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Inleiding

Bouwhistorie vorm een belangrijke onderlegger voor deze vakkennis.
Als je weet hoe en waarom iets is gemaakt en welk vakmanschap
er voor nodig is geweest, dan ga er anders naar kijken en je gaat

er zorgvuldiger en met meer respect mee om. Dit geldt ook voor
aanwezige bouwsporen.
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Bouwhistorie – doel en werkwijze
Pas in 19e eeuw interesse
in bouwgeschiedenis

1.1 Geschiedenis bouwhistorie

Al in de 16e eeuw gingen kunstenaars naar Rome om daar gebouwen op te meten.

Ook in de 17e en 18e eeuw werden gebouwen opgemeten. Ze waren vooral bedoeld om

de ordestelsels van de klassieke Oudheid te doorgronden en te verbeteren. Pas in de 19e
eeuw werd opgemeten uit interesse voor de geschiedenis van oude gebouwen zelf. In
ons land was dat jonkheer F.N. Eyck van Zuilichem. Deze zette in 1849 wat hij zag en

opgemeten had op papier. Zo ontstond een eerste aanzet tot de geschiedenis van
onze middeleeuwse kerken en kastelen.

Alleen opmeten voor
restauratieplannen

Voor het maken van restauratieplannen voor de St. Jan in ‘s Hertogenbosch werd ook
al in de 19e eeuw het nodige opgemeten . Tegen het einde van de 19e eeuw kwamen

veel restauraties tot stand. Het opmeetwerk werd steevast verricht door Adolph Mulder,
deze opzichter-tekenaar was in dienst bij het College van Rijksadviseurs. Bekend is het
uitvoerige opmeetwerk van de ruïnes van Kasteel De Haar in Haarzuilens, voordat de
bekende restauratie-architect Pierre Cuypers zich over de ruïne ontfermde.

Documenteren belangrijk

Het goed vastleggen op tekening, in schetsen en op foto’s wordt nog steeds onderschat.
Van veel restauraties is niet meer te achterhalen, wat er precies hersteld of vernieuwd.
Dit is de reden dat ook bij deze opleiding hier veel aandacht aan wordt besteed.
Voor de wijze van opmeten en maken van schetsen zie lesbrief ???.

Afb. 1 Opmeting door
Adolph Mulder van

de ruïne van Kasteel

Haarzuilens, voordat

architect P.H.J. Cuypers aan

de herbouw begon

Bouwhistorie apart

vakdiscipline

1.2 Ontwikkeling bouwhistorie

In de afgelopen 25 jaar is bouwhistorie uitgegroeid tot een aparte vakdiscipline.
Hierdoor zijn we veel meer gaan begrijpen van het bouwen in het verleden.

Hoe werd een kapconstructie in elkaar gezet?; hoe werd gemetseld en gevoegd?;  

welke natuursteen werd toegepast en wanneer? Behalve begrip voor het bouwen

weten we dankzij de bouwhistorie ook veel meer over het wonen en de indeling van

woonhuizen. In veel gevallen is het bouwen en wonen van een stad compleet herschreven.
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Afb. 2 Links de vastgelegde

bouwsporen van de 14e
eeuwse gevel van een

woonhuis aan de Grote

Poot in Deventer, nadat een
aanliggend woonhuisje

was gesloopt.

Afb. 3 Rechts herstel

van de topgevel en een

reconstructie van de

vensters aan de hand van

de gevonden bouwsporen

Veel middeleeuwse casco’s
van woonhuizen bewaard

Door bouwhistorisch onderzoek weten we ook dat in oude stadskernen veel meer

middeleeuwse casco’s van woonhuizen bewaard gebleven te zijn dan enkele decennia

geleden voor mogelijk werd gehouden. Bekend zijn de vele onderzoeken die uitgevoerd
zijn in Utrecht en ’s-Hertogenbosch. In de Middeleeuwen bestonden de steden voor

een groot deel uit zeer brandbare houten huizen met een dakbedekking van stro of riet.
Vanaf de 14e eeuw werden voor de bouw of de herbouw na een grote stadsbrand

baksteen toegepast. We noemen dit het “versteningsproces”. Het bouwhistorisch

onderzoek heeft veel meer inzicht gegeven in dit versteningsproces. Hierdoor is een

Bouwhistorisch onderzoek

steeds vaker gevraagd

veel nauwkeuriger datering van oude casco’s mogelijk geworden.

Iedereen die betrokken is bij werkzaamheden aan monumenten (en andere waardevolle
historische bouwwerken) krijgt te maken met bouwhistorici en/of de resultaten van
bouwhistorisch onderzoek.

Vaak wordt voor restauratie of herbestemming door de gemeente die de

omgevingsvergunning verleend een bouwhistorische verkenning of opname gevraagd.
Bouwhistorische rapporten bevatten veel gegevens die van belang zijn voor een goede

(of nog betere) uitvoering van restauraties. Er verschijnen regelmatig boeken waarin de
bouwhistorie van steden uitvoerig aan de orde komt. Zie voor een beknopte lijst met

literatuur de bijlage achter deze syllabus.

Waarde herkennen en

erkennen

1.3. Waardestelling

Zolang de waarde van een gebouw niet wordt herkend en erkend, zal het niet worden
beschermd en bestaat de kans dat het zonder veel bezwaar kan worden gesloopt.

