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Gabri van Tussenbroek

Blokbouw – volgens Haslinghuis/Janse een vorm van houtbouw waarbij 
de wanden zijn opgebouwd uit opeengestapelde gekantrechte of vierkant 

beslagen boomstammen – komt in Nederland niet voor. Het enige, nogal 
gezochte, voorbeeld in een Nederlandse context betreft het Behouden Huis 
van Willem Barentsz, dat hij en zijn mannen in 1596 voor de overwintering op 
Nova Zembla bouwden. Over dit huis merkte Gerrit de Veer in zijn reisverslag 
over de tocht op, dat ze bij de bouw de ‘Noordtsche’ bouwwijze hadden 
gevolgd.1 Toch is de blokbouw ondanks de afwezigheid ervan in Nederland 
op onze breedtegraad wijd  verbreid, ook in Europa. Een kleine en allerminst 
uitputtende inventarisatie levert voorbeelden op uit Scandinavië, Gotland,2 
Finland,3 in Duitsland in Vorpommern,4 Thüringen,5 Saksen,6 in Bohemen,7 

1 Hierover P. Floore, ‘Het Behouden Huys. Bezoekers en onderzoekers 1600-1982’, in: 
 J. Braat e.a. (red.), Behouden uit het Behouden Huys. Catalogus van de voorwerpen van de 
 Barentsexpeditie (1596), gevonden op Nova Zembla. De Rijksmuseumcollectie, aangevuld 
 met Russische en Noorse vondsten, Amsterdam 1998, 75-103 en J. Gawronski, ‘Het Behou-
 den Huys opnieuw belicht: Nederlands-Russische opgravingen in 1993-1995’, in: Idem, 104- 
 118, 107-108.
2 Anders Salomonssons, ‘Gotländische Bauernhöfe in der Neuzeit’, in: Jahrbuch für Hausfor-
 schung Band 27, Detmold 1977, 39-66, 40-42.
3 Raija Järvelä-Hynynen, Führer durch das Freilichtmuseum Seurasaari, Helsinki 2005.
4 Peter Petersen, ‘Das Blockhaus Vollendorf in Eichhof. Vorpommern, Straße der Einheit 96’, 
 in: Historischer Hausbau zwischen Elbe und Oder, Jahrbuch für Hausforschung 49, Marburg 
 2002, 51-58.
5 Het betreft hier met name ‘Holzstuben’. Frank Horny, Holger Reinhardt, ‘Holzstuben in 
 Thüringen’, in: Hausbau in Thüringen und angrenzenden Regione, Jahrbuch für Hausfor-
 schung 48, Marburg 2002, 51-68.
6 Thomas Noky, ‘Block, Fachwerk, Weller, Stein – zum historischen ländlichen Hausbau 
 in Sachsen’, in: Wandel im Wohnbau zwischen Gotik und Barok. Die sächsisch-böhmische 
 Entwicklung im überregionalen Vergleich, Jahrbuch für Hausforschung 53, Marburg 2011, 
 249-271.
7 Josef Vařeka, ‘Aspekte des ländlichen Bauens in Böhmen’, in: Wandel im Wohnbau zwischen 
 Gotik und Barok. Die sächsisch-böhmische Entwicklung im überregionalen Vergleich, Jahr-
 buch für Hausforschung 53, Marburg 2011, 243-247.

BLOKBOUW ROND IRKOETSK.
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Zwitserland,8 Oostenrijk,9 Hongarije10 en voormalig Joegoslavië.11 Blokbouw lijkt 
zelfs ook verder weg, in Rusland, Canada en Amerika rond onze breedtegraad 
lange tijd de meest voorkomende constructiewijze te zijn geweest om huizen 
te bouwen, zeker waar het de landelijke bouwkunst betreft.12 De reden dat in 
Nederland geen blokbouw bekend is, moet waarschijnlijk worden gezocht in 
de afwezigheid van uitgestrekte bossen en de hier heersende klimatologische 
omstandigheden.
Een gebied waar veel blokbouw te vinden is, is de bestuurlijke regio van 
Irkoetsk in Oost Siberië. Het is fascinerend om vast te stellen dat in een 
gebied dat zich op tien uur vliegen van Amsterdam bevindt, vrijwel op 
dezelfde wijze huizen zijn gebouwd als dat in grote delen van Europa het 
geval is. Tegenwoordig is het oude huizenlandschap rond Irkoetsk aan 
grote veranderingen onderhevig. De dorpen aan de zuidwestelijke oevers 
van het Baikalmeer en op het in het meer gelegen eiland Olchon, waar het 
toerisme pas een klein decennium geleden op gang is gekomen, bevinden 
zich momenteel in een transitiefase. Hoewel de regio zich onmiskenbaar 
lijkt te identificeren met de traditionele bouw, is met name de historische 
bouwsubstantie aan verval onderhevig. Een reis naar dit gebied was de 
aanleiding voor een beschouwing van het huizenlandschap aldaar.13

