
12 maart 2022, pag. 14

Schatkamer

aan hout
Paul Borghaerts uit Easterein dateert hout en schreef
er het boek Houtstromen over. Met zijn onderzoek
heeft hij in kaart gebracht waar het hout vandaan
komt waarmee de boerderijen in Friesland zijn ge-
bouwd. ,,Prachtig als ik weer wat ontdek.’’

TEKST ELISABETH POST

’K
om verder’’, zegt Paul Bor-
ghaerts (64) hartelijk. Hij is
naar buiten gelopen om zijn
bezoek te ontvangen in de
boerderij Groot-Amswert bij

Easterein waar hij twintig jaar geleden neer-
streek. Hij loopt naar de houten voordeur, het
grind knispert onder de voeten.

De kop-hals-rompboerderij uit 1785 was een
bouwval, vertelt de bewoner. ,,Je wilt niet
weten hoe het er hier uitzag toen we hier
aankwamen. Niet dus.’’ Het pand was zwaar
vervallen. Een gedeelte van het dak was inge-
stort, ramen vernield en muren stonden
scheef. Ieder weldenkend mens had op die
mooie zomerdag in 2000 rechtsomkeert ge-
maakt.

PRACHTIGE DAME

Borghaerts niet. Integendeel, zijn ogen begon-
nen te twinkelen toen hij de smalle, lange
toegangsweg opreed. Hij zag geen stapel met
klimop overwoekerde stenen tussen een pluk
bomen. Integendeel, hij ontwaarde een ‘prach-
tige dame in deplorabele staat’, schrijft hij in
zijn boek Houtstromen. Hij nam zich op dat
moment voor de boerderij nieuw leven in te
blazen, want ‘hier droomden we van. Een
eigen plek tussen de bomen, een project, een
ander leven’.

,,We gaan naar de keuken.’’ Hij loopt door de
donkere met estriken geplaveide hal richting
het ruime en lichte vertrek. Een van de katten
ligt op een krukje in de zon te luieren. ,,Achter
is helemaal klaar, ik ben nu hier in het voor-
huis aan de slag. Sorry voor de rommel’’, ver-
ontschuldigt hij zich.

Het leven op de boerderij was tot stilstand
gekomen, constateerde de Utrecht geboren
Borghaerts de dag dat hij en zijn vrouw er
kwamen kijken. Vloeren waren verzakt en het
rook naar verrot hout. Een paar maanden later
stond er een caravan op het erf waar Bor-
ghaerts en zijn vrouw introkken. En toen
begon het bouwavontuur. Inmiddels is in het
gebouw in de voormalige stal een groepsac-
commodatie gevestigd, in het voorhuis zijn de
privévertrekken. Maar de verbouwing is na
twintig jaar nog steeds in volle gang.

PALENBOS

Borghaerts klust het liefst alleen. ,,Ik werk niet
zo graag met anderen. Ik weet zelf altijd het
beste hoe ik het wil hebben’’, klinkt het eerlijk.
De filosofie die Borghaerts hanteert tijdens de
restauratie heeft hij overgenomen van oud-
directeur Sytse ten Hoeve (1945-2016) van het
Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Die
kwam geregeld kijken tijdens de verbouwing
en drukte Borghaerts op het hart: ,,Kijk wat de
historisch belangrijke gedeelten of onderdelen
van een gebouw zijn en doe alleen dingen die
je terug kunt draaien.’’

Borghaerts wilde niet zomaar wat gaan
vertimmeren. Hij wilde recht doen aan zijn
voorgangers en besloot zich te gaan verdiepen
in de bouw van boerderijen in Friesland. ,,Op
een dag werd ik wakker en bedacht: ik woon
hier eigenlijk in een groot palenbos. Als je de
daken en stenen van alle boerderijen weg-
denkt dan hou je allemaal dikke stammen
over. Dat hout komt toch ergens vandaan?
Maar waar dan?’’

En zo begon hij een uitvoerige archiefstudie
naar bouwstijlen en de materialen die inder-
tijd werden gebruikt. Waar kwam het hout
vandaan en wie waren de bouwers? Borghaerts
wilde antwoorden op die vragen.