Om een gebouw effectief te kunnen beschermen, moet er dus waarde (of een reeks
van waarden) aan worden toegekend. Na het herkennen, erkennen, omschrijven en

toekennen van de waarden, door middel van een waardestellend onderzoek, zal het

object vaak de status van beschermd monument krijgen. Zomaar slopen kan dan niet

meer en bovendien zijn er financiële tegemoetkomingen mogelijk om het gebouw in
stand te houden (subsidie, financiering of fiscale voordelen).
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Het herkennen en erkennen van waarden heeft soms tijd nodig. Heel wat neogotische

kerken zijn bijvoorbeeld zonder veel protest gesloopt omdat bijna niemand inzag hoezeer
deze bouwwerken een beeld geven van de architectuur- en levensopvattingen uit de

periode 1860 – 1910 De gebouwen waren een tijdlang als het ware vogelvrij. Het herkennen

en erkennen van hun waarde, omstreeks 1975, was de start voor het beschermen van deze

categorie kerken.

Een gebouw dat behouden blijft, is een stuk gestolde informatie over hoe men bouwde,
hoe men dacht over het gebruik van ruimten, hoe men woonde, werkte, leefde en meer.
Een monument vertelt iets, het heeft een verhaal. In die zin zijn er allerhande waarden
en verhalen in verpakt. Bij behoud gaat het erom de waarden en het verhaal (weer) zo

veel mogelijk tot hun recht te laten komen.

Afb. 2 Links de vastgelegde

bouwsporen van de 14e
eeuwse gevel van een

woonhuis aan de Grote

Poot in Deventer, nadat een
aanliggend woonhuisje

was gesloopt.

Afb. 3 Rechts herstel

van de topgevel en een

reconstructie van de

vensters aan de hand van

de gevonden bouwsporen

Rekening houden met
bouwgeschiedenis

1.4. Wat willen we met bouwhistorisch onderzoek?

Een belangrijk doel van bouwhistorisch onderzoek is dat er bij restauratie of herbestemming
meer rekening wordt gehouden met de bouwgeschiedenis van een gebouw. Bouwhistorisch

onderzoek probeert de (vele) verhalen die een gebouw vertelt te ontrafelen en de waarden te
benoemen die van belang zijn om behouden te blijven.

Bedenk overigens wel dat ook wij onderdeel zijn van de voortgaande geschiedenis. Elke

restauratie wordt onderdeel van de geschiedenis van het gebouw, en dus ook ‘onze manier
van restaureren’ en ‘onze visie op wat waardevol is’.
Kunst om de

bouwgeschiedenis te ‘lezen’

Bouwhistorie kun je beschouwen als de kunst om de bouwgeschiedenis te ‘lezen’. Als dit

niet gebeurt, wordt veel waardevols niet herkend. Van een gebouw dat niet wordt ‘gelezen’,
maak je als het ware het geboortebewijs zoek (en van alles wat er wordt gesloopt, is het
geboortebewijs voorgoed weg). Het niet lezen van de bouwgeschiedenis van groepen
historische bouwwerken staat feitelijk gelijk aan het ongelezen weggooien van een

middeleeuwse oorkonde over de stichting van een stad. Door deze vorm van nalatigheid zijn

veel gebouwen die dat wel verdienden of verdienen, nooit voorgedragen voor bescherming en
dus nog altijd vogelvrij.
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Ons gebouwenbestand kent helaas een enorme erosie, waardoor veel gebouwen ‘ongelezen’

verdwijnen. Dit geldt overigens niet alleen voor niet-beschermde gebouwen, maar helaas ook
voor erkende monumenten. Hierdoor verdwijnen nog steeds te veel waardevolle elementen
uit deze gebouwen. De spijkerbroek wordt nog steeds te heet gewassen, dat wil zeggen

ondoordachte en te grote ingrepen, waardoor deze gebleekter uit de wasmachine komt dan
de bedoeling was, alle goede bedoelingen ten spijt.

Archituurhistoricus

1.5. Ondersteunende disciplines

Bij veel gebouwen is het belangrijk dat diverse gespecialiseerde disciplines worden betrokken
bij de waardebepaling. Neem bijvoorbeeld het Jachtslot St. Hubertus te Hoenderloo van

H.P. Berlage, een gebouw dat een belangrijke plaats inneemt in de ontwikkeling van onze

bouwkunst. Een architectuurhistoricus kan met het oog op de waardenstelling verbanden
zoeken met andere gebouwen van Berlage of tijdgenoten. Daaruit kan naar voren komen
waarom juist het Jachtslot belangrijk is, waar hem dat in zit, etc.
Kenner lokale en

regionale geschiedenis

Bij bouwhistorisch onderzoek van woonhuizen of boerderijen zijn kenners van de lokale en

regionale geschiedenis onmisbaar. Zij weten veel over bijvoorbeeld specifieke gebruiken die
hun sporen hebben nagelaten in het gebouw, of over bewoning door families die lokaal of
regionaal een grote invloed uitoefenden.

