Onderzoek naar het fenomeen ‘boerderijen met een aangebouwde stenen kamer’

Versie 17 september 2017

Blz. 1

Boerderijen met een aangebouwde stenen kamer

Het schilderij ‘De volkstelling te Bethlehem’ doorPieter Bruegel de Oude (1566) wordt vaak gebruikt
als voorbeeld van een boerderij met een aangebouwde stenen kamer. Het gaat om de boerderij middenboven.

1. Inleiding
In Hollandse Studiën van de Historische Vereniging Holland (12e jaargang, 1982) verscheen
een artikel van G. Alders, destijds archeologisch assistent in Noord-Holland, getiteld ‘De
Waelneshoeve te Hendrik Ido Ambacht en andere middeleeuwse stenen kamers in
Nederland.’ 1 De door hem gemaakte reconstructietekening van deze boerderij met stenen
kamer vertoont treffende gelijkenis met de boerderij midden-boven in het hier afgebeelde
schilderij.
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Alders formuleert aan het einde van zijn artikel een definitie voor wat hij noemt
‘boerderijen van het stenen kamertype’: ‘Onder een boerderij van het stenen kamertype
kunnen we verstaan een (driebeukige) boerderij, niet gebouwd van steen, die vooraan
dwars opzij een stenen uitbouw bezit, zodat de plattegrond L-vormig is. Deze uitbouw
steekt een stukje in de boerderij en vormt de eigenlijke stenen kamer, bestaande uit
onderbouw, kamer (verwarmd) en zolderruimte. Hierop ligt een zadeldak met harde
dekking tussen twee topgevels. De topgevel die geheel vrijstaat, bezit een schoorsteen en
soms een trapgevel. De nok van het stenen kamerdak is meestal hoger dan die van het
boerderijdak. De boerderij heeft een zachte dekking en wanden van hout of vlechtwerk.
Voorin de boerderij is naast de stenen kamer een woonruimte (verwarmd) aanwezig.’
Stenen kamer is een begrip uit het bouwhistorisch onderzoek. Bouwhistorie is een
wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met onderzoek naar welke types huizen
en gebouwen er in het verleden gebouwd zijn en welke constructies en materialen daarbij
gebruikt werden. Het herkennen van schades en manieren waarop deze in historische
panden verholpen moeten worden, behoren er ook bij. Verder is er over het algemeen bij
oudere bouwwerken in mindere of meerdere mate sprake van historische gelaagdheid. Het
in kaart brengen daarvan, op een manier die het aanwezige zoveel mogelijk intact laat, is
ook een onderdeel van het onderzoek. Het bouwhistorisch onderzoek bedient zich van een
grote hoeveelheid begrippen en termen. Typologie is een aspect daarvan. Metselverbanden
of kapconstructies bijvoorbeeld hebben namen die de verschillende soorten van elkaar
onderscheiden. Een deel van de begrippen en termen is in de loop der tijd ontstaan en een
deel is het resultaat van categoriseren vanaf het einde van de 19e eeuw. Stenen kamer is een
begrip dat vanaf de late Middeleeuwen in archiefstukken en op historische afbeeldingen en
kaarten regelmatig voorkomt. Het is niet eensluidend gecategoriseerd in een type
bouwwerk,

zoals

ringwalburcht of

krukhuisboerderij.

onderzoekers heeft daar wel een aanzet toe gegeven.

Een

aantal bouwhistorisch
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2. Definities
Haslinghuis en Janse (1997) 2 : ‘Stenen bouwwerk dat één kamer bevat, stenen kamervormige
uitbouw (aan houten huis of boerderij), herenkamer. Voornamelijk in West en MiddenNederland en Vlaanderen.’
Aansluitend hierop, Zantkuijl (1973 - 1992) 3: ‘Een stenen kamer is een vierkant of
rechthoekig gebouwtje dat, tegelijkertijd of later, tegen een rechthoekig houten
woongebouw of boerderij was aangebouwd .... Het verschil met de woontoren bestond
hieruit dat deze meer verdiepingen, zwaardere muren en kleinere lichtopeningen had. De
vormgeving van de stenen kamer draagt over het algemeen ook geen defensief karakter. In
de 14e en 15e eeuw werden in ons land veel van deze stenen kamers gebouwd, die soms
konden uitgroeien tot een kasteelachtig complex.’
Janssen (m.m.v. Hermans, 1996) 4 : ‘Een stenen uitbouw tegen een niet uit steen gebouwde
boerderij, een voorloper van de herenkamer, waarin de (stedelijke) eigenaar ‘s zomers op
het platteland verbleef om van de rust en de jacht te genieten. Een dergelijke uitbouw bezat
minimaal een overkluisde kelder met daarboven minstens één verdieping. Waarschijnlijk
had de stenen kamer meestal een eigen toegang .... Vele waren waarschijnlijk niet omgracht,
terwijl ze primair een agrarische functie hadden. Wel waren ze vaak in het bezit van
adellijke of patricische families. In een aantal gevallen hebben in een later stadium
patricische families zich op een dergelijke stenen kamer gevestigd en deze uitgebouwd tot
een omgrachte edelmanswoning .... In het algemeen kunnen we deze stenen kamers vooral
zien als voorloper van de post-middeleeuwse buitenplaats.’
Meischke (1969) 5 : ‘De stenen kamer is het kleinste element uit de familie van stenen huizen
en te beschouwen als zowel een klein zaalhuis als een gereduceerde toren .... Verscheidene
kasteeltjes zijn mogelijk uit een stenen kamer gegroeid.’
De geciteerde bouwhistorici laten opties voor meerdere soorten bouwwerken open en
leggen een link met gebruik door lieden uit de betere standen. Hermans (2013) bespreekt in
zijn proefschrift ‘Middeleeuwse woontorens in Nederland’

