
Muren dienen om ruimten te ontsluiten.

A
I Ongemerkt moet worden dat in de oude

Grote delen blijven daarna zichtbaar en zij
kunnen mede het aanzicht van een oude stad
bepalen. In het hierna volgende zullen wij ons
beperken tot de muren uitgevoerd in
baksteen, zoals wij die nog aantreffen bij
enkele historische gebouwen in onze stad.

Uiteraard was de vervaardiging van onze
oude baksteen een kwestie van handwerk. De
grondstof, de klei dus, werd in houten bakjes
geslagen en daarna afgestreken. De hierdoor
gevormde stenen werden uit de bakjes gelost
en naast elkaar op de grond gelegd. Zij
werden dan aan weer en wind blootgesteld om

tijd ge’en  gebruik werd gemaakt van portland
cement. Algemeen werd in de huizenbouw vrij
sterke kalkspecie gebruikt, in de verhouding
van 2 kalk op 1 zand. Het verhardingsproces
verliep onder invloed van de koolzuur uit de
lucht van buiten naar binnen en verliep uiterst
traag. Als materiaal voor deze kalk werden \
schelpen aan de stranden verzameld. Deze \
werden in ovens dicht bij de kust verbrand en
daarna vermalen tot de zgn. schelpkalk. \
Wanneer oude muren wortden gesloopt,
worden hierin nog steeds stukjes onverbrande
schelpen gevonden. Deze kalk was niet

te drogen. spierwit. -
In tegenstelling met onze huidige muren,Het bakproces verliep in vrij primitieve

ovens, bij een niet al te hoge temperatuur.
De stenen die langs de Hollandse IJssel
werden gebakken, hadden een klein formààt:
Door het plaatselijk verschil in hitte in die
ovens, ontstonden er stenen met een zeer
uiteenlopende hardheid, kleur en afmeting.
Hoe dichter de stenen bij het vuur hadden \
gelegen, des te harder werden zij gebakken.
Deze zgn. klinkers hadden een gele kleur. De
meer afgelegen klinkers waren zachter en,
hadden een rode kleur. De hardst gebakken
steen had de kleinste afmeting. In het \
algemeen waren de IJsselsteentjes vrij taai en \
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gemaakt van harde steen en portland  cement,
bleven deze oude muren sterk elastisch. De
techniek van funderen liet in vroegere dagen
wel eens wat te wensen over. Het oude
metselwerk kon wel enige zetting opnemen,
zonder dat de boel ging scheuren.

Ik zag in de Krimpenerwaard een vrij lange
boerderij uit de 17de eeuw, gemetseld in
geelrode  IJsselsteentjes. In deze boerderij was
in het midden een brandmuur en een zware
koepelvormige haard gemetseld. Het gevolg
was dat deze boerderij in het midden is gaan
doorzakken, evenwel zonder optreden van
scheuren in het metselwerk. Wel heeft men

\
l F i g .  2 .  * Kruisverbmd  in oude gebouwen.Fig.  1.  * Modern kruisverband

In mijn bezit is een gele IJsselklinker  met de voor de zekerheid een 70 jaar geleden de
afmeting van 165x70~40 mm. Ik moet er bij zware haardpartij verwijderd.
zeggen ongeveer, want de steen is gelukkig Bij het metselen werden de stenen in
geen volmaakt paralellepipedum.  Door het verband neergelegd. Algemeen toegepast was
afstrijken heeft de steen een rijke en een arme hierbij het zo genoemde kruisverband. Dit
kant gekregen (dik en dun dus). Het aardige was sterk en mooi om te zien. Gelet op het
van deze steen is, dat er een afdruk van een kleine formaat steen, kwamen muren in
hondepoot op voorkomt. Een hond heeft halfsteenswerk (70 mm.) niet voor. De muren
blijkbaar bij het drogen van de steen over het werden uitgevoerd als steenswerk(1 steen dik,
tasveld  gelopen. of 160 á 170 mm) of anderhalfsteenswerk

Uit het bovenstaande valt op te maken dat (240 á 250 mm). Voor speciale gevallen
het fabrikageproces zo belangrijk is geweest komen nog dikkere muren voor.
voor het eindprodukt, voor wat betreft Bij het kruisverband worden afwisselend
afmeting, hardheid en kleur. Daarom is onze koplagen en streklagen gemetseld. Door
oude IJsselsteen  zo bijzonder interessant, daarbij de stenen te laten verspringen wordt
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I Ok.  1). Ter 1 \ muur een nieuwe raam- of deuropening moethet kruisverband verkreger-  ,--~-  -,- _ __
afsluiting van het werk wordt tegenwoordig
aan het begin een drieklesoor gelegd (zie fig.).
Een klesoor heeft een vierde van een
steenlengte en een drieklesoor heeft een
driekwart van deze lengte. Een en ander
wordt door afhakken van een hele steen
verkregen.