MONSMABOERDERIJ

Zijn eigen boerderij blijkt te zijn gebouwd op
dezelfde wijze als de even verderop gelegen
Monsmaboerderij. Borghaerts stuitte op origi-
nele bouwtekeningen en het bestek van Mons-
ma. ,,Uit de tekeningen blijkt dat die boerderij

eerst een langhuis was waarvan de veestalling
in 1709 is overbouwd tot Friese schuur. Ik kon
zo ook herleiden hoe de schuur van Groot-
Amswert opgebouwd moet zijn geweest.’’

De constatering dat Friese boerenschuren
indertijd zijn vergroot, prikkelde de nieuws-
gierigheid. In plaats van zich alleen te concen-
treren op zijn eigen boerderij, wilde Bor-
ghaerts weten hoe oud die schuren dan zijn
en wat er in de loop der jaren aan is veran-
derd. En vooral ook: hoe dan?

Van eigenaren mocht hij de houtconstruc-
ties bekijken, de schuren inmeten en fotogra-
feren. En hij nam in al die boerenschuren
boorstalen uit de gebinten. Het onderzoek
leverde een vracht aan waardevolle gegevens
op. Uit een staaltje hout kun je veel meer
aflezen dan de leeftijd.

,,Je kunt één boerderij onderzoeken en dat
levert een leuk verhaal op. Over de bouw, de
eigenaar en diens positie in de maatschappij.
Maar wil je een tijdsbeeld krijgen, iets kunnen
vertellen over de ontwikkelingsgeschiedenis
van boerderijen, dan moet je gegevens verza-
melen zoals ik heb gedaan. Dan onderzoek je
dé boerderij.’’

GESCHIKTE STAMMEN

Door systematisch te werk te gaan en alle
gegevens in chronologische volgorde achter
elkaar te zetten, kon Borghaerts gaan vergelij-
ken. En hij ontdekte: ,,Friesland is een schat-
kamer voor hout van het noordelijk half-
rond.’’

Boerderijen in de provincie blijken te zijn
gebouwd met hout uit Noorwegen, Estland,
Letland, Litouwen, Polen en Zweden. Ook
heeft hij inzichtelijk gemaakt in welke periode
er wijzigingen aan de constructie zijn aange-
bracht en op welke wijze. En dat in verschil-
lende perioden diverse soorten hout zijn
gebruikt. ,,Zo heb ik kunnen achterhalen dat
er bijvoorbeeld in de tweede helft van de 19de

eeuw vooral is gebouwd met hout dat afkom-
stig is uit Wit-Rusland.’’

In sommige boerderijen is hout verwerkt
uit meerdere landen. Daar is een goede ver-
klaring voor. ,,Het hout werd over zee ver-
voerd en naar de havens van Harlingen en
Hindeloopen gebracht’’, vertelt Borghaerts.
Timmerlieden kwamen dan na het lossen
langs en bestelden hout uit verschillende
partijen. ,,Ze zochten de meest geschikte
stammen uit.’’ Voor de Friese boerderijen van
na 1600 is grenen- en vurenhout gebruikt.

FRIESE EIKEN

Inlands hout was ongeschikt voor het bouwen
van boerenschuren, zegt Borghaerts. Maar zo
rond 1790 gingen timmerlieden in Friesland
toch ineens eikenhouten boomstammen uit
Friese bossen kappen. Dat was opmerkelijk,
maar ook verklaarbaar. Transport over zee
was vrijwel onmogelijk vanwege de Napole-
ontische oorlogen waarbij ook Groot-Brittan-
nië betrokken raakte. Napoleon verbood het
drijven van handel via de zee. ,,Ik ontdekte dat
er in Zuid-Friesland eiken zijn gekapt en ge-
bruikt voor de bouw van de boerderijen. Maar
eiken is toch niet zo geschikt voor schuren.
Het is minder recht dan naaldhout.’’

De oorlogen waren zo rond 1813 afgelopen.
Borghaerts heeft geen boerderijen van na die
tijd meer aangetroffen met eiken gebinten.

Friesland telt nu zo’n achtduizend boerde-
rijen, maar volgens de onderzoeker hebben er
ooit vijftienduizend stuks gestaan. Borghaerts
heeft in de loop der jaren tweehonderd boer-
derijen onderzocht. Veel panden zijn door de
eeuwen heen goed bewaard gebleven. ,,Dat
komt omdat ze ongelooflijk degelijk zijn
gebouwd.’’