6

enkele in contemporaine

bronnen genoemde stenen kamers die vallen onder zijn definitie van woontoren.
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Deze luidt: ‘De woontoren in Nederland is de kleinst mogelijke hoofdburcht die alle
kenmerken van een hoofdburcht van een kasteel in zich draagt. Het gaat om een solitair
gebouw op een, meestal omgracht, stuk grond, dat door zijn beperkte omvang geen andere
bebouwing toelaat. De vertrekken zijn op elkaar zijn gestapeld en per bouwlaag bevat de
toren één ongedeeld vertrek. De toren heeft over het algemeen een maat van tussen de 8 en
de 10 meter in het vierkant, later meer rechthoekig, en met een hoogte van gemiddeld twee
bouwlagen boven een kelder. De toren is overwegend gebouwd in de tweede helft van de
13de en eerste helft van de 14de eeuw. De toren is vrijwel uitsluitend gebouwd door
ministerialen of personen uit dezelfde sociale groep zoals de lage adel. De functie was naast
verdediging en woning hoofdzakelijk statussymbool en landmark.’
Alders (1982)

7

spreekt van ‘boerderij van het stenen kamertype’, waarvan andere

bouwwerken die in archiefstukken en op afbeeldingen en kaarten ‘stenen kamer’ genoemd
worden dus uitgezonderd kunnen worden. Hij geeft een lijst van de hand van Prof. Dr. D.P.
Blok, emeritus hoogleraar plaatsnaamkunde, van 39 vermeldingen van mogelijke
boerderijen van het stenen kamertype. 8 in Noord-Holland, 10 in Zuid-Holland, 5 in
Utrecht, 11 in Gelderland en 5 in Noord-Brabant; een aantal daarvan bespreekt hij kort.
Van Bemmel, sociaal geograaf, (2017) heeft een bestand opgebouwd van ong. 200 stenen
kamers, waaronder mogelijke boerderijen van het stenen kamertype. Zijn artikel in het meinummer van 2017 van Kasteel en Buitenplaats van de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS)
8

geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar stenen

kamers. Hij citeert o.a. Zimmermann (2013): “Zimmermann concludeert in zijn paper dat: ‘...
a clear definition of all the varieties and traditional forms of ‘stenen kamer’ and tower
houses is necessary.’

9

De bevindingen die Zimmermann zélf tot die conclusie hebben

gebracht, zetten vraagtekens bij de mogelijkheid om tot zo’n sluitende definitie te komen.
Een beetje cynisch zou je kunnen zeggen dat dit tevens geldt voor de definitie van kastelen
en woontorens. Toch weerhoudt dit niemand om daar onderzoek naar te doen en over te
publiceren. Ik pleit dan ook voor een gedegen onderzoek naar de historische en huidige
aanwezigheid van stenen kamers in ons land. Mijn inventarisatiebestand is daarvoor
beschikbaar.” Dit onderzoek geeft daaraan gehoor.
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3. Opzet onderzoek
Allereerst een korte beschouwing over nut en noodzaak van definities. Het formuleren en
toetsen van definities is onderdeel van het vak geschiedenis, waarvan bouwhistorie een tak
is. Het is nodig om de grote hoeveelheid gegevens die wij hebben over het verleden te
ordenen tot informatie. Historici relativeren overigens zichzelf: wat wij geschiedenis
noemen zijn onze projecties van een werkelijkheid die wij niet (meer) kennen. Het begrip
‘stenen kamer’ is een onderwerp van onderzoek omdat het regelmatig opduikt in
archiefstukken en op afbeeldingen en kaarten. Het is een mooi voorbeeld van een geval
waarin een te kunstmatige projectie kan ontstaan. Er blijken nl. diverse typen bouwwerken
mee aangeduid te kunnen worden en anderzijds zijn exemplaren die wij als zodanig zouden
willen aanmerken, nooit zo genoemd. De uitweg die Alders biedt met ‘boerderij van het
stenen kamertype’, of je zou ook kunnen zeggen ‘boerderij met een aangebouwde stenen
kamer’, met zijn daarbij geformuleerde definitie lijkt adequaat. Deze definitie zal in het
onderzoek getoetst worden. Het gaat dan om een verbijzondering van het in Nederland meest
voorkomende boerderijtype, de hallenhuisgroep (Hekker, 1957-1958), opvolger van de
prehistorische langhuisboerderij.