Afb. 6 Rechts: de

Oudshoornse kerk in

Alphen aan de Rijn (Z-H).
Gebouwd in 1663 onder
leiding van architect

Daniël Stalpaert. Een

belangrijk gebouw in de

architectuurgeschiedenis

van Nederland

Afb. 7 Links: een zeer

bijzonder interieur in het

Snouck van Loosenhuis
in Enkhuizen uit de 18e

eeuw. Dit interieur is
onderzocht door een

interieurspecialist..

Specialisten

historische interieurs

en kleur-gebruik

Bij de waardering van historische interieurs wordt regelmatig de hulp ingeroepen van

onderzoekers die gespecialiseerd zijn in interieurs en kleurgebruik. Vooral interieurs zijn sterk
onderhevig aan de mode. Dit weerspiegelt zich onder meer in de kleuren, wandbespanning

en verdere aankleding van het interieur. Voor een goede aanpak van herstel of restauratie is

dan inzicht in het gebruik en de afwerking onontbeerlijk. De laatst vijftien jaar is de aandacht

voor historische interieurs veel groter geworden. Beheren wat we hebben, betekent ook dat je

ook steeds meer te maken krijgt met het beschermen van waardevolle interieuronderdelen bij
onderhoud en restauratie.
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1.6. Werkwijze bij bouwhistorische onderzoek
Afhankelijk van vraag

varieert het onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek kan sterk variëren. Dit is afhankelijk van de wensen van een

opdrachtgever of de eisen die de gemeente stelt voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Voor een beperkte ingreep kan een gemeente moeilijk een uitgebreid onderzoek

vragen. Als partieel metsel- en voegwerk hersteld moet worden dan is hiervoor geen noodzaak
aanwezig. Betreft het groot onderhoud aan een gevel, waarbij metselwerk ingeboet moet

worden en voegwerk voor een groot deel vervangen moet worden, dan is het wel zinvol om
bouwhistorisch onderzoek uit te voeren.
Bij herbestemming altijd

bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorische

verkenning

Als sprake is van herbestemming dan wordt als onderlegger voor het plan altijd een

bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft aan waar de mogelijkheden
liggen om het gebouw aan te passen op nieuwe functies.

De meest voorkomende vorm van onderzoek is een bouwhistorische verkenning. Een soort
quick-scan waarin de waarnemingen van een dag of dagdeel worden vastgelegd in enkele

schetsen, een foto-reportage met een beknopte toelichting met een globale typering van de
aanwezige waarden. Er wordt geen archiefonderzoek gedaan.

Afb. 8 Een Brabantse

langgevelboerderij.

Oppervlakkig gezien

dateert de boerderij uit de

19e eeuw. Bij een quickscan

door een bouwhistoricus
blijkt achter de 19e eeuw

schil een kern schuil te

gaan die dateert uit de 15e

eeuw!.

Afb. 9 Bij een verdergaande
intensieve opname is van

de bovenstaande boerderij
het laat Middeleeuwse
gebint nauwkeurig

opgemeten. Een later
uitgevoerd jaarring-

onderzoek gaf zelfs aan

dat het gebint rond 1380 is

gemaakt.
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Een intensievere vorm van onderzoek is een bouwhistorische opname. Hierbij wordt het

gebouw grondig verkend. Aan de hand van oude bouwtekeningen wordt in plattegronden,

doorsneden en gevels vastgelegd welke bouwsporen en waarden aanwezig zijn. Deze vorm
van onderzoek wordt meestal gevraagd bij een restauratie of herbestemming.

Een bouwhistorische opname en verdergaande (deel)ontledingen vloeien in elkaar over. Er is
geen duidelijke scheiding te trekken, maar de diepgang is is afhankelijk van de vraagstelling.
Voor een uitgebreide uitleg van de werkwijze zijn ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

beschikbaar, uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed & Rijksgebouwendienst,
Den Haag (april 2009)’. Deze richtlijnen worden algemeen gehanteerd voor het uitvoeren van
onderzoek en rapportage.

1.7 Datering constructies en materialen

Wil je de bouwgeschiedenis zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen, dan zijn goede

dateringen van groot belang. Daarom hechten bouwhistorici grote waarde aan de datering
van constructies en materialen. Er is een grote verscheidenheid aan bronnen voor het beter
kunnen dateren van een gebouw. Enkele voorbeelden:

- exacte dateringen kunnen bijvoorbeeld afgeleid worden uit jaartalstenen en jaartalankers.
Toch kan dit verraderlijk zijn. Treffen we jaartalankers aan boven de deeldeuren van een

boerderij, dan geven deze niet de bouwtijd, maar slechts de uitbreiding of de verstening
van het achterhuis aan;

- andere bronnen zijn bouwrekeningen of tekeningen. Tekeningen werden pas verplicht
na instelling van Woningwet in 1901 voor het aanvragen van een bouwvergunning;

- een andere vruchtbare bron zijn archieven van gasthuizen die veel bezit in beheer hadden.
In deze archieven is over het bouwen en beheer veel vastgelegd.

1.8 Datering door jaarringonderzoek

Een specifieke vorm van onderzoek betreft de dendrochronologie of jaarringenonderzoek.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft dit een grote ontwikkeling doorgemaakt en sterk
aan betekenis gewonnen voor het exact dateren van houtconstructies.

Afb 9. Links met een guts

ingehakte telmerken.

Rechts een geboord gat. Dit

is geen bouwspoor van een

oude pen en gat verbinding
maar van een boorgat van

jaarringonderzoek. Het is te

herkennen aan de 4 putjes

voor de boormachine.
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Het woord dendrochronologie is afkomstig uit het Grieks. Het is samengesteld uit het
woord dendros = boom chronos = (opeenvolging in de) tijd. In gewoon Nederlands:
jaarringonderzoek

Bij dit onderzoek gaat het om het exact meten van de wisselende breedte van de

jaarringen van een boom. Hierbij bestaat één jaarring uit één vegetatieperiode van
zomer en winter. Deze breedte wisselt afhankelijk van een groeizaam of minder

groeizaam jaar. Uitgezet in een grafiek ontstaat in de loop van de tijd ontstaat een
karakteristiek verloop. Op deze wijze kan als het ware een kalender samengesteld
worden met de “levensloop” van het onderzochte stuk hout.

Afb 10 Doorsnede van

een eik van circa 150 jaar
oud. Behalve spint is ook

de schors nog aanwezig.

Hierdoor kan in dit geval

een exacte kapdatum

worden bepaald.

Jaarringkalenders

Door uit verschillende gebouwen en opgravingen hout te onderzoeken dat elkaar overlapt,
ontstaat een kunstmatige jaarringkalender. Voor sommige regio’s reikt deze tot ongeveer
7200 v. Chr.

Zo’n jaarringkalender = standaardkurve = referentiechronologie. Deze wordt voortdurend
verfijnd door het inbrengen van nieuwe monsters.

Door deze voortdurende verfijning is het inmiddels mogelijk per gebied een kalender samen
te stellen met het karakteristieke groeipatroon. Onder andere een kalender voor de region

Westfalen (Münsterland), een kalender voor het Maasbekken (Ardennen), een kalender van
het Moezelgebied en voor ons eigen land een kalender voor Twenthe en de Achterhoek.
Eisen aan eikenhout

Hoewel ook voor naaldhout jaarringkalenders zijn samengesteld, gaat het voor Nederland

bijna altijd om eikenhout. Welke eisen worden gesteld aan het eikenhout voor het onderzoek
naar de jaarringen?

In ieder geval de aanwezigheid van spinthout, liefst met een wankant (stukje schors).
Als dit er nog aanzit kan tot op het jaar nauwkeurig de kapdatum worden bepaald.

Het liefst 100 ringen of meer. Als het niet anders kan hiervoor in de plaats 3 x 70 ringen.
Per bouwfase moeten minstens 5 monsters genomen worden. Hier zie je dat een stukje
voorkennis over bouwfasen en constructieve ontwikkeling, secundair gebruikt hout
onmisbaar is. Juist in verband met de samenhang.
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Afb 11. Schema van

kunstmatige jaarring-

kalender. Door dateerbare
constructies aan elkaar
te rijgen, kan men

steeds verder in de tijd

constructies dateren.

Methoden onderzoek

Voor de methode van onderzoek zoekt men altijd naar de minst destructieve methode.

De meest destructieve methode is het afzagen van plakken. Dit kan eigenlijk alleen als het
hout al uit een constructie is verwijderd, bijvoorbeeld in verband met aantasting door de
bonte knaagkever.

Een andere methode is het boren met een speciale boor, waarmee als het ware een pijpje

jaarringen uitgeboord wordt. Deze boor veroorzaakt gaten van 22 mm. Deze behoren altijd

met een eiken propje weer dichtgezet te worden. Helaas gebeurt dit niet altijd. Tot slot een

methode die gebruikt kan worden als spreidsel of wagenschot aan de kopse kant vrij komt bij
het loshalen van vloerdelen of betimmeringen. Door het glad schuren worden de jaarringen
goed zichtbaar en kunnen dan gemeten worden.
Inpassing in

standaardkurve

Nadat de meting is verricht, wordt de kurve of het karakteristieke verloop van het monster
ingepast in de zogenaamde standaardkurve. De gegevens voor de inpassing worden met

behulp van een computer berekend voor het sporen met de standaardkurve, met een Duits
woord ook wel de “Gleichlaüfigkeit” genoemd. Het monster past natuurlijk nooit helemaal
op de standaardkurve. De overeenkomst moet voldoende duidelijk zijn, met een moeilijk

woord “significant” om een overeenkomst vast te kunnen stellen. Deze overeenkomst moet

liggen tussen de 60% en 80%. Is dit minder dan is het hout niet te dateren. Des te hoger het
percentage des duidelijke de overeenkomst.

Afb 12. De gevonden

breedtes van de jaar-

ringen worden afgezet

op de zogenaamde

“standaardkurve” om

de “gleichlaüﬁgkeit” te

kunnen bepalen

Veldatum -

verwerking

Uit het jaarringonderzoek naar eiken in Duitsland blijkt dat 69% van het gevelde hout binnen
1 jaar in de constructie werd verwerkt en 29% binnen 2 jaar! Dit houdt in dat als de veldatum

van het hout bepaald kan worden, ook vrij nauwkeurig de bouwdatum vastgesteld kan worden.
Hiermee is jaarringonderzoek dus een belangrijk hulpmiddel om houtconstructies te dateren.
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Afb. 13. Boerderij met

jaartalankers in de

achtergevel. Deze geven

slechts de verstening van

de achtergevel aan, niet de

bouwtijd van de boerderij,

die uit de 18e eeuw dateert.

