
Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 BOERDERIJ WAALSEWEG 53 TE TLILL EN 'T WAAL.GEM. HOUTEN Inleiding In september 1980 kreeg ik een aflevering van het tijd-schrift 'Tussen Rijn en Lek' onder ogen waarin een fotostond opgenomen van bovengenoemde boerderij. Mijn nieuws-gierigheid was dadelijk gewekt door het uiterlijk van deboerderij, speciaal door de gedrukte vorm van de kap endoor de 7.gn. kloosterkozijnen in de voorgevel. Dit wektebij mij de indruk dat het om een ouder exemplaar ging enhet leek mij zinvol om de boerderij ter plaatse te onder-zoeken voor de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Dank zij de medewerking van de eigenaar, de heer J.A.Dijns, die voornemens was de boerderij ten behoeve van eennieuw te bouwen woning te slopen, kon ik samen met mijncollega J. van Aalst in december van dat jaar de boerde-rij bezoeken. Ook was hierbij aanwezig W.

van den Heuvel,restauratietimmerman van het Nederlands Openluchtmuseum,om een deskundige bijdrage te leveren met zijn kennisover traditionele houtconstructies. De eerste kennismaking met de boerderij bevestigde mijnvermoeden dat het bezoek zeker de moeite waard was. Hoewelhet interieur al voor een groot deel uitgebroken was- zoals op de opmeting (afb. 1,2) te zien is - waren er binneen buiten nog genoeg interessante details bewaard geblevenom te onderzoeken en vast te leggen. Aan de hand van mede-delingen van de heer J.A. Dijns was het mogelijk ons eenindruk te vormen van hoe het interieur voor de sloop eruitgezien had. Terwijl Van Aalst en ik aan het opmeetwerkbegonnen, onderzocht Van den Heuvel de houtconstructiesof) houtsoort, ouderdom, bewerking en verbindingen. Wat aan-vankelijk als een schetsmatige opmeting bedoeld was groeidein een paar dagen uit tot

een volwaardige opmeting, waarbijzoveel mogelijk details vastgelegd werden. Een laatste bezoek werd in januari van het volgend jaargebracht, nadat de boerderij ongelukkigerwijze tijdens de



Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 nieuwjaarsnacht was afgebrand. Bij deze gelegenheid kondennog enige aanvullende gegevens, onder meer over de stai-lingswijze en de fundering, vastgelegd worden. Een uitgebreid verslag van de resultaten van het onder-zoek volgt hier, gecombineerd met de gegevens verkregenvan de Archeologische Werkgroep Schalkwijk. Deze heeftonder leiding van de heer F.H. Landzaat opgravingen gedaanbinnen de restanten van de uitgebrande boerderij . Ik hebgekozen voor deze uitgebreide verslaggeving om op dezewijze te laten zien wat men zoal in en rond een oudeboerderij in deze contreien kan aantreffen. Ligging Het boerderijtje lag in de lintbebouwing aan de Waal-seweg welke de dorpskernen van Tuil en 't Waal verbindt.Het was gescheiden van deze weg door de smalle WaalseWetering die evenwijdig aan deze weg loopt. Een betonnenbrug verbond het erf met

de openbare weg. De voorgevelstond in noord-oostelijke richting naar de weg gekeerd.Ten tijde van de opmeting behoorde bij de boerderij nogslechts een klein lapje grond van het oorspronkelijkeareaal. Dit areaal heeft zich waarschijnlijk in zuid-westelijke richting tot aan de noordelijke Lekdijk uit-gestrekt, die slechts op 300 meter van de boerderij ver-wijderd was. De boerderij lag ten opzichte van het omringendeland nauwelijks waarneembaar hoger: ze was gelegen opeen zogenaamde oeverwal. Dat wil zeggen dat hierlangsde oude stroombedding van de Lek ligt, aan weerszijdenwaarvan de rivier de grofste partikels, die zij metzich meevoerde, heeft afgezet. Deze zandige kleigrond isbij uitstek geschikt voor akkerbouw en fruitteelt. Afb. 1 en 2 Boerderij Waalseweg 53 te Tuil en 't Waal,gem. Houten. Opgemeten door H.F.L. Mansvelt Beek enJ.P.H, van Aalst, dec. 1980. Getekend door H.F.L.

MansveltBeek, Arnhem, 1981. Opmeting SHBO 589 in 2 bladen.







Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 10 Uiterlijk De boerderij was een driebeukig gebouw, opgetrokkenuit rode steen, mogelijk 18e-eeuws, formaat 23-24 x11,5 X 4,5 cm (10 lagenmaat = 48,5 cm) en een trasraamvan klinkers, formaat 21,5 x 10,5 x 4 cm. In de voorgevel (afb.3), die gewit was, bevonden zich inde middenbeuk een zgn. zesruiter en een opgeklampte deurmet eenvoudig bovenlicht. Ter weerszijden hiervan zatener in deze gevel zogenaamde kloosterkozijnen. Deze ko-zijnen met hun karakteristieke 'oren' werden door een Afb. 3 Boerderij Waalseweg 53 te Tuil en 't Waal, 1980. Inde voorgevel zitten ter weerszijden twee zgn. klooster-kozijnen, die zich o.m. kenmerken door een 'kalf' ofmiddendorpel. Ook zijn de 'oren' aan de onder- en boven-dorpels te zien die ter weerszijden van de kozijnen eeneindje in het metselwerk steken. Boven het dubbele open-slaande raam ligt het

wolfeind van het dak. Foto SHBO.



Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 11 'kalf'of middendorpel in twee vensteropeningen verdeeld(zie afb.2, detail 2). De onderste vensteropening werdgesloten door een luikje. De bovenste was oorspronkelijkverdeeld geweest - te oordelen naar de aangetroffenstopstukjes - door glasroeden als vierruiter. Hoewel deze kloosterkozijnen in elk geval 18e-eeuwsgeweest zullen zijn, hoeft dit geen indicatie te zijnvoor de ouderdom van het gebouw: de kozijnen kunnenimmers van de afbraak van een ouder huis afkomstig ge-weest zijn. Op zolderhoogte bevond zich in de midden-beuk een zoldervenstertje met dubbele openslaanderamen. Op deze hoogte werden ook stenen van een groterformaat aangetroffen. De voorgevel was gedeeltelijk in leem of klei,gedeeltelijk in traskalk gemetseld. Het trasraam gingschuil achter een geteerd plint, om de onderzijde vande gevel tegen opspattend regenwater te beschermen.Bij het

ontbloten van de onderzijde van deze gevelkwamen twee oude schrobgaten tevoorschijn, waardoorvroeger het schrobwater naar buiten werd geloosd. Het fundament stak slechts ca. 35 cm onder hetmaaiveld en bezat geen versnijdingen. Het stond plaat-selijk op een vlijlaag van twee rijen strekken meteen halve steen tussenruimte, zoals te zien is op delangsdoorsnede op afb.1. Het is dan ook niet verwonderlijkdat deze twee rijen strekken ten gevolge van de drukvan het bovenliggende metselwerk enigszins gekanteldwaren. De zijmuren waren eveneens opgetrokken uit rodesteen, maar deze waren geheel gemetseld in traskalk.In de linkerzijmuur bevond zich ter hoogte van hetwoongedeelte een venstertje dat met een luikje afge-sloten kon worden; in de rechterzijmuur een mestluik,waardoor de mest van het stalletje naar buiten ge-werkt kon worden. In de achtergevel (afb.4) was een be-trekkelijk kleine

deeldeur, bestaande uit een boven- enonderdeur. Ter linkerzijde hiervan was er een opgeklamptedeur, die toegang gaf tot de stalruimte in de zijbeuk;ter rechterzijde een raampje dat licht verschafte in demiddenbeuk.
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Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 17 Als belangrijk constructief element wil ik nog dezgn. stalliggerdragers (ter plaatse genoemd: 'nekbomen')noemen, die de gebintstijlen in de lengterichting met deachtergevel en de brandmuur verbinden. Op deze nekbomenlagen rondhouten die aan de andere zijde tegen de dak-sporen aan waren gelipt. Op deze wijze beletten ze datde sporen de zijmuurtjes naar buiten drukten. Verderlagen over deze stalliggers losse planken waardoorzoldertjes gevormd werden voor berging van hooi, gereed-schap en dergelijke. Het metselwerk van de kopgevels en de brandmuur diendebehalve voor de afsluiting van de ruimten tevens ter op-legging van gebintplaten en gordingen: ze stonden opplaatsen waar hun dragende functie evengoed door gebintenvervuld had kunnen worden. Enige eeuwen terug, toen debaksteen nog geen gemeengoed op het platteland

was, zaldit bij de toenmalige boerderijen zeker het geval geweestzijn. Ter afsluiting van deze gevels en de zijwanden zijntoen andere materialen toegepast, afhankelijk van debeschikbaarheid, kosten en andere factoren: beleemdvlechtwerk of planken. Indeling In het voorhuis was oorspronkelijk de grote woonkeukenmet schouw, welke laatste echter ten tijde van de opmetingal weggebroken was. In de brandmuur, waartegen deze schouwgeplaatst was geweest, bevond zich de deur welke toeganggaf tot het bedrijfsgedeelte. Aan de andere zijde van de Afb. 6 Detail gebint in het achterhuis (naar voren ziend).Goed te zien is dat de gebintbalk op de stijl gelegd is.Tussen stijl en balk is een schoor aangebracht. Bovenop degebintbalk ligt een plaat in de lengterichting van het huis.Nog juist zichtbaar bovenop deze balk is een been van hetkapspant te zien. Halverwege de gebintstij1 is de

'nekboom'bevestigd, waarop rondhouten liggen, die een planken vloer-tje dragen. Achter deze nekboom waren een aantal krammeningeslagen ter bevestiging van stalpalen. Aan deze stalpalenwerd het vee gestald.













Tussen Rijn en Lek 1984 1. - Dl.18 1 23 toegepast om bijv. een gebint-stijl te funderen. een potstal is in wezen niet meerdan een kuil van 50-100 cm diep,waarin de koeien met hun mest om-hoog rijzen. De koeien staan hierinvast aan stalpalen. De mest die ver-mengd wordt met stro en anderplantaardig materiaal is van be-lang voor het cultiveren van schralegrond. indien een opening in een balklaagvan een verdieping aangebracht moetworden ten behoeve van een rook-kanaal of een trapgat, dan wordt ereen zgn. raveling aangebracht. Hier-bij worden de ten behoeve van deopening ingekorte balken op eendwarsbalk, de raveelbalk, opgevangen. bijzondere vorm van een kapgebint of-spant, bestaande uit twee schuin-geplaatste balken, die elkaar kruisenin de nok. Ongeveer op halve hoogtezijn de benen van het spant verbon-den door een spantbalk. balkje, onder een hoek geplaatst

tus-sen twee elkaar ontmoetende delen vaneen houtconstructie om er een stijfgeheel van te maken. Men kan bijv.schoren vinden tussen stijlen en ge-bintbalk (in welk geval deze schorenook wel korbelen genoemd worden) entussen stijlen en gebintplaten. zie schootanker. een schootanker bestaat uit een veeren een schoot, die gestoken is doorhet oog van de eerste. Het plat uit- potstal ituAv'ioi&quot; pcrfv^'iX' ravelen jia,^ ttjikiaxJc. schaarspant schoor schootschootanker