10

Al in de 16e, maar vooral vanaf de 17e eeuw komt de in

baksteen gebouwde boerderij in het westen van Nederland algemeen voor. De gangbare
constructie was houtbouw, zoals dat tot de 14e eeuw ook het geval was in steden, met
uitzondering van de grote huizen, die dus ook wel stadskastelen werden genoemd. Deze
houtbouw in steden leidde met regelmaat tot vernietigende stadsbranden. E.e.a. betekent
niet dat er vanaf de 14e eeuw op het platteland, naast woontorens, kastelen, kerken,
kloosters en officiële gebouwen, nooit iets in baksteen is gebouwd. Het meeste daarvan is
natuurlijk alweer afgebroken. Dat er in de middeleeuwen en later stenen kamers
aangebouwd waren aan een boerderij is niet verwonderlijk, omdat landbouw de
voornaamste bron van inkomsten was. Het ging vermoedelijk over het algemeen om een
rechthuis, herberg, tolhuis, pastorie of het tijdelijke verblijf van een adellijke of geestelijke
eigenaar van een boerderij. Onderzocht zal worden of een vermelding als stenen kamer teruggaat
op deze of andere functies.
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Van boerderijen die al in de late Middeleeuwen gedeeltelijk of geheel versteend waren,
anders dan de boerderij met aangebouwde stenen kamer, zijn er slechts weinig over.
Hiernaar zal bureauonderzoek worden gedaan en de resultaten daarvan worden in de rapportage
meegenomen. Ook begraven hofsteden (adellijke ontginningsboerderijen), spijkers (opslagplaatsen
voor de oogst in baksteen), endkamers (verblijven met een eigen ingang in of aan het voorhuis van een
boerderij) en wemen (pastorieën annex boerderij), alsmede voorbeelden van boerderijen met een
aangebouwde stenen kamer uit Duitsland en België, zullen aan de orde komen.
Wellicht is het begrip ‘stenen kamer’ ontstaan omdat het ging om een bouwwerk met één
hoofdvertrek, dat verwarmd kon worden en dat in baksteen was opgetrokken, in
tegenstelling tot de boerderij in houtbouw, waar hij tegenaan gebouwd was. In de stedelijke
context was een ‘kamer’ een eenvoudige woning met één leefruimte, die verwarmd kon
worden. Hiervan waren er vele van en ze werden bewoond door bijv. ambachtslieden met
hun gezin. Ze vonden voortzetting in de arbeiderswoningen met één bouwlaag onder een
beschoten mansardekap, waarvan er talloze gebouwd zijn in de tweede helft van de 19e
eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw onder invloed van de Industriële Revolutie.
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4. Voorbeeld
Hieronder een uitsnede van een kaart uit 1583 van Odijk.
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Te zien zijn de eng (bouwland,

onder) en de meent (gemeenschappelijke grond, boven), omgeven door rijen huizen, deels
boerderijen. Geheel rechts de kerk en boven in de hoek een bakstenen huis. Het is mogelijk
dat het hier gaat om het bouwdeel van het huidige restaurant ‘t Wapen van Odijk dat
bestaat uit een overwelfde kelder, opkamer en kap. Een aangebouwde boerderij is niet te
zien, maar van ‘t Wapen van Odijk is bekend dat hij eeuwenlang dorpsherberg annex
boerderij was en dat de opkamer als rechthuis dienst deed. In de archieven van Odijk, waar
overigens weinig van bewaard is gebleven, wordt nergens een ‘stenen kamer’ vermeld,
maar vermoedelijk is hier wel sprake geweest van een boerderij met aangebouwde stenen
kamer.
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5. Documentatie
Van relevante vermeldingen worden als kenmerken, voorzover bekend,

vastgelegd: locatie,

vermoedelijke bouwdatum, al dan niet (in andere vorm) nog bestaand, al dan niet vermeld als stenen
kamer, al dan niet alleen als toponiem bekend, eigenaren van de grond, eigenaren van de opstallen,
gebruikers, status van de gebruiker, soort activiteit, functie stenen kamer, wijziging functie, huidige
functie, bouwhistorisch onderzocht, archeologisch onderzocht, bron(nen) en literatuurvermelding(en).

