


Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -2- De Grote Geer in 197B boerderij in die tijd op een andere plaats gestaan moet hebben, maaruit de hoeveelheid vondsten moet worden afgeleid dat hij er niet vervandaan gestaan heeft. In het voorhuis werden nergens sporen van eengebouw uit deze periode gevonden, maar het is heel goed mogelijk datdeze gezocht moeten worden onder het achterhuis. Of dit al een stenengebouw geweest is valt niet te zeggen, allen dat in de latere fasenvan de boerderij wel stenen gebruikt zijn van formatien welke na 1400niet meer gemaakt werden en dus van afbraak afkomstig zijn. Stenenwaren toen nog een duur soort bouwmateriaal en het is dus heel goed



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -3- mogelijk dat zij afkomstig zijn van een elders afgebroken gebouw. Zorond 1450 of misschien nog iets vroeger werd een boerderij gebouwd opdezelfde plaats als de tegenwoordige boerderij, alleen iets kleiner(tekening 1). Deze boerderij had in ieder geval stenen funderingen,wat nog niet wil zeggen dat het opgaand muurwerk ook van steen was.Het achterhuis zal beslist nog van hout geweest zijn. In de kaaskameren in de keuken werd een gedeelte van de fundering aangetroffen, in devoorkmamer alleen nog een uitbraaksleuf (funderingen werden in dietijd vaak nog helemaal weggebroken om de stenen weer te kunnen gebrui-ken). De reden dat er in de kaaskamer en in de keuken nog wel funde-ringen werden gevonden is dat deze bij een volgende verbouwing ge-bruikt werden. Tevens werden er in de voorkamer een aantal stookplaat-sen gevonden uit deze

periode. Deze stookplaatsen waren in het middenvan het woongedeelte gelegen en hadden geen speciale rookafvoer, hetwaren open vuren waarvan de rook zelf zijn weg door kieren en spletenin het dak zocht. De uiterlijke vorm van de boerderij was die van hetz.g. langhuistype. De hierop volgende bouwfase stamt uit het midden van de 16e eeuw.De voorgevel werd verplaatst naar de plek waar deze thans staat en erwerd een kelder gebouwd met daarboven een opkamer. De plattegrond Tekening 1 en 2 ?BmaaiHHMBa a-.r a X Deze lijn geeft de plattegrond ujeeruit 1400 bij tekening 1, uit ongeveer 1550 bij teke-ning 2.







Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 De uieruerschillendetypen tegels 3. stookplaatsenHet oudste type stookplaats is de zogenaamde 'vrije haard', eenopen vuur midden in de woonruimte. Als warmtebron was dit echter nieterg comfortabel: de stralingswarmte die vlak bij het vuur erg hoogkon zijn, was meestal niet voldoende om de grote open ruimte te ver-warmen. Ook zal men veel hinder hebben ondervonden van rook en roetaf-zetting. Van dit type stookplaats werden er in de voorkamer een aantalgevonden, maar er ontstaat waarschijnljk al vroeg een ander typestookplaats, namelijk een open vuur met rookvang (schouw) en eenrookafvoer (schoorsteen). Drie van de brandplekken in de voorkamerlagen namelijk vlak bij en tegen de voorgevel van de boerderij uit deperiode 1450-1550. Het is dus heel goed mogelijk dat hierboven tegende muur een schouw en schoorsteen gebouwd waren. Toen in het

middenvan de 16e eeuw de boerderij verbouwd was, werd de stookplaats ver-plaatst naar de muur tussen het voor- en achterhuis. Aan het einde vande 16e eeuw begon men de muur achter het vuur en onder de schouw vaakte voorzien van een versiering bestaande uit haardstenen of gegla-zuurde tegels. Tegels hadden ook de functie de muur tegen het vuur tebeschermen. De schouw in de voorkamer van de Grote Geer heeft in deloop der tijd minstens een viertal verschillende soorten tegels ge-



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -7- kend. De oudste die we gevonden hebben zijn uit ongeveer 1640. In detweede helft van de 17e eeuw zijn deze geheel of gedeeltelijk doorandere vervangen en na de brand van 1708 eveneens. In de 19e eeuw,toen men van het open vuur was overgestapt naar een kachel, werd tochnog de muur hierachter versierd met tegels. Een aantal van deze laat-ste soort tegeltjes zaten nog in het schouwtje in de voorkamer, diebij de laatste verbouwing in 1986 gesloopt is. In de opkamer werd al vroeg een stookplaats gemaakt. Tijdens hetonderzoek naar bouwsporen werd een groot gedeelte van de pleisterlaagaan de binnenkamt van de opkamermuren verwijderd. Onder het raam in derechterzijgevel werd toen een stookplaats gevonden met in de muur 33haardstenen. De halfronde sluitsteen, die altijd op dergelijke haard-stenen geplaatst was, werd na de brand verwijderd omdat

deze stook-plaats niet meer gebruikt werd en er een raam boven was gemaakt. Datwas jammer, omdat in zo'n sluitsteen vaak het jaar van fabricage De uondst uan de aspot onder het schouwtje in de uoorkamer



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -8- De 33 haardstenen in de opkamer onder: een v/an de haardstenen na te zijn schoongemaakt







Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -11- zijn. De datering komt overeen met de ouderdom van de scherven enijzervondsten uit de 'sloot' in de voorkamer. I.jzer. Van de bekende materialen is ijzer de laatste 2000 jaar welhet meest verwerkt om gebruiksvoorwerpen van te maken. Toch is hetaantal ijzeren voorwerpen dat gevonden wordt relatief gering. Ditheeft te maken met het gemak waarmee ijzer met de zuurstof uit delucht reageert en dan een bros oxide (roest) vormt, dat na lange tijdslechts een bruinige plek in de grond achterlaat. Alleen onder omstan-digheden waarbij ijzer geheel van zuurstof is afgesloten, kan hetbewaard blijven. In de al genoemde 'sloot' zijn ijzeren voorwerpenredelijk tot goed bewaard gebleven. Er zijn zeven messen gevonden in allerlei soorten en maten. Alleen Een aantal uan de ijzeruondsten uit de 'sloot' u . 1. n . r . spade, rijspoor, sleuteltje en drie messen