Hiernaast bestond nog het begrip
r

klitsklesoor. Dit is een steen  in de  1
doorgehakt en die dan het formaat

engte
heeft van

165x35~40 mm. Deze steen speelt een
belangrijke rol in het oude metselwerk. Het
woord klesoor schiint  afkomstig te ziin uit het

worden gemaakt. Het metselwerk wordt
volgens de bestaande vertanding afgebroken
(zie fig. 2). Na het plaatsen van het kozijn
tegen deze vertanding, moeten de
overblijvende openingen afwisselend met een
halve steen en een klitsklesoor worden
opgevuld. Deze constructie is m.i. minder
mooi en in elk geval minder sterk.

Hieronder volgen enkele Goudse
bouwwerken waar klitsklesoren worden
teruggevonden.

De Waag (1668).‘Schitterend  aebouw  met

daarbii allereerst denken aan de vr
Agnieienkapel en het renaissance 1

egere
lis aan de

De Agnietenkapel(2de  helft,van de 15de
ll.

Naaierstraat uit 1498.
eeuw), gerestaureerd 1972-1975. Op de kaart

Nu valt het op dat bij het toen toegepaste
van 1585 uit de atlas van Braun en Hogenberg

verband het begin van het werk anders dan
staat het Agnietenklooster getekend.

tegenwoordig werd opgezet, nl. door
Klitsklesoren komen hier nog voor in de

gebruikmaking van genoemde klitsklesoren.
steunberen aan de áchterzijde. (Foto 1).

Het Catharina Gasthuis aan de Oosthaven~
(fig. 2). In het aanzicht ziet men dan een kop
van~35x40  mm. De klitsklesoor zelf ligt in de

(1665) en daarnaast Het Stedelijk ‘museum,
vroeger de Gasthuiskapel (1665). \

koppenlaag en wel een halve steen na het Het Weeshuis (1642) (Foto 2). Klitsklesoren
Le-:- l----- __---  i- -l- - - -  -.------1  -..  Y~.  1~ -er Iuegm.

Een andere oplossing, die ook in Gouda
voorkomt, wordt verkregen door de
klitsklesoor direkt aan het begin van het werk
te leggen. Ik kan mij ook voorstellen dat deze
oplossing wordt gebruikt als in een bestaande

KUII~CI~  voor  m ue voorgevel en m ae zijgevel
aan de ingebouwde binnenplaats. De laatste
gevel is bijzonder mooi gemetseld van zachte
gele ‘steen met langs de neggen van ramen en
deuren zachte rode steen. Persoonlijk vind ik
dit één van de fraaiste plekjes van Gouda.



de zijgevel langs de Patersteeg,  wel”50 meter
lang, zonder enige scheur.

Het Tolhuis, gebouwd na afsluiting van de
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De tijd heeft hier stil gestaan. Bekijk ook eens 1 De later tot stand gekomen bouwwerken met
kroonhjsten,  zoals dit bijvoorbeeld te zien is
aan de St. Jorisdoelen (1762) aan de
Tiendeweg, hebben deze constructie niet meer.

riervoor een reden aan1
ik dienaangaande g e e n

-
Haven in 1625. (Foto 3).

De Moriaan (16 17). Weer prachtig
bouwwerk.

Den Eyser  (1695). Zeer fraai gerestaureerde ,
trapgevel in de Naaierstraat no. 12,

Eveneens verdient aandacht de aardige
trapgevel in de Zeugstraat no. 64 (Foto
Daems).

Het Letmaetshofje (1625). (Foto 4), aan de
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Tenslotte wil ik nog twee werken noemen,
litsklesoren aan het begin of einde
:rk zitten.
!arus  poortje (1695). <Dit stond \
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voeger  aan het Rotterdamse Veer. Later
:lukkig  weer opgebouwd als achteruitgang

A g n i
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ur  het museum.
Het Poortje Huize Groeneweg, schuin

tegenover de Patersteeg. Opgemerkt zij nog,
dat ook bij de Gasthuiskapel klitsklesoren aan
het begin van het werk worden gevonden.

Wanneer precies aan het gebruik van
klitsklesoren een einde is gekomen, is moeilijk
te achterhalen. Raas (zie Literatuur) spreekt

zijn t
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xrding  en zij hebben een fraaie kleur, van
: geel tot een mild rood. Hierbij is de
nval belangrijk. U moet eens op een
ige namiddag gaan kijken naar de
etenkapel of de binnenplaats van het
thuis,  waar alle nuances van geel tot rood
e bewonderen.

ing v Jan‘van den Berge

van rond 1720. Ik denk ook niet dat het van
de ene dag op de andere zal zijn veranderd.