6. Bronmateriaal
Er zijn inventarisaties gedaan en deze worden hieronder behandeld. Uit de literatuur zijn
tal van verhandelingen over het fenomeen ‘stenen kamer’ bekend alsmede artikelen over
individuele gevallen. Bij de inventarisaties is hier bureauonderzoek naar gedaan. Hiervan zal
een literatuurlijst worden opgesteld.

Alders
Een eerste publicatie met de resultaten van een gedetailleerd onderzoek aan een boerderij
met een stenen kamer verscheen in 1982 in Hollandse Studiën van de Historische
Vereniging Holland (12e jaargang, 1982). Hij is van de hand van G. Alders, destijds
archeologisch assistent in Noord-Holland, en is getiteld ‘De Waelneshoeve te Hendrik Ido
Ambacht en andere middeleeuwse stenen kamers in Nederland.’ Het artikel eindigt met een
lijst van 37 vermeldingen van stenen kamers van Prof. Dr. D.P. Blok, emeritus hoogleraar
plaatsnaamkunde. Deze worden in het artikel besproken.

Van Bemmel
Dr. A.A.B. (Ad) van Bemmel, sociaal geograaf en auteur van het al genoemde artikel in
Kasteel en Buitenplaats, kwam via jarenlang gericht onderzoek in de provincie Utrecht en
toevals-treffers uit ander door hem verricht onderzoek tot een bestand van ong. 200
(mogelijke) stenen kamers. Het betreft vooral vermeldingen in archiefstukken, die door hem
gedocumenteerd zijn.
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Van Ooststroom
A. (Ad) van Ooststroom is al ruim 10 jaar bezig met een onderzoek naar het historisch
grondbezit in de provincie Utrecht, met als doel dit grondbezit op perceelniveau tot 1400 te
reconstrueren. Zijn werk is te raadplegen op www.hisgis.nl, onder Utrecht. In het kader van
het onderzoek worden de vermeldingen uit andere bronnen zo veel mogelijk gekoppeld aan het bestand
van het historisch grondgebied van Utrecht. Dit blijft dus beperkt tot de provincie Utrecht.

Steenhuisen
A.M. (Dries) Steenhuisen werkt al tientallen jaren aan de opbouw van een bestand, geheten
“Steenhuisen castellogica”, dat informatie bevat over woontorens, weertorens, spiekers en
spijkers, blokhuizen, Friese langhuis-steenhuisen, Friese weem-steenhuisen bovenhalhuizen, havezaten, kemenades, spindes, stadskastelen, weerganghuizen, torenburchtsteenhuisen, wijckhuis-steenhuisen, steenwerken en Steinwerke. Het bestand beslaat
momenteel ca 10.000 pagina's. Bij het onderzoek zal kennis en informatie worden uitgewisseld.

Archief van de voormalige Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO)
Na de opheffing van de SHBO in 2007 is het archief ondergebracht bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Het initiatief om dit archief te digitaliseren is enige tijd geleden
helaas wegbezuinigd. Het bevat onder andere de uitkomsten van het historisch onderzoek
naar boerderijen, wat een belangrijke taak van de stichting was. Het is dus een rijke bron om
uit te kunnen putten bij historisch boerderijonderzoek, maar het vinden van informatie is
niet altijd eenvoudig, omdat het gaat om een enorme verzameling geordende documenten,
die dus niet digitaal toegankelijk is. In het archief bevinden zich de dossiers van twee
onderzoeken naar het fenomeen stenen kamers. De eerste vond plaats in 1987 en 1988 en de
tweede in 1998 en 1999. Verder is er een envelop met gegevens betreffende stenen kamers in
Zeeland, afkomstig uit het historisch boerderijonderzoek. Aangenomen mag worden dat er
elders in het archief nog meer gegevens over dit onderwerp te vinden zijn. Van het eerste
onderzoek is in de dossiers niet te lezen wie dit heeft verricht. Resultaat zou een in 1988 te
verschijnen rapportage zijn geweest.
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De rapportage komt in de stukken niet voor, waaruit afgeleid mag worden dat die er niet
geweest is, en ook is niet vermeld waarom het onderzoek gestopt is. Startpunt was het
vinden van het toponiem stenen kamer op historisch kaarten. Dit resulteerde in 78
verzoeken om nadere inlichtingen bij gemeenten en historische verenigingen. Er kwamen
twintig reacties en wat dit aan relevante informatie opleverde, werd gedocumenteerd.
Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan en ook dit is gedocumenteerd. Het geheel is
bewaard in drie gele dossiermappen, een bruine map (‘voortgangscontrole’) en een groene
map (‘diversen’) met losse stukken en een ordner met de gegevens van de gevonden
toponiemen.
Het tweede onderzoek is uitgevoerd door Hanneke Nuyten, destijds werkzaam als
wetenschappelijk medewerker bij de SHBO. Dit onderzoek bouwde voort op de resultaten
van het eerste en het doel was een boekje van de SHBO over stenen kamers in 2000. Het
boekje is er niet gekomen en uit het dossier blijkt niet waarom het onderzoek gestopt is.