1.9 Telmerken en steenhouwersmerken
Telmerken

Het maken van de onderdelen en verbindingen van gebinten en kapconstructies was tot
ver in de 19e eeuw handwerk. Het is dan niet te voorkomen dat alle maten enigszins van

elkaar verschillen. Verwisseling van onderdelen mocht niet plaatsvinden. De soms honderden
onderdelen die vooraf in de werkplaats werden gemaakt, moesten nauwkeurig worden

gemerkt. Na het transport naar de bouwplaats konden dan de onderdelen op de juiste plaats
bij elkaar worden gevoegd.

De merken die de timmerlieden op het hout aanbrachten noemen we telmerken. Afhankelijk
van tijd, regio en het beschikbare gereedschap verschillen deze telmerken. Juist door bij

bouwhistorisch onderzoek de telmerken te documenteren, is men erin geslaagd het aan
de hand van deze telmerken grote delen van de bouwgeschiedenis van gebouwen te
reconstrueren.

Afb 14. Een ritsmes dat

gebruikt wordt om

telmerken in hout-

constructies aan te

brengen.

De oudste telmerken werden met een ritsmes aanbracht. Een gootvormig snijmesje dat

ook nu nog in de bosbouw wordt gebruikt. Het heeft een gootvormig mesje dat een duidelijk
groef in het hout trekt. We noemen dat gesneden telmerken.

Bij het toenemend gebruik van beitels en gutsen werden de telmerken in het hout gehakt.
Dat zijn de gehakte telmerken.

In de eerste helft van de 16e eeuw werden in het oosten van Nederland ook vaak gezaagde
telmerken aangebracht. Vooral op de sporen zijn deze heel duidelijk zichtbaar.
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Afb. 15 Een eiken sporenkap

waarop gezaagde

telmerken te zien zijn.

De kap van deze schuur

in Oost-Nederland kon

gedateerd worden op circa

1530-1540.

In Nederland zijn alle houtconstructies zo in elkaar gezet dat onderdelen in loodrecht op de
as van het gebouw staande vlakken bij elkaar horen. Door alle onderdelen die in dat vlak bij
elkaar te horen te merken, was het samenstellen op de bouwplaats betrekkelijk eenvoudig.
Daarbij maakte men ook nog onderscheid tussen links en rechts, zie afb. Dit gebeurde door
het toevoegen van een extra teken, het zogenaamde “richtingsteken”. Behalve gebinten

en spanten, werden ook sporenparen van een telmerk voorzien. Bij grote kerken konden de
nummering dan wel tot 128 oplopen!

Afb. 16 Rechts: uitgesmeed

17e eeuws gevelanker,
vastgezet met krul.

Afb. 17 Links: gietijzeren

anker, vastgezet door een

gesmede kop op een staaf.

Telmerken werd altijd aangebracht op het vlak van het hout waarop alle maten en

verbindingen werden afgetekend. We noemen dat de constructiezijde. Op de bouwplaats

werden de constructies, liggend op het maaiveld of vloer, weer op dezelfde wijze in elkaar
gezet en overeind gezet. Het zogenaamde “richten” van gebinten of spanten.

Met het gebruik van gehakte telmerken, werden telmerken minder stelselmatig toegepast.
In de loop van de 17e, bevorderd door het gebruik van grenenhout, verdwenen telmerken in
grote delen van ons land. In het Oost-Nederland blijven telmerken, mede door het gebruik
van inlands eiken, nog tot het in de 20e eeuw in gebruik bij de bouw van boerderijen.
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Steenhouwersmerken

Bij het bewerken van natuursteen komen we soms merken tegen. Zeldzaam zijn stelmerken,

waarmee aangegeven werd in welke lagen natuursteen gesteld moest worden. Groevemerken
gaven aan welke groeve de steen geleverd had. Vaker komen we steenhouwers-merken tegen.

Dit steenhouwersmerk was het persoonlijk handmerk dat de steenhouwer in zijn werkstukken
hakte. In een tijd dat weinig mensen het schrijven beheersten werden eigendommen

gemerkt met huismerken. Bij steenhouwers-merken gaf de steenhouwer aan welke stukken
natuursteen door hem in profiel gehakt waren.

Deze steenhouwersmerken komen niet alleen op zandsteen voor, maar ook op andere

soorten natuur-steen. Vanaf de 13e eeuw komen deze merken al voor. Vooral bij werkstukken

zandsteen uit de 16e eeuw komen vaak steenhouwersmerken tegen, een eeuw met heel veel
bouwactiviteiten. In de loop van de 17e eeuw verdwenen deze merken in Nederland.

In het bouwhistorisch onderzoek van de afgelopen 40 jaar is een verbinding gelegd tussen

bewaard gebleven rekeningen en andere archiefbronnen en de steenhouwersmerken. Hierdoor
is het mogelijk een stukje bouwgeschiedenis nauwkeuriger te dateren en zelfs de koppelen
aan bekende steenhouwers of families. Veel steenhouwers werkten in opdracht voor veel
bouwprojecten van kerken, torens en andere belangrijke openbare gebouwen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het merk steeds bij één en dezelfde steenhouwer hoort.

Aan de hand van de gehakte en/of geleverde blokken werd de steenhouwer afgerekend.
Meestal bevindt het steenhouwers-merk zich op een in het zicht blijvend vlak van een
blok natuursteen. Op elk blok werd één steen-houwersmerk aangebracht.

Evenals bij telmerken, zijn we extra zorgvuldig bij het handhaven of terugzetten van juist
deze blokken natuursteen. Soms verdwijnen deze steenhouwersmerken tijdens grote

restauraties bij het keren of vernieuwen van blokken. Dat proberen we natuurlijk zoveel
mogelijk te voorkomen.

Afb. 18 Rechts:

steenhouwersmerken op

blokken zandsteen van het

vm. stadhuis van Hasselt.
Afb 19 Links: de

gedocumenteerde

steenhouwersmerken
waaruit blijkt dat de

steenhouwer deze heeft
vervaardigd in 1550
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Bouwsporen herkennen
Verzorgen stenen

archief

2.1 Erosie van het stenen archief

In de monumentenzorg verzorgen we eigenlijk een stenen archief. Elk gebouw kan worden

beschouwd als een stenen archief, een stukje ‘gestolde geschiedenis’. Maar omdat de tand des
tijds er voortdurend aan knaagt, treedt er erosie op. Onder meer door gebruik en bewoning,
maar ook door weersinvloeden. Bij musea in monumentale gebouwen is de overmatige

slijtage door bezoekers een ernstig probleem. Erosie ontstaat ook als de bestemming wordt
gewijzigd. Als bijvoorbeeld een kasteel een hotel moet worden, zijn er liften nodig en zal er

hak- en breekwerk plaatsvinden. Daardoor zullen bouwsporen verdwijnen (en zullen er nieuwe
ontstaan).

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook onderhoud kan een vorm van sluipende

erosie zijn. Door reparaties en herstel verdwijnt er oorspronkelijk materiaal of een belangrijk
bouwspoor. Bij grotere ingrepen, zoals een restauratie, moeten zelfs constructies en grote

stukken metselwerk geheel of gedeeltelijk worden vervangen. Allemaal factoren die in meer
of mindere mate de erosie van het stenen archief bepalen.

Afb. 20 Rechts:

Na het ontmantelen van

de voorgevel van deze
boerderij werden de

restanten zichtbaar van

vakwerk uit de 16e eeuw.
Afb 21Links:

de verwijderde onderdelen.
Het trieste resultaat

van de ingrijpende

restauratie waarbij heel

veel bouwsporen werden

verwijderd.

Herkennen wat er is gebeurd

Herkennen of weten wat er is gebeurd, betekent dat je je verdiept in bouwtechnieken uit

het verleden die sporen in metselwerk en voegwerk achterlaten. Vroeger gebruikte soorten
baksteen en natuursteen en deze weten te herkennen. Een kenner ziet aan een gevel heel
veel dat een oppervlakkige beschouwer niet ziet. Hier geldt: “wat je niet kent, zie je niet!”

Wat wil het monument vertellen? Zoek naar sporen / informatie / verhaal die meer vertellen
over de gevels, aangepaste kozijnen, het metselwerk of voegwerk dat je gaat onderhouden

of restaureren. Dit kunnen bewerkingssporen zijn zoals het scharreren van de baksteen, het

gebruikte formaat baksteen, de originele voeg die nog ergens aanwezig is. Verder nog sporen
van een verbouwing of aanpassing.
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Afb. 22 Wat je niet kent

zie je niet! Restanten van

Romeinse dakpannen uit

de 3e eeuw, verwerkt in de

Valkhofkapel te Nijmegen

uit de 11e en 12e eeuw.

Bouwwijze, aanpassing en
hergebruik

2.2 Wanneer is sprake van bouwsporen?

Bouwsporen zijn alle sporen die ontstaan door de wijze van bouwen in het verleden
en alle aanpassingen en hergebruik van materialen en constructies.

Bouwtechniek uit het verleden laat soms duidelijk sporen aan in de vorm van kortelinggaten
bij het metselen van zware massieve muren van toren, kerken en kastelen.

Toepassing tropisch
hardhout

Bij restauraties in de ’70-er en ’80-er jaren van de 20e eeuw was het heel gebruikelijk

om tropisch hardhout toepassen voor eikenhouten gebinten en kappen. Het argument

was dat dan duidelijk was wat bij de restauratie vernieuwd was. Hele kapvoeten werden

op deze wijze vernieuwd in iroko of bilinga, dat in zware maten en grote lengtes leverbaar

was. Goed gedroogd eiken in grote afmetingen was lastig verkrijgbaar. Inmiddels eiken voor
onderhoud en restauratie weer gebruikelijk en wordt de toepassing van tropisch hardhout
waar mogelijk teruggedrongen.
Voorkomen is een
bouwspoor

Het gebruik van tropisch hardhout is, ruim genomen, ook een bouwspoor dat karakteristiek
is voor restauraties uit de ’70-er en ’80-er jaren van de 20e eeuw!

Afb 23. Restauratie van

een kerkkap in 1984. Het

gebruik van tropisch

hardhout, in dit gevel

bilinga, was toen heel

gebruikelijk.
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2.3 Hoe ontstaan bouwsporen?