8 Max Gschwend, ‘Ländlicher Hausbau im Alpenraum’, in: Bericht über die Tagung des Arbeits-
 kreises für Hausforschung E.V. in Chur (Schweiz) vom 28. bis 31. August 1974, Münster 
 1975, 7-20 en Benno Furrer, ‘Bohlen- und Bohlen-Balken-Decken in Bauernhäusern der Vor-
 alpen und Alpen. Schöner wohnen mit Bohlen und Balken’, in: Hausbau im Alpenraum.  
 Bohlenstuben und Innenräume, Jahrbuch für Hausforschung 51, Marburg 2002, 29-38.
9 Helmut Keim, ‘Mittertennbauten des 16. Jahrhunderts aus dem östlichen Oberbayern’, in: 
 Hausbau im Alpenraum. Bohlenstuben und Innenräume, Jahrbuch für Hausforschung 51, 
 Marburg 2002, 65-72 en Karl Wiesauer, ‘Der Blockbau in der Tiroler Hauslandschaft. Gefüge-
 kundliche Aspekte an Hand ausgewählter Beispiele vom 15. bis ins 19. Jahrhundert’, in: 
 Idem, 243-250.
10 Péter Kecskés (ed.), The Museum of the Hungarian Village at Szentendre, Budapest 1990.
11 Nada Duić, Zorica Šimunović, ‘Typologie des ländlichen Hausbaus in Turopolje, Gornja 
  Posavina und Donje Pokuplje’, in: Jahrbuch für Hausforschung 29, Detmold 1979, 5-33. 
  Voor een systematische inleiding zie: Konrad Bedal, Historische Hausforschung. Eine Ein-
  führung in Arbeitsweise, Begriffe und Literatur, Bad Windsheim 1993, 66-70.
12 Er zijn nog vroegere voorbeelden. Vitruvius, Handboek bouwkunde. Vertaald door T. Pe-
  ters, Amsterdam 20085, 58.
13 Het bleek tijdens het acht dagen durende verblijf in de regio vrijwel onmogelijk om weten- 
  schappelijke literatuur over de huisbouw in het gebied te bemachtigen. Na terugkeer 
  leverden enkele zoekacties op internet een paar artikelen op. Het is zeer waarschijnlijk 
  dat er – met name bij de opbouw en uitbreiding van het Openluchtmuseum in Taltsi – 
  wetenschappelijke publicaties over de huisbouw zijn verschenen. Over dit museum:  
  Bлaдиmиp Tиxoнoв, ‘Этнoгpaфичecкий mуэeй пeд oткpытыm нeбom “Taльцы”’, in: 
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Het gebied

Het Baikalmeer in Oost-
Siberië, ten noordoosten 

van Irkoetsk, is het grootste 
zoetwatermeer ter wereld (afb. 1). 
Het herbergt twintig procent van 
de mondiale zoetwatervoorraad, 
meer dan alle Amerikaanse 
grote meren bij elkaar. Met een 
maximale diepte van ongeveer 
1620 meter, een lengte van 
636 kilometer en een maximale 
breedte van 79 kilometer beslaat 
het een oppervlakte van 31.500 
vierkante kilometer, ongeveer 
het grondgebied van België. Het 
gebied rond het meer is zeer dun 
bevolkt.
De traditionele nomadische 
Mongoolse bevolking leefde 
oorspronkelijk van de visvangst 
en de jacht. Vanaf de zestiende 
eeuw werd Siberië echter vanuit 
Rusland verkend en veroverd. 
In 1607 bereikten de Russen de 
Jenisej, de grootste rivier van 
Siberië, die vanuit Mongolië 
naar de noordelijke ijszee 
stroomt. Een Russische expeditie verkende tussen 1620 en 1624 onder 
andere het stroomgebied van de Angara, de rivier die het water van het 
Baikalmeer met zich meevoert en uitkomt in de genoemde Jenisej. Tijdens 
die expeditie kwamen de Russen mogelijk voor het eerst in contact met het 
volk der Boerjaten. In 1631 werd Bratsk gesticht en tegen het midden van de 
zeventiende eeuw was vrijwel het hele gebied van wat nu tot Rusland behoort, 
verkend. In 1643 ontdekte Kurbat Ivanov het Baikalmeer met het eiland 
Olchon.
De geschiedenis van de stad Irkoetsk gaat terug tot 1661. Het enorme gebied 
rondom deze nieuwe vestiging werd in de decennia die volgden verder verkend 
en in kaart gebracht. Opmerkelijk genoeg waren hierbij ook Nederlanders 
betrokken. De eerste kaart – in het jaar 1701 getekend – is weliswaar 
geen bewijs van groot landmeterschap, niet op schaal en bevat de nodige 
inconsequenties, maar bezit aanduidingen als ‘nooort’ [sic], ‘oost’, ‘zuydt’ en 
‘west’ en het opschrift ‘caert van het landt en stadt Ylymscoy’.

  Пpoeкт бaйкaл/ Project Baikal 3 (2004), 38-43.

Afb. 1: Het gebied rond Irkoetsk met de in deze 
bijdrage genoemde plaatsen. (tek. auteur)
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De Kozakken en Russen die zich in het gebied vestigden, handelden in 
dierenhuiden of leefden van de jacht. Sommigen waren op de vlucht om te 
ontkomen aan het lijfeigenschap of gerechtelijke straffen.
In 1675 omvatte het fort Irkoetsk volgens ambassadeur Nikolai Spafarii meer 
dan veertig Kozakkenhoeves (afb. 2), in 1686 kreeg Irkoetsk de status van 
stad. Er werden enkele kloosters gesticht, er vestigden zich zilversmeden en de 
stad kreeg een schakelfunctie tussen Oost-Siberië en het Verre Oosten. In de 
achttiende eeuw kwam Irkoetsk tot bloei. Er kwamen scholen, een bibliotheek, 
een theater en enkele kerken, die in steen werden gebouwd. De stad nam een 
cruciale plaats in bij de handel met China en werd een steeds belangrijker 
bestuurlijk centrum. De vestiging van een aantal Dekabristen – adellijke 
officieren die in december 1825 een revolutiepoging tegen de tsaar hadden 
gedaan en daarom naar Siberië waren verbannen – gaf met name de culturele 
ontwikkeling van Irkoetsk een impuls.14 De vondst van goud versterkte dit en 
deed een ware goudkoorts ontstaan.
In de zomer van 1879 brandde de houten stad voor het grootste deel af. De 

14 Enkele huizen van Dekabristen fungeren tegenwoordig als museum.

Afb. 2: Irkoetsk op een Nederlandse zeventiende-eeuwse prent. (foto auteur)
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bebouwing van Irkoetsk dateert dientengevolge 
vrijwel in zijn geheel van na de brand, hoewel 
er enkele houten huizen van voor dat jaar 
behouden zijn gebleven.

Blokbouw

De traditionele bouwwijze in de regio bestaat 
vrijwel uitsluitend uit blokbouw en gaat 

niet verder terug dan de eerste Russische 
aanwezigheid. Bouwen in hout is in het barre 
landklimaat een goede manier om warmte vast 
te houden. Een houten wand van 12 tot 14 
centimeter zou dezelfde isolatiewaarde hebben 
als een stenen muur van 60 centimeter.15 De 
enorme bossen in de onmetelijke taiga vormen 
een nagenoeg onuitputtelijke bron voor het 
bouwen in hout. Andere materialen moesten 
van ver worden aangevoerd, wat tot de komst 
van de Transsiberische spoorweg vrijwel 
onmogelijk was. Het besluit voor de bouw 
hiervan werd in 1880 door tsaar Alexander de 
Tweede genomen. In 1891 begon de aanleg, 
in 1898 werd Irkoetsk met de spoorweg 
verbonden, wat tot grote ontwikkeling van de 
stad zou leiden.
De houtbouw in de bezochte regio kent slechts weinig zichtbare 
ontwikkelingen.16 Voor zover kon worden vastgesteld, is er lariks of ceder 
gebruikt, soorten die uitermate geschikt zijn om onbehandeld in de buitenlucht 
toe te passen. Van onder naar boven smaller wordende boomstammen – die 
veelal slechts van hun bast zijn ontdaan, en dus niet zijn gekantrecht, laat 
staan gezaagd – zijn afwisselend linksom en rechtsom gelegd, waardoor er zo 
min mogelijk materiaal verloren ging. Slechts aan de binnenzijde werden de 
balken vlak afgewerkt. Tussen de balken werd ter isolatie hennep aangebracht. 
Om ervoor te zorgen dat de balken stevig op elkaar kwamen te liggen – het 
gebied wordt regelmatig door aardbevingen getroffen – werd aan de onderzijde 
een groef uitgespaard, waardoor de balk erboven voldoende houvast heeft 
(afb. 3). Als extra versteviging werd bovendien op enkele plaatsen een 
verticaal gat geboord waar een houten pen in werd gestoken (afb. 4).
De vroegst gedateerde gebouwen stammen uit de tweede helft van de 

15 Max Gschwend, ‘Ländlicher Hausbau im Alpenraum’, in: Bericht über die Tagung des Ar-
  beitskreises für Hausforschung E.V. in Chur (Schweiz) vom 28. bis 31. August 1974, Mün-
  ster 1975, 7-20, 10.
16 Vgl. Bedal 1993.

Afb. 3: Uitgespaarde groef aan de 
onderzijde van een balk. (foto auteur)
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zeventiende eeuw. Het 
betreft hier een uit 1667 
stammend onderdeel van 
een verdedigingswerk, de 
Spasskajatoren, uit het veel 
noordelijker aan de Angara 
gelegen Ilimsk, en een kleine 
kerk uit deze zelfde plaats 
uit het jaar 1679.
Beide gebouwen 
staan tussen Irkoetsk 
en Listvjanka, in het 
openluchtmuseum van Taltsi, 
dat in 1980 zijn deuren 
opende, naar aanleiding van 
het verplaatsen van enkele 
gebouwen door de bouw van 
een stuwdam.17 Hoewel van 
beide gebouwen onderdelen 
zijn gereconstrueerd, is 
duidelijk dat er verschillen 
in bouwwijze zijn. Bij de 
Spasskajatoren is een 

techniek toegepast waarbij de ronde stammen aan de uiteinden zijn afgevlakt 
en telkens de boven- of onderkant is weggehaald, waardoor er een hoek met 
halfhoutse oplegging is ontstaan. Bij de genoemde kerk zijn de hoeken op een 
andere wijze geconstrueerd. Hierbij is de balk enkele tientallen centimeters 
uit de hoek aan de bovenkant halfrond uitgespaard, en grijpen de balken en 

uiteinden ervan over elkaar 
heen, zodat er sprake is 
van een overkeping. Beide 
hoekoplossingen lijken 
gedurende de navolgende 
eeuwen tegelijkertijd te zijn 
toegepast, waarbij het niet 
duidelijk is waarom voor 
de ene of voor de andere 
oplossing werd gekozen.18 
In een boerderij van rond 

17 Het museum in Taltsi bezit gebouwen uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.
18 Hetzelfde probleem doet zich ook voor bij het onderzoek naar Europese blokbouw. Vgl. 
  Wiesauer 2002, 249. In Zwitserland komen bijvoorbeeld zowel doorlopende hoekverbindin-
  gen als afgezaagde zwaluwstaartverbindingen naast elkaar voor (zie Gschwend 1975).

Afb. 4: Vroeg negentiende-eeuws huis uit Shemetovo in het 
museum van Taltsi. De balken zijn aan het begin dikker dan 
aan het uiteinde, aan de onderkant van een groef voorzien 
en met elkaar verbonden door niet-zichtbare verticale 
pennen. (foto auteur)

Afb. 5: Vier verschillende hoekoplossingen. 
(foto auteur)



75

1800 uit het dorp Antonovo in de 
buurt van Bratsk – eveneens in 
het Taltsi-museum – zijn dezelfde 
‘doorstekende’ hoekverbindingen 
toegepast als in de genoemde kerk, 
terwijl in een dorpsschool uit de 
plaats Kjeoelj in het district Ust-Ilimsk 
in de late negentiende eeuw weer 
dezelfde afgevlakte hoeken te zien 
zijn, die ook in de Spasskajatoren uit 
1679 zijn gebruikt. Een combinatie 
van beide kenmerken – waarbij de 
hoekverbindingen zijn afgevlakt 
maar niettemin voorbij de hoek 
doorlopen, is toegepast in een van 
rond 1900 daterend winterhuis in het 
openluchtmuseum van Taltsi.
Een derde hoekoplossing is 
bewerkelijker en betreft een 
zwaluwstaartverbinding (afb. 5). Deze 
verbindingswijze geeft meer stevigheid 
in het horizontale vlak, al kon niet 
worden vastgesteld vanaf wanneer 
de zwaluwstaart als hoekverbinding 
voor het eerst werd toegepast. Een ongedateerd voorbeeld in Pestsjanaja, 
aan de noordwestelijke kustweg van het eiland Olchon lijkt sterk op de 
eerder genoemde gebouwen 
met afgevlakte hoeken, 
maar heeft in plaats van 
horizontale hoekverbindingen, 
afgeschuinde verbindingen, 
waardoor een zwaluwstaart 
ontstond. Dit was ook het 
geval bij een huis in het dorp 
Oezoeri, aan de noordelijke 
oostkust van hetzelfde eiland 
en bij een huis in het aan 
het meer gelegen Listvjanka. 
Mogelijk zijn deze huizen 
pas in de twintigste eeuw 
gebouwd. Dat geldt ook voor 
de meeste andere huizen in 
de regio. De toepassing van 
zwaluwstaartverbindingen kan 
ook worden waargenomen in 

Afb. 6: De dakhelling wordt bepaald door het 
reduceren van de balklengte. (foto auteur)

Afb. 7: Houten ‘Monniken en nonnen’ op een negen-
tiende-eeuws stalgebouw met lessenaardak. 
(foto auteur)
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de rijker gedecoreerde en grotere houten huizen in Irkoetsk, die eveneens niet 
verder teruggaan in de tijd dan 1879, het jaar dat de stad door een enorme 
brand werd getroffen, zoals eerder vermeld.
Een vierde hoekoplossing ten slotte bestaat uit gekantrechte balken die 
evenals de ronde stammen over de hoek doorlopen. Het betreft hier in 
feite de rechte variant van de al sinds de zeventiende eeuw toegepaste 

oplossing met overkeepte 
hoeken. De reden dat men 
heeft gekozen voor het 
kantrechten van bomen, 
kan mogelijk zijn gelegen 
in het machinaal zagen 
van hout, wat voor de 
verwerking voordelen met 
zich meebracht, omdat 
rechte balken gemakkelijker 
kunnen worden verwerkt. 
Het afval dat ontstond, 
kon als stookhout worden 
gebruikt.

Het dak

De manier waarop het 
dak werd geconstrueerd 

is in een aantal gevallen 
een logisch gevolg van 

de constructiewijze van de begane grond. In de (oudere?) voorbeelden zijn 
de kopse wanden van het gebouw in blokbouw hoger opgetrokken, waarbij 
de zijkanten werden afgeschuind. In de langsrichting werden hier overheen 
balken of stammen gelegd die als gordingen dienden. Hierna kon het 
zadeldak worden aangebracht (afb. 6). Dit dak kon bestaan uit meerdere 
lagen planken. Bij lessenaardaken van stalgebouwen werden echter ook 
andere oplossingen gekozen. Zo zijn er bewerkte boomstammen gebruikt, 
voorzien van keperboogsleuven, die als monniken en nonnen op elkaar zijn 
gelegd, waardoor een goede afwatering ontstond (afb. 7). In het museum van 
Taltsi zijn verder voorbeelden te zien van daken, waar op het hout een laag 
berkenbast is aangebracht, met daarop plaggen, al betrof het hier Boerjatische 
joerta’s, waarop later nog wordt ingegaan.
In dit museum werd ook een interessante oplossing aangetroffen voor het 
maken van een goot. In een boerenhof uit Garmenka in de buurt van Bratsk, 
stammend van rond 1800, werd het hout voor de dakbalken (zeer zware 
sporen), zodanig uitgekozen, dat het aan de onderkant wat breder was dan 
aan het uiteinde. In de bredere onderzijde werd een uitsparing aangebracht, 
waarna er een uitgeholde boomstam in kon worden gehangen (afb. 8).
De houten huizen in Irkoetsk werden meestal vanaf de zoldering van een 

Afb. 8: De constructie van een goot. (foto auteur)
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schilddak voorzien, waardoor de noodzaak 
om de blokbouw hoger op te trekken kwam 
te vervallen. Bij huizen met zadeldaken 
die later werden gebouwd, kon worden 
vastgesteld dat de blokbouw eveneens 
slechts tot aan de dakaanzet reikte. De 
kapconstructie maakte nu geen integraal 
onderdeel meer uit van het huis, maar 
werd hier als het ware als een aparte 
skeletconstructie bovenop gezet. De 
kopse kanten werden afgetimmerd 
met planken of dichtgezet met ander 
materiaal.