Nieuwe inventarisatie
Een eigen proefinventarisatie in augustus 2017 bij 62 historische verenigingen in de
provincie Gelderland leverde een respons op van 21 reacties, waarbij tal van
gedocumenteerde vermeldingen gedaan werden. Eenzelfde enquête zal uitgevoerd worden in de
provincies Noord en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland. Deze hebben, met
Gelderland, de meeste vermeldingen tot nu toe. Uit andere provincies zijn tot nog toe niet of
nauwelijks vermeldingen van stenen kamers bekend. Dit hoeft niet te betekenen dat het
fenomeen hier niet voorkomt, maar om het onderzoek niet te breed te maken wordt in deze
provincies nu geen aanvullende inventarisatie gedaan.
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Resumé opzet onderzoek

Doelstellingen
1. Meer te weten komen over de vermeldingen van stenen kamers en selecteren van de
boerderijen met een aangebouwde stenen kamer.
2. Vaststellen welke daarvan, al dan niet in aangepaste vorm, nog bestaan.
3. Onderzoeken of de aangebouwde stenen kamer een functie had als rechthuis, herberg,
tolhuis, pastorie, tijdelijk verblijf van een adellijke of geestelijke eigenaar of anderszins.
4. Vastleggen van de volgende gegevens, voorzover bekend: locatie, vermoedelijke
bouwdatum, al dan niet (in andere vorm) nog bestaand, al dan niet vermeld als stenen
kamer, al dan niet alleen als toponiem bekend, eigenaren van de grond, eigenaren van
de opstallen, gebruikers, status van de gebruiker, soort activiteit, functie stenen kamer,
wijziging functie, huidige functie, bouwhistorisch onderzocht, archeologisch onderzocht,
bron(nen) en literatuurvermelding(en).
5. Waar mogelijk en voorzover dat nog niet gedaan is, de bestaande boerderijen met een
aangebouwde stenen kamer bouwhistorisch onderzoeken en documenteren.
4. Informatie verzamelen over begraven hofsteden (adellijke ontginningsboerderijen),
spijkers (opslagplaatsen voor de oogst in baksteen), endkamers (verblijven met een eigen
ingang in of aan het voorhuis van een boerderij), wemen (pastorieën annex boerderij) en
andere categorieën, alsmede voorbeelden van boerderijen met een aangebouwde stenen
kamer uit Duitsland en België.
5. Beschikbaar stellen van het resultaat ten behoeve van de bestanden van Dr. A. A. D. van
Bemmel, A. van Ooststroom en A.M. Steenhuisen.
6. De definitie van Alders van boerderijen met een aangebouwde stenen kamer toetsen aan
de bestaande en de bij het onderzoek gevonden gegevens.
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Werkwijze
1. Bureauonderzoek en veldonderzoek.
2. Enquête bij historische verenigingen in de provincies Noord en Zuid-Holland, Utrecht,
Noord-Brabant en Zeeland, als de in Gelderland uitgevoerde enquete.
3. Opslaan informatie in een geografisch informatiesysteem met behulp van het open
softwareprogramma QGIS. Voor de provincie Utrecht worden de vermeldingen uit
andere bronnen zo veel mogelijk gekoppeld aan het bestand van het historisch
grondgebied van Utrecht van Ad van Ooststroom.

Beoordeling door derden
Enkele vakdeskundigen zal worden gevraagd een beoordeling te geven van de tussenresultaten en het eindresultaat.

Tijdsinvestering, middelen
Het onderzoek is reeds enige tijