuw het uiterlijk veranderd. Hieronder eentekening van een fries. Tek. 5 Links op de foto kunnen we nog net driehoekjes in het metselwerk onderscheiden, we noemen deze vlechtingen. In sommige boerderijen gebruikt men een andere kleur steen om het geheel decoratiever te doen uitkomen. Het woongedeelte van deze boerderij bestond uit een groot voorhuis van 7 bij 9 meter met aan de ene zijde de kaaskamer en aan de andere zijde een zijvertrek met achter gelegen bedsteden en bergruimte boven een overwelfde kelder. De hoofdconstructie van de bedrijfsruimte wordt gevormd door ankerbalkgebinten, waarvan de stijlen zeer ver(7.30 m) uit elkaar staan. De bedrijfsruimte heeft een grote zoldering, evenals zoveel andere boerderijen uit deze streek. Waarom is er zoveel

ruimte? Het hooi behoefde er niet opgeslagen te worden, want daar had men kapbergen voor. Als enige oorzaak voor de grote ruimte zou men de oude hennepteelt (touw) moeten zien. Door overstroming ging de hennepteelt hier verloren, later kon men de hennepteelt niet meer van de grond krijgen door de concurrentie van het buitenland. Aan weerskanten van de deel lopen de voergoten als grens van de plaats van de koeien, die thans door een bakstenen rollaag van de groep (mestgang) worden gescheiden. Deze liep oorspronkelijk tot de lage zijgevel, waarin nu nog mestluiken aanwezig zijn. In latere tijden kwamen er deurtjes in de achtergevel en vervolgens van de brede groep afgenomen kruipaden in gebruik. Een vlierinkje (til genoemd) overdekte de standplaats voor de koeien. 's Zomers diende het achterhuis tot dagverblijf en kookte men in een schouw (naast staldeur en pompbak), verlicht door een groot raam. De standplaatsen werden schoongemaakt en met grind bestrooid, men hield zich bezig met de kaasmakerij. Het houtwerk

werd gewit of rood gesausd en de deel door rietmatten van de zijbeuken afgescheiden. Hieronder volgt de plattegrond van zo'n type boerderij als hierboven beschreven, men noemt het een voerdeeltype (vanwege brede deel en de functie ervan). 1.  Woonruimte, een deel ervan is kaaskamer 2.  Koeien 3.  Paarden 4.  Tasruimte (in kapberg) 5.  Deel 6.  Melkkelder, erboven opkamer 7.  Berging, erachter slaapruimte 8.  Schouw (tegen brandmuur) 7 Plattegrond 3 15









Historische Kring IJsselstein 9 (dec. 1978). - Dl.9 Hier ligt de opkamer ook links, het voorhuis heeft echter een eigen daklijn en is alafgewolfd aan de voorzijde. Zulke afgewolfde daken zien we in de Lopikerwaard heel veel. Een andere boerderij is de IJsselhoef, op de voorgevel staat de naam, een gevelsteen erboven heeft het jaartal 1610 aan met in het midden het wapen. N. Ussetdijk 14 De vensterindeling is hier ook goed harmonisch. De gevel is ook weer bepleisterd, er zijn friezen boven de ramen aangebracht. De luiken met diefijzers zijn nog intact. Linksvinden we ook de opkamer met eronder de kelder. Wat we niet op de foto kunnen zien is dat het rieten dak wolfseinden heeft, afgewolfd is aan de 2 zijkanten. De IJsselhoef is een boerderwij, welke een T-plattegrond lijkt te bezitten, de stal ligt achter het woonhuis aan een kant gelijk, de andere kant is iets uitgebouwd. Het woongedeelte staat dwars op de stal. De ingang is opzij. Een andere boerderij, welke eveneens een T-plattegrond lijkt te bezitten is de ,,Lampsinshoeve&quot;. Ze

heeft wel het woonhuis dwars op de schuur staan maar is niet aan twee kanten uitgebouwd. Op onderstaande foto ziet U deze boerderij. .Lampsinhoeve&quot;, Achlerslool 107 19



Historische Kring IJsselstein 9 (dec. 1978). - Dl.9 De gevel heeft een goede vensterverdeling, met mooie luiken en diefijzers. De luiken hebben het zandlopermotief. De deur is niet oorspronkelijk. Links zien we de opkamer, met eronder de kelder. De muurijzers zijn op een geheel eigen wijze gevormd. Boven het kelderraam met staafijzers zien we een fries aangebracht, evenals boven de deur en andere ramen. We zien dat het rieten dak is vervangen door een pannendak, de zijkanten zijn afgewolfd. Op de andere foto van deze boerderij krijgt U een indruk van de hoogte van de zijgevels. Aan deze kant vinden we ook vlechtingen, zoals we ze zagen bij de boerderij gelegen aan Benedeneind 279 te Benschop. We krijgen ook een aardige indruk van het fraaie toegangshek met de naam van de boerderij erin gesmeed. De ouderdom van deze boerderij schat ij op het midden van de 18e eeuw. In 1845 zo lezen we op een steen heeft men de boerderij verbouwd. Aan de Meerndijk vinden we de karaklerislieke keuterboerderijtjes.Hieronder ziet U een foto van het

boerderijtje Meerndijk 55. 20
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