Tot circa 1920 was materiaal relatief duur en arbeid goedkoop. In de loop van de 20e eeuw
veranderde dit sterk. Arbeid werd steeds duurder. Er werd dus steeds meer gezocht naar

arbeidsbesparende werkmethoden. De huidige bouwtechniek is behalve het metselen van

een buitenspouwblad in baksteen steeds meer het monteren geworden van fabrieksmatig
geproduceerde onderdelen.
Vergaand hergebruik

Alle oude gebouwen laten zien dat materialen en constructies zolang en zoveel mogelijk
werden hergebruikt. Denk maar aan het hergebruik van baksteen en natuursteen. Ook
hout leende zich prima voor hergebruik of aanpassing aan een nieuwe functie. In veel

kapconstructies vinden we daar de sporen van terug. Ook kozijnen werden stevig vermaakt
om er ramen met een nieuwe roedenverdeling in aan te brengen.
Herbestemming

Een praktijk die al eeuwen bestaat is het herbestemmen van gebouwen. Ook vroeger werden
bestaande gebouwen die hun functie waren verloren herbestemd voor soms geheel andere
functies. Zo werd de middeleeuwse St-Antoniespoort in Amsterdam omgebouwd tot Waag
met een gildekamer voor de metselaars. Een praktijk die vooral de laatste jaren steeds

belangrijker is geworden. Er zal steeds meer gezocht worden naar herbestemming, beheer

en onderhoud van wat er al staat. Aanpassen betekent verbouwen voor de nieuwe functie.
Het levert altijd bouwsporen op. Juist deze sporen vertellen iets over de geschiedenis van

het gebouw. Daarom vinden we in de monumentenzorg het handhaven van zoveel mogelijk
bouwsporen belangrijk

Afb. 24 Het waaggebouw

op de Nieuwmarkt te

Amsterdam. Een mooi

voorbeeld van een

herbestemd poortgebouw
van de Middeleeuwse

stadsmuur

Handhaven van zoveel

mogelijk bouwsporen

2.4. Hoe gaan we met bouwsporen om?
Wat is gaafheid?

Voor het behoud van ons bouwkundig erfgoed betekent het in ieder geval niet terug naar

de al dan niet vermeende oorspronkelijke bouwperiode! Van het oorspronkelijke gebouw is

lang niet alles bewaard gebleven. Terug naar de oorspronkelijke bouwperiode houdt meestal
een vergaande reconstructie in. Veel interessante bouwsporen verdwijnen op deze manier.
Gaafheid staat voor het zoveel mogelijk bouwsporen zichtbaar of onzichtbaar handhaven.

Gaafheid betekent het handhaven van verschillende lagen van de bouwgeschiedenis en het
gebruik. Het verhaal van het gebouw moet na een restauratie nog steeds verteld kunnen
worden aan de hand van de bouwsporen
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Afb. 25 kerk in Friesland
waarin de bouwsporen

zichtbaar zijn van ongeveer
800 jaar bouwen! Van

tufsteen uit de 12e eeuw tot

herstel uit de late 18e en

19e eeuw.

Ook in het verleden kwam achterstallig onderhoud voor. Denk maar aan armoede,

economische tegenslagen waardoor onderhoud uitgesteld werd. Als het weer beter
ging werd alsnog onderhoud uitgevoerd.

Herstellingen uit het verleden worden gehandhaafd zolang de constructieve veiligheid niet
in het geding is. Je kunt dan denken aan balkkopherstel, of het onderschuiven van een slof

bij een licht aangetaste balkkop. Verder zijn bij gebinten smeedijzeren stroppen aangebracht
voor de versteviging van losgetrokken verbindingen. Allemaal bouwsporen die iets vertellen
over de wijze waarop men met het gebouw is omgegaan.

Afb 26/ Eerdere reparaties
handhaven zolang de

constructieve veiligheid

geen gevaar loopt.

2.5 Meer bouwperioden - meer bouwsporen
Algemeen

Veel monumenten kennen een bouwgeschiedenis van enkele eeuwen. Er zijn kastelen die ooit

ontstaan zijn uit een middeleeuwse woontoren en in de eeuwen daarna uitgebouwd zijn tot een

groot kasteel of een fraaie historische buitenplaats. Ook bij kerken werden koren uit de Romaanse
bouwperiode vervangen door een veel groter koor in Gotische bouwstijl. Als gebouwen meerdere
bouwperioden omvatten des te meer restanten – bouwsporen zal je aantreffen. Vaak zie je dit

terug in dichtgemetselde openingen van oude doorgangen of gedeelten van kolommen in kerken
die zijn blijven staan bij het ombouwen naar een grotere kerk.
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Afb. 27. Rechts:

Plattegrond van kasteel

Doorwerth (Gld) met alle

bouwfasen t/m de 19e
eeuw. Rechtsboven de

oorspronkelijke donjon. .
Afb 28. Links: de

oorspronkelijke donjon.
Het lichte metselwerk

rond de kruiskozijnen

zin de zichtbare sporen
van het herstel van

oorlogsschade uit de

Tweede Wereldoorlog.

