Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 Het Gemeenlandshuis te Nieuwersluisbouwhistorisch onderzocht InleidingHet pand Rijksstraatweg 66 te Nieuwersluis is in de periode 1689-1830 bekendgeworden als Gemeenlandshuis, het gebouw waar de raadsleden van Amster-dam en de Staten van Utrecht bijeenkwamen om te spreken over het onder-houd van de jaagpaden van de Vecht. In 1999 werd het pand in opdracht van de huidige eigenaar, de heer L. Vonk,gerenoveerd. Daarbij deed zich de unieke gelegenheid voor het pand aan eenbouwhistorisch onderzoek te onderwerpen. Het onderzoek, dat door de Rijks-dienst voor de Monumentenzorg gesubsidieerd is, werd uitgevoerd door hetbureau Vlaardingerbroek & Wevers uit Utrecht. De gegevens uit het onderzoekwerden slechts in rapportvorm op beperkte schaal gepubliceerd.'De gegevens uit het bouwhistorisch onderzoek bleken naadloos aan te sluitenbij het in

1963 door de heer Van den Hoek Ostende gepubliceerde artikel inhet jaarboekje van Niftarlake.^ Hierdoor is thans een vrij compleet beeld van debouwgeschiedenis van het Gemeenlandshuis ontstaan. Het hiernavolgende ar-tikel is grotendeels gebaseerd op het hiervoorgenoemde bouwhistorisch on-derzoek, waarbij enkele punten zijn aangevuld met gegevens uit het artikel vanVan den Hoek Ostende, met name de door hem aangedragen archiefgegevensvan onder andere de verbouwing uit 1704. Voor een goed begrip van het gebouw is de plattegrond als afbeelding opgenomen(afb.l). De in de tekst genoemde bouwsporen zijn hierop tevens aangegeven. Het kerkje uit 1672 De oorsprong van het gemeenlandshuis gaat terug tot 1672. Het werd toen alskerk op de oostelijke hoek van de Nieuwe Wetering en de Vecht gebouwd. Dekerk had een rieten dak, vermoedelijk met een wolfseind of dakschild aan deoostzijde en een topgevel met toren

aan de westzijde. In het huidige gebouw zijn vermoedelijk in de noord- en zuidgevels nog muurwerkvan dit kerkgebouw behouden. Vele bouwsporen zijn tengevolge van de latere in-grijpende verbouwingen echter verloren gegaan, met name in 1830 toen het ge-bouw aan de zijde van de Rijksstraatweg van ca. 13 tot 6,5 meter werd ingekort.Behalve de genoemde gevels zijn weinig bouwsporen aan deze bouwfase te re-lateren. Mogelijk behoren de onder de keukenvloer aangetroffen funderings-resten van de bouwsporen 6 en 8 tot deze of de hiernavolgende bouwfase. Ge- -5S

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 Afbeelding 1. Plattegrond begane grond met de nummers van de bouwsporen. 56

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 ven het voorhuis en de zoldering erboven op de hoogte van de kleerzolder boven het kamertje. Het zichtbare deel vanhet dak van de keuken moest mede met blauwe pannen gedekt worden, het gedeelte dat uil het zicht xoas kon met rodepannen worden afgeiverkt. Twee kruisramen met luiken moesten in de keukengeoel worden gemaakt en een deurnaar het water. De keukenvloer zou bestaan uit mappemondsteen op de kant in cement gelegd. Drie stoofovens ojfornuizen en een aanrechtbank onder de ramen, gedekt met een eiken plank en met kastjes eronder met planken ompotten, ketels en pannen op te zetten, werden in de keuken aangebracht, evenals een blauxve gootsteen en een dub-bele pomp met twee loden buizen om het water zoioel uit de Vecht als uit een te graven en te bemet.selen put te betrek-ken. De aannemer moest ook nog een sekreet maken, met een deur uit de kamer daarheen. Alle

gaten in de muren moest hij stoppen en deze daarna pleisteren en afzetten met blokken blauw gecarleleerdesteen van onder af tot boven, onder de lijst. Het houtwerk kreeg van buiten Bentemer steenkleur en van binnen&quot;light perelkleur&quot;. Door deze gegevens te relateren aan het topografisch materiaal en het bouw-historisch onderzoek zijn thans de genoemde ruimten duidelijk te localiseren.De kamer van de commissarissen moet zich aan de westzijde van het huidige ge-bouw bevonden hebben. Dit gedeelte werd tijdens de verbouwing van 1830 ge-sloopt. De keuken bevond zich ter plaatse van de huidige woonkamer, terwijlhet portaal of voorhuis de zuidelijke aanbouw moet betreffen. Het in het bestekgenoemde sekreet zal de op de topografische tekeningen afgebeelde kleineuitbouw onder een lessenaarsdak zijn aan de Vechtzijde van het voorhuis, ter-wijl de brugwachterswoning de grotere houten, op palen in de Vecht uitge-bouwde, aanbouw tegen de keuken onder

een zadeldak betreft.Aangezien het voorhuis tijdens de verbouwing van 18.30 op de oude funderin-gen nieuw werd opgetrokken (bouwspoor 16) en de Commissarissenkamer aande westzijde werd gesloopt, kunnen de bouwhistorische gegevens slechts meerlicht op de indeling en toegepaste materialen van de voormalige keukenruimtewerpen. Hier is inderdaad een restant van de bakstenen vloer teruggevonden(bouwspoor 3). Wel is het aannemelijk dat deze spoedig door een plavuizenvloer zal zijn vervangen (bouwspoor 2). Dit, omdat deze plavuizen vloer goedaansluit op de restanten van het aanrecht (bouwspoor 7), de grote schouwfun-dering (bouwspoor 1, afb. 2) en het fornuis (bouwspoor 5, afb. 3). Ter hoogtevan de plint en op het fornuis zijn wandtegels van 13x13 teruggevonden (bouw-spoor 4), die vermoedelijk ook bij een latere achttiende-eeuwse bouwfase horen.Voorts vormen de teruggevonden waterput (bouwspoor 13, afb. 4) met bijbe-horende loden leiding

(bouwspoor 12) een prachtige bevestiging van het be-stek uit 1704. Uit het onderzoek naar de balklagen van het huidige gebouw is gebleken datslechts de balklaag van de keuken, de huidige woonkamer, uit 1704 dateert enop zijn oorspronkelijke plaats is gebleven. De balken meten 13,5 x 25 cm enhebben een hart-op-hart afstand van 93 cm. De ouderdom wordt eveneensdoor het lagenpakket met 15 gronderings- en afwerkingslagen bevestigd(bouwspoor 42). 58

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 Afbeelding 2. De schouwfunderingen in de oude keuken. De kleine binuenslc fundering behoortbij de schouw, die aangebracht werd tijdens de verbouwing van 1964. Foto L. Vonk, februari 1999. Ten aanzien van het metselwerk kan vermeld worden dat de gevel aan de Vecht-zijde is opgetrokken uit bakstenen van 23 x 11 x 4,5 cm met een tienlagenmaatvan 55 cm. Op de verdieping is de aftekening van de in 1704 opgetrokken top-gevel aangetroffen, waarbij hetzelfde metselwerk is toegepast (bouwspoor 53,afb. 5). Voorts zijn hier nog het laat zeventiende-eeuwse metselwerk van deborstweringen van de noord- en zuidgevel behouden. In de huidige kap zijn di-verse onderdelen van de vroegere kapconstructie in 1830 hergebruikt. Onderhoudswerkzaamheden (1746-1764) Van den Hoek Ostende noemt een paar vernieuwings- en onderhoudswerk-zaamheden die in deze periode

plaatsvonden. Zo werd bij vergadering van 28oktober 1746 besloten de ramen te vernieuwen en volgde in 1751 het besluit totverbreding van de schoorsteen. In 1764 volgde onderhoud aan de deur, terwijltegelijkertijd het houten hek om de voorplaats door een ijzeren exemplaar ver-vangen werd. 59

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 Afbeelding 4. Bouwspoor 12/13. De waterput met loden leiding. De bouwsporen bevestigen grotendeels de genoemde gegevens. Het metsel-werk van het voorhuis bestaat uit hergebruikte bakstenen van 18x9x4 cm meteen tienlagenmaat van 46 cm en staat koud tegen de zuidmuur van het hoofd-gebouw aan (bouwspoor 34 en 55). De westwand is blijkbaar toch geheel ver-nieuwd, omdat ook in deze wand hergebruikt materiaal verwerkt is en een tien-lagenmaat van 59 a 60 cm is toegepast (bouwspoor 30, 31, 56, 57 en 58). Bij denieuwbouw van het voorhuis werden ook de balklagen vernieuwd. Deze be-staan uit twee enkelvoudige balklagen van 15 x 22,5 cm met een hart-op-hart-afstand van 90 cm. Hierin was het trappenhuis gesitueerd, hetgeen uit de tweeravelingen is af te leiden. Wederom bevestigt het relatief geringe aantal afwer-kingslagen op de balklagen de datering

(bouwspoor 44). Ook de indeling vanhet hoofdgebouw werd ingrijpend gewijzigd. Op de begane grond werd eenscheidingswand in de voormalige keuken aangebracht, waardoor een nieuwehal ontstond (bouwspoor 11). De in het pand teruggevonden twee keldertjeszijn waarschijnlijk ook tijdens deze bouwfase tot stand gekomen (bouwsporen10 en 17). Op de bovenverdieping werd eveneens een nieuwe indeling doormiddel van houten scheidingswanden gerealiseerd (bouwsporen 64 t/m 69). m

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 Rechts liet Gemeenlandshuis ca. 18.^3 in Lutgers' Gezigten aan derivierde Vecht (Coll. MunnigSchmidt). De aanpassingen van de dakschilden is echter rigoureuzer gebeurd dan in debovengenoemde omschrijving werd aangegeven. Uiteindelijk werden de borst-weringen en topgevel tot een volwaardige verdieping opgehoogd. Vervolgenswerd - met gebruikmaking van het hout van de zeventiende-eeuwse kap - eennieuwe L-vormige schildkap gemaakt. Om de ontsierende bouwsporen van de ingrijpende aanpassingen in de gevelsaan het zicht te onttrekken werd het pand aan de buitenzijde gepleisterd.Op de tekening door Lutgers uit 1836 is de nieuwe situatie goed zichtbaar (afb.6). Opvallend is dat de nieuwe zuidelijke aanbouw voorzien was van roeden-vensters met een tijne roedenverdeling. Vermoedelijk zijn de in 1746 aange-brachte ramen hergebruikt bij de verbouwing in

1830. De gevels aan de straat-zijde werden wel van een eigentijdse minder fijne roedenverdeling voorzien.Voorts is tevens de gehandhaafde houten brugwachterswoning afgebeeld. Ookde oudste prentbriefkaart van omstreeks 1900 geeft deze situatie goed weer. 63