Telmerken

Een aantal bouwwerken werd niet op de 
plaats vervaardigd waar het gebouw 

zou komen te staan. Deze gebouwen 
werden op een bouwwerf opgericht, van 
telmerken voorzien en uit elkaar gehaald. 
Het merkensysteem dat in een vermoedelijk 
twintigste-eeuws huis in Pestsjanaja op 
Olchon werd toegepast, bestond uit een 
eenvoudige reeks verticale gekerfde 
strepen. De balken waren van onder naar 
boven genummerd, van 1 tot 15 (dus van 
/ tot ///////////////) (afb. 9). Aan de 
noordzijde van dit huis, waar vijf balken 
waren onderbroken door een venster, was 
het hout zowel aan de linker- als rechterkant 
van dat venster gemerkt. Dat is op zichzelf 
logisch, al kon er geen verschil tussen 
links en rechts worden waargenomen. Bij 
andere gebouwen werden Romeinse cijfers 
gebruikt of – zoals bij een huis in Listvjanka 
– Arabische cijfers, die met verf waren 
aangebracht. In dit geval waren onderdelen 
van onderbroken balken wel van een extra 
teken voorzien: een punt, een streep en 
een Λ, om de verschillende posities van 
de onderdelen in de wand te markeren.19 

19 In het museum van Taltsi werden meerdere voorbeelden van gemerkte onderdelen aange-
  troffen, maar niet altijd was duidelijk of deze oorspronkelijk waren of pas bij het verplaatsen   

Afb. 9: Gekerfd telmerk nr. 15. 
(foto auteur)

Afb. 10: Interieur van een uit circa 
1800 stammende hoeve uit Garmenka 
in de buurt van Bratsk, tegenwoordig 
in Taltsi. (foto auteur)
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Het blijft enigszins raadselachtig waarom andere voorbeelden niet van een 
links- en rechtsaanduiding waren voorzien. Ook wanneer het misschien door 
een verschillende afwerking van buiten- en binnenkant duidelijk was aan welke 
zijde het stuk hout moest worden verwerkt, bleef het probleem van de schuin 
of taps toelopende boomstammen, zodat het betreffende stuk hout slechts op 
één plaats kon passen. Dat merken aan de binnenzijde, of aan de boven- of 
onderkant van de stam, waren aangebracht, kan echter niet worden uitgesloten

Interieur, vensters, decoratie

De lengte van de boom – voor zover deze voldoende dikte in de stam 
heeft – bepaalt de maximale breedte van de ruimte. Vanzelfsprekend 

kunnen balken aan elkaar worden gelast, maar grote overspanningen kwamen 
nauwelijks voor en waren in verband met het koude klimaat, dat van oktober 
tot ver in het voorjaar voor ijzige temperaturen zorgde, ook niet gewenst. 
Om een indruk te geven: het immense Baikalmeer vriest aan het einde van 
december dicht, waarna er met vrachtwagens overheen gereden wordt. Wel 
waren met name kozakkenboerderijen relatief groot en soms zelfs van een 
verdieping voorzien. De bouwlagen hadden echter een geringe hoogte, en de 
huizen waren onderverdeeld in kleinere ruimtes, wat het stoken aanzienlijk 
vergemakkelijkte (afb. 10).

  naar het museum zijn aangebracht. Bij de andere voorbeelden gold deze onzekerheid niet.

Afb. 11: De stoof met schoorsteen was doorgaans het enige stenen element in het houten 
huis. (foto auteur)
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De houtbouw in Irkoetsk laat vele 
voorbeelden van grotere gebouwen 
zien. Een onderverdeling van ‘dragende’ 
wanden in blokbouw is afleesbaar aan 
de gevels, waarin de uiteinden van de 
dwarswanden ingelaten zijn.
In de verblijfruimtes neemt een Russische 
stoof een centrale plaats in. De kachel 
diende zowel om te verwarmen als om te 
koken en was erop gericht warmte lange 
tijd vast te houden. Doorgaans was de 
kachel het enige (bak)stenen element 
van het huis, hetgeen duidelijk bleek bij 
het bekijken van de overblijfselen na een 
brand (afb. 11).
Een bijzonder onderdeel van de 
huisbouw in de bezochte regio zijn 
de rijk gedecoreerde vensters. Voor 
zover dit kon worden beoordeeld, lijken 
de vensters – en deuren – tot in de 
negentiende eeuw klein te zijn geweest, 
wat ongetwijfeld met het klimaat 
samenhangt. Pas in de late negentiende 
eeuw – toen verwarmingstechnieken 
beter werden – werden zij groter en 
uitgevoerd met dubbele ramen. De 
decoratie van de historische vensters 
wordt veelal als magische afweer tegen 
boze geesten gezien. Dit houtsnijwerk is 
hogelijk gewaardeerd om het ambachtelijk 
vakmanschap waarmee het is gemaakt, ter 
plaatse als Siberische barok aangeduid 
(afb. 12).20