2.6. Verschuiving in de tijd

De grote steden beschikten voor de handel over een uitgebreid netwerk aan contacten

onderling, maar ook met andere landen. In de late 17e en 18e eeuw kreeg de Franse hofcultuur
van de koningen Lodewijk XIV t/m XV veel invloed in ons land. De elite liet graag blijken op de
hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen, materiaalgebruik etc. In de kleinere steden drong
dit wat later door en op het platteland nog weer veel later.

Een onderdeel waarin dit in het bijzonder tot uitdrukking komt zijn venstervormen. Al in de

17e eeuw werd glas goedkoper en konden grotere glasformaten worden toegepast. Hiervoor
werden kruiskozijnen aangepast met raamhout en houten roeden. Aan het einde van de 17e

eeuw met de komst van vensters met schuiframen, werden in de grote steden in de voorgevels

op grote schaal oude kozijnen vermaakt voor schuiframen, terwijl op het platteland nog tot ver
in de 18e eeuw kruiskozijnen werden gemaakt.

Was rond 1800 bij schuiframen al sprake van slechts drie ruiten naast elkaar, op het platteland
werden aan het begin van de 19e eeuw nog schuiframen gemaakt met 6 ruitjes naast elkaar.
Een verschuiving in de tijd van soms tientallen jaren. Dat maakt vooral het dateren van
boerderijen lastig als jaartalankers of andere gegevens uit de bouwtijd ontbreken.

Afb. 29 Rechts: Huis

Groeneveld met schuif-

ramen uit de bouwtijd van

rond 1794.

Afb 30 Links: voorgevel

van een boerderij in de

omgeving van Zutphen,

gebouwd in 1805 met een
verdeling van de roeden

met 6 ruitjes naast elkaar.

Een verschuiving in de tijd

van circa 50 à 60 jaar.
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2.7. Aanpassing aan gewijzigde omstandigheden

Veel bouwsporen ontstaan de gewijzigde omstandigheden en hogere eisen. Niet alleen

woonhuizen, maar ook boerderijen werden hierop aangepast. Meestal kwam het neer op een

verdere onderverdeling naar functie, zoals een aparte spoelkeuken, woonkeuken, woonkamer,
pronkkamer etc. Een veel voorkomende aanpassing was het aanbrengen van gangmuren.

In woonhuizen uit de 16e en 17e eeuw kon het voorhuis van buitenaf direct worden betreden.
Dit was ook bij boerderijen het geval met de woonkeuken of heerd in het voorhuis.

De toevoeging van deze gangmuur is bijna altijd te herkennen, omdat de balken door de

later aangebrachte gangmuur doorlopen naar een dragende zijgevel of zoals bij boerderijen
als ankerbalk bevestigd is in een (restant) van de stijl. Korbelen zijn vaak weggezaagd en de
sleuven voor de getoogde verbinding zijn keurig dichtgezet voor een nette aanblik.

Afb 31 Een moerbalk

die opgelegd is op een

muurstijl. Oorspronkelijk

een korbeelstel waarvan

de korbeel weggenomen

is. Rechts bij de peerkraal

de later aangebrachte

gangmuur

2.8. Bijzondere bouwsporen en constructies

Soms komen we bijzondere bouwsporen tegen die te maken hebben met een eerdere
bouwfase of het gebruik van een gebouw.

In het hele land komen werden hoger gelegen verdiepingen en zolders gebruikt voor de

opslag van producten en goederen. Besef dat in de winter grote delen van ons wegen niet

of moeilijk begaanbaar waren. Dit hield in dat op het platteland veel producten en goederen
tijdelijk opgeslagen moesten worden, voordat ze in het voorjaar naar een markt of stad

vervoerd konden worden. Een bekend voorbeeld is graan dat in de winterperiode met de
hand werd gedorst en op de zolder van het voorhuis opgeslagen werd.

Bekend zijn natuurlijk ook de vele pakhuizen in steden. Meestal was daar aan de buitenzijde
een hijsbalk aanwezig met in de kap een as met een hijswiel. Deze hijswielen als zichtbaar
getuigenis van de opslag zijn inmiddels zeldzaam. Als deze worden aangetroffen, doen we

er alles aan om deze ter plaatse te behouden. Vaak zijn onder zo’n hijswiel nog de luiken in
de vloer aanwezig waardoor de producten of goederen omhoog werden gehesen.

Een bijzonder bouwspoor zijn bewaard gebleven delen van kapconstructies van een

oudere bouwfase. Bij de vergroting of wijziging van het gebouw, is de oude eiken kap
bewaard gebleven en de nieuwe kap er overheen gebouwd. Waar we dit aantreffen,

zorgen we ervoor dat later aangebracht kap wordt hersteld zonder dat de oudere kap

beschadigt of dat hiervan delen verwijderd moeten worden. Ook als we eiken beschot

aantreffen, doen we er alles aan om dit te handhaven. Bij leibedekking treffen we op dit

beschot soms wel resten in het hout aan van drie tot vier generaties smeedijzeren nagels,
waarmee eerder leien op het beschot zijn bevestigd.
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Afb. 32 Rechts: Een hijswiel

in de kapconstructie van

een kasteel, ooit gebruikt

om goederen naar de

zolders te hijsen.

Afb 33 Links: een sporenkap

met het oorspronkelijke

eiken beschot. Gelukkig is

de kap gehandhaafd bij het

vernieuwen en verhoging

van de kap.
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