
Volgens onderstaand boekwerk uit 1824 hebben de woorden rafelen en ravelen van oorsprong dezelfde
betekenis.

Een trapgat maken in een balklaag kan alleen door de balken in stukken te breken of wel te rafelen
(= ravelen). Je hebt dan een stuk hout nodig om een en ander te koppelen; het raveelhout.

Dit stuk raveelhout stelde voor de industriele revolutie niet veel voor.
De enkelvoudige balkaag bestond nog niet in zijn huidige vorm en bij een samengestelde balklaag heb je
geen extra dragende balken nodig. De kinderbinten lopen andersom en met moerbalken kan je schuiven.

Overigens kwamen de trappen in woonhuizen voor de normale man/vrouw pas voor toen we de zolders
gingen gebruiken en gestapeld gingen wonen.
In 1600 zaten de monumentale trappen, al of niet gecombineerd met een gang meestal nog naast de wo-
ning. De halfslachtige bouwmuur in de gang is hier een restant van.
De trappen naar zolders bij enkelvoudige balklagen stonden in de richting van de balken en pasten
hier gewoon tussen. Het toenmalige vloerhout was dikker dan de latere standaard maat van 22, waardoor
de balken verder uit elkaar lagen en een smalle steile laddertrap er makkelijk tussen paste.

De naam kreupele balk is op zich logisch. Dit betekent gewoon: korter. Hetgeen wil zeggen dat hiervoor
balken werden gebruikt die net niet voldeden aan de benodigde maat. Materiaal was namelijk duur.

De andere balk van het te maken gat heette gewoon balk.



In de Handleiding tot de Burgerlijke Bouwkunde uit 1837 wordt het maken van trappen uitvoerig beschre-
ven. Doch over de vloeren die deze trappen moeten ontsluiten geen woord.
Dit is ook logisch. Het maken van uitslagen, op de werkvloer, is een meetkundig probleem en de timmer-
man gezel en/of meester had geen opleiding genoten. De leerplichtwet moest nog worden uitgevonden.

Het maken van vloeren werd echter met de paplepel ingegoten.

De kans dat je in oude boeken een tekst geschreven door bouwkundige over een eenvoudig onderwerp
als het maken van een vloer tegenkomt is waarschijnlijk nul.

De term raveelbalk komt derhalve waarschijnlijk uit de tijd dat we balken gingen berekenen.
Deze balk (voor de timmerman de gewonebalk) die aanzienlijk zwaarder belast werd dan de overige bal-
ken had namelijk een naam nodig.

En zo eenvoudig is het volgens mij.