Boerjatische huisbouw

Het bezochte gebied bevindt zich op de 
scheidslijn met Boerjatische bewoning 

in het zuiden. Deze bevolkingsgroep, die 
als religie het sjamanisme heeft, heeft 
zijn wortels in Mongolië, waar eveneens 
nog Boerjaten wonen. De Boerjatische 

20 Aleksandr Schoedikin, Oksana Schjestakova, Sibirskoe okno/ Sibirische Fenster/ Siberian 
  Window, [Irkoetsk 2013?].

Afb. 12: Vensters uit verschillende periodes 
en afwijkende vormgeving: Het bovenste 
voorbeeld stamt van rond 1800, de twee 
andere van rond 1900. (foto auteur)
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huisbouw wijkt duidelijk af van de 
hierboven beschreven Russische 
bouw, al betreft dit met name de 
typologie. In constructief opzicht 
vertonen beide bouwwijzen juist 
veel overeenkomsten, wat er op zou 
kunnen duiden, dat de nomadische 
Boerjaten aan het einde van de 
negentiende eeuw qua bouwwijze 
door de Russische aanpak zijn 
beïnvloed. De verschijningsvorm 
is echter anders. De Boerjatische 
huizen worden gekenmerkt door een 
zes- of achthoekige plattegrond. In 
wezen betreft het hier een in hout 
uitgevoerde vorm van de traditionele 
tent, de joerta. Voor zover bekend, is 

deze bouwwijze pas in de (waarschijnlijk late) negentiende eeuw ontstaan, toen 
de nomadische Boerjaten met veeteelt begonnen. De gebouwen wijken qua 
constructie slechts op details af van de Russische huizen (afb. 13).
Een kleine – zij het gereconstrueerde – joerta op het eiland Olchon is 
uitgevoerd met zwaluwstaartverbindingen. Het zeshoekige dak wordt niet 
door een hulpconstructie ondersteund en is voorzien van een eveneens 
zeshoekige lantaarn, waar de rook van het centraal gestookte vuur uit kan 
ontsnappen. De joerta is ongedeeld, al werd er in het verleden bij gebruik wel 
een onderscheid in een mannen- en vrouwendeel gemaakt. ’s Winters werd, als 

bescherming tegen de kou, een 
laag van circa dertig centimeter 
schaapsvellen op de grond 
gelegd. De ingang bevond zich 
op het zuiden.
Enkele verplaatste joerta’s in 
het museum zijn wat groter 
van formaat. Zij zijn in het 
midden voorzien van een 
eenvoudige steunconstructie, 
bestaande uit vier stijlen, die 
een rondlopende gording op de 
hoeken ondersteunt (afb. 14). 
De toegepaste hoekconstructies 
zijn zowel doorlopend overkeept 
als gezwaluwstaart, waarbij 
een exemplaar in het museum 
van Taltsi is opgebouwd uit 
gehalveerde balken, zodat de 

Afb. 13: Een Boerjatische joerta uit het einde van 
de negentiende eeuw. (foto auteur)

Afb. 14: Steunconstructie in een laatnegentiende-
eeuwse joerta in het museum van Taltsi. (foto auteur)
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wand dus veel dunner is. De verklaring 
hiervoor kan zijn dat deze joerta’s alleen 
in de zomer werden gebruikt.

