Locatie Kortendijk 67-69
Op maandag 15 en dinsdag 16 januari 2007 werd door Archeologen, een inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Kortendijk 67-69 in Gorinchem. Het terrein was
zodanig verstoord dat de archeologische resten, tot op een diepte van ca 4,0 m +NAP, niet
behoudens waardig zijn bevonden.

Bouwtekeningen Hamelhuis
Lugten Marschaert Architecten uit Dordrecht hebben het ontwerp gemaakt van het museum dat eruit
e
kwam te zien als een authentiek laat 16 eeuws trapgevelpand. Op 17 juni 2007 werd de definitieve
bouwvergunning door de gemeente afgegeven. Met deze beslissing in 2007 werd duidelijk gemaakt
dat zowel het bestuur van de Stichting Hendrick Hamel Foundation en het gemeentebestuur van
Gorinchem zich beiden verantwoordelijk voelden voor
het behoud en de presentatie van de materiële
getuigenissen van haar cultureel erfgoed. Het
fundament voor de marsroute die zeven jaar zou gaan
duren.
‘ We zijn nu geschiedenis aan het maken’ zegt restaurateur
Bernard Siera, die de bouw begeleide van het Hendrick
Hamelhuis in Gorinchem.

Start Bouw Hamelhuis 13 Juni 2008
Donderdag 15.15 uur stonden ongeveer 150 mensen
onder veel paraplu’s op een modderig plekje aan de
Kortendijk. De start van de bouw van het Hamelhuis ging gepaard met een grote klap en wat
vuurwerk, waarna Hendrik Hamel uit een groot boek
stapte waar hij volgens eigen zeggen zich in leven had
gehouden door papier te eten. Met een druk op de knop
werd daarna gezamenlijk het startsein gegeven door
burgemeester Piet IJssels, Dick van Zanten, voorzitter
van de Hendrick Hamel Foundation en de heer JongHyun Choe de ambassadeur van Zuid Korea. Het
museum werd gebouwd door bouwbedrijf De Zwaluwe
uit Hooge Zwaluwe.

Laatzestiende-eeuws tot in de kleinste details.
Behalve een traditionele trapgevel heeft het pand eikenhouten
kruisvensters voorzien van glas in loodramen met typerende gesmede
ijzeren bindroeden en op het dak oude oud Hollandse pannen. Het huis
moet er al in 1580 hebben gestaan. Pas na 1650 waren we in staat
grotere ruiten te blazen. De rode luiken maken het pand compleet. Met
e
veel oog voor detail is dit tot een ‘echt pand’ uit de laat 16 eeuw
gebouwd.
Bernard Siera restaurateur historische bouw
Het oorspronkelijk ontwerp ging compleet op de schop toen Bernard
Siera betrokken raakte bij de bouwbegeleiding van het Hamelhuis.
Verhoudingen en materialen werden aangepast aan historisch
referentiemateriaal en er werd begonnen met een strooptocht om
historische materialen te zoeken. Zoals het sorteren van 14.000 stuks
antieke handvorm stenen bij een bedrijf in Oirschot. Een enorm karwei,
want we hadden strekken, koppen en achterwerkers nodig. De partij
Dortsch formaat rode handvorm stenen kon uiteraard niet zomaar in een
simpel halfsteensverband worden gelegd. De aannemer kreeg opdracht
e
de gevels als eensteensmuur in 16 eeuw kruisverband te metselen, met
een klezoor achter elke eerste kop in de koppenlagen. Als
voegafwerking is een snijvoeg toegepast. Voor de vensters in de
voorgevel zijn lichtere stenen uitgezocht. Deze zijn voorzien van een
Ojiefvormig profiel. Daarmee zijn de meggekanten en de bogen
gemetseld. De bogen zijn opgevuld met partreitse lagen die nauwkeurig
moesten worden gezaagd en gehakt om in de kromming te passen. De
frijnslag op de natuursteen in de gevel is handmatig aangebracht met
widiabeitel en houten klopper. De kleine glas in lood raampjes in de
kruisvensters zijn aan de binnenzijde voorzien van een isolerende
glaslaag.
Korbelen
Aan de binnenzijde springen de machtige eikenhouten binten en
kapspanten direct in het zicht. Die maken deel uit van een

e

houtskeletbouw dat eind 16 eeuw algemeen werd gebruikt. De vloeren zijn opgebouwd uit moer- en
kinderbinten, die worden gesteund door een constructie van muurstijlen, sleutelstukken en korbelen
die er als een soort grote jukken onder staan. Destijds werd de houtconstructie eerst opgebouwd en
de verdieping erop gelegd, waarna de wanden met hout of bakstenen werden aangebracht. Nu is het
precies andersom gebeurd. De aannemer kon simpelweg de elders gemaakte eikenhouten jukken met
e
een bouwkraan laten zakken in de opengehouden sleuven in de binnenmuren. Geheel op 16 eeuwse
wijze steekt het houtskelet met pen en gatverbindingen in elkaar. Nagels en hang en sluitwerk zijn
stuk voor stuk met de hand gesmeed. Met unieke vlinderscharnieren op de draairamen en de fraai
gekrulde muurankers die de gevel met de muurconstructie verbinden.