Toch mankeert er aan zo’n 20 procent van
de schuren iets. Dan zijn er bijvoorbeeld
ijzeren hakkelbouten gebruikt voor het bij-
eenhouden van gebinten. Die komen altijd los
als het hout wordt aangetast door houtworm.
,,Je kon ook een hakkelbout met een spie
gebruiken, dat was nog goedkoper ook.’’ Met
de zwaluwstaartverbinding in de dakconstruc-
tie tussen de dekbalken en de draaghouten
gaat het geregeld fout, zegt Borghaerts. ,,Als
de hakkelbout loskomt, gaat het wrikken en
wringen en schuift het uiteindelijk uit elkaar.’’

AMPER NOG BOUWFOUTEN

Waren het eerst de gilden die volgens de
eigen traditie boerderijen bouwden, later
kwamen er architecten en nog later construc-
teurs. Die berekenden onder meer waar de
gebinten moesten staan en hoe zwaar het dak
dan kon zijn. ,,Vanaf 1880 zie je dat er amper
nog bouwfouten worden gemaakt.’’

Houtstromen staat volgens de schrijver vol
unieke data. ,,Daar kun je alleen maar achter
komen als je uitgebreid onderzoek doet en de
informatie achterelkaar zet.’’ Voor eigenaren
van boerderijen geeft het onderzoek inzicht in
hoe hun oude panden technisch in elkaar zit-
ten en waarom een bepaalde bouwstijl is ge-
hanteerd. ,,Ik heb ook uitgezocht hoe in diverse
schuren de gewichtsverdeling van de kappen
is.’’ Dergelijke informatie kan altijd van pas
komen bij verbouwingen waarbij de construc-
tie mogelijk ingrijpend wordt gewijzigd.

,,Elke boerderij draagt bij aan de totale kennis
die wij van Friesland hebben. Elke boerderij is

van belang’’, meent Borghaerts. Als hij onder-
weg is, kijkt hij altijd om zich heen: Wordt er
gebouwd? Gaat er een schuur plat? En als dat
zo is, dan slaat hij toe: ,,Hout, ik wil het hout
zien’’, vraagt hij de eigenaar.

Kan hij nog normaal langs een boerderij
rijden zonder die meteen te analyseren? Het is
even stil aan de andere kant van de keukenta-
fel. ,,Ik kan aan het dak zien wat voor gebint er
in zit. Maar daarmee houdt de fascinatie wel
op’’, zegt hij. Alhoewel: ,,Behalve als ik weer
wat nieuws ontdek. Dan zie ik een lage schuur
en denk: die had ik wel van binnen willen
zien.’’

Aan 20 procent
van de schuren
mankeert iets““

Iedere
boerderij is
een groot
palenbos

Paul Borghaerts: ,,Hout,

ik wil het hout zien.’’

Dendro-
chronologie

FOTO’S NIELS DE VRIES

Tijdens de studie naar de

gebinten en constructies in

boerderijen is Paul Bor-

ghaerts zich steeds meer

gaan bekwamen in het

onderzoeken van herkomst

en leeftijd van hout. Hij is

intussen een specialist in

het dateren van hout.

In zijn huis bewaart hij

duizenden stalen. ,,Het is

een Friese database van

boerderijen die tussen

1595 en 1950 zijn ge-

bouwd’’, zegt hij. Bor-

ghaerts is van plan om de

collectie te ontsluiten voor

iedereen die zich bezig-

houdt met dendrochronolo-

gie (jaarringenonderzoek).

Een van zijn recente ont-

dekkingen is een middel-

eeuws pand in Zwolle waar-

van de dakconstructie

dateert uit 1372. En in

Leeuwarden aan de Grote

Kerkstraat ontdekte hij een

pand uit 1482. Het is soms

even zoeken voor hij het

oude hout heeft gevonden.

Dat zit vaak verstopt achter

allerhande verbouwingen.

,,Maar als ik een vermoe-

den heb dat dat zo is, ga ik

net zolang door tot ik het

pand gedateerd heb. Echt,

gierend leuk vind ik dat.’’

Zie ook: houtdatering.nl.
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