Recente ontwikkelingen

Na de perestrojka en de 
veranderingen die zich in Rusland 

na 1991 voltrokken, openden zich 
nieuwe mogelijkheden. De plangeleide 
economie werd ingeruild voor een 
kapitalistische; er kwamen investeerders 
en de contacten met het buitenland 
werden vanzelfsprekender. Een 
dergelijke verandering in de economie 
heeft onvermijdelijk een weerslag op 
de huisbouw, wat in de regio Irkoetsk 
duidelijk te zien is. Dit betekent echter 
niet dat er geen blokhuizen meer worden 
gebouwd. Dat gebeurt wel degelijk en 
soms nog op de traditionele manier 
(afb. 15). De huizen aan de ‘Irkoetskaja 
Sloboda’ in Irkoetsk – een project ter 
gelegenheid van de viering van het 
driehonderdvijftigjarig bestaan van 
de stad – laat zien hoezeer de stad 
zich met de houtbouw uit het verleden 
identificeert en profileert. De manier 
waarop deze huizen zijn gebouwd, 
wijkt echter sterk af van de traditie. 
Het gebruik van beton is 
geen uitzondering en de 
‘blokbouw’ is in een aantal 
gevallen dan ook slechts 
een façade, die de komst 
van de moderne tijd – voor 
de door bouwhistoricus 
althans – niet werkelijk kan 
maskeren (afb. 16).

Afb. 15: Een timmerman in Listvjanka 
geeft uitleg over de manier waarop een 
traditioneel blokhuis wordt gebouwd. 
(foto auteur)

Afb. 16: De Irkoetskaja 
sloboda, met historiserende 
nieuwbouw uit 2011 wordt 
aangeprezen als gebied met 
historische gebouwen. 
(foto auteur)



82

Ook bij nieuwbouw kiezen opdrachtgevers regelmatig voor blokbouw, waarbij 
vaak een rationele manier van bouwen wordt gekozen (afb. 17). De balken zijn 
machinaal gezaagd en eenvoudig op elkaar gelegd en de hoeken rusten koud 
op elkaar, om vervolgens door verticale pennen – of ijzeren bouten – aan 
elkaar te worden gekoppeld. 
Tussen de balken wordt nog 
steeds hennep aangebracht, 
hoewel ook voorbeelden 
zijn waargenomen waarbij 
purschuim is gebruikt. De 
afmetingen van de moderne 
huizen zijn over het algemeen 

Afb. 17: Een modern huis in aanbouw te Listvjanka. (foto auteur)

Afb. 18: Twee laat negentiende-
eeuwse vensters in hetzelfde 
gebouw te Irkoetsk. Van het 
rechter venster is het raam 
recentelijk door kunststof 
vervangen. (foto auteur)
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groter dan die van de historische exemplaren, zodat er vaak liplassen moeten 
worden toegepast om balken te verlengen.
Ook in de afwerking vertonen de huizen alle tekenen van deze tijd. Voor het 
dak worden – na de onvermijdelijke golfplaten van asbest – tegenwoordig 
dikwijls geperste blikken daken gebruikt. De vensters – vanwege het klimaat 
met een dubbele laag dubbel glas! – zijn veelal van kunststof. Ook worden 
historische ramen regelmatig door kunststof exemplaren vervangen (afb. 18).

Besluit

De bovenstaande beschouwingen zijn allerminst het resultaat van een 
gedegen onderzoek. Daarvoor zou veel meer tijd nodig zijn dan de paar 

dagen die schrijver dezes ter beschikking stonden om zich een beeld te 
vormen van een aantal oude huizen. Het voortbestaan van die huizen staat 
onder druk en het huizenlandschap zal door de recente ontwikkelingen in de 
komende tien tot twintig jaar waarschijnlijk aanzienlijk veranderen. De tekenen 
daarvoor zijn overal zichtbaar. Oude huizen met – voor bouwhistorici althans 
– hoge historische waarden, worden verwaarloosd of verlaten. Direct ernaast 
verrijzen gebouwen in andere bouwmaterialen en met meer verdiepingen.21
Afgezien van de ontwikkelingen in telmerken, hoekoplossingen en 
materiaalgebruik, is het fascinerend om te zien dat blokbouw met uitzondering 
van onze eigen contreien op deze breedtegraad zo uniform is. Door ons dat te 
realiseren, kunnen we met andere ogen naar onze eigen bouwtraditie kijken. Zo 
leren gebouwen die tien uur vliegen van ons af staan, ons iets over onze eigen 
huisbouw.

21 Andreas Dörrhöfer, Katja Friedrich, ‘Zur städtebaulichen und architektonischen Entwick-
  lung von Irkutsk’, in: Пpoeкт бaйкaл/ Project Baikal 29-30 (2011), 44-49. Behalve de actu-
  ele problematiek, wordt ook een beeld geschetst van mogelijke oplossingen voor nieuw-
  bouw in historische omgeving, met daarbij ook Nederlandse voorbeelden.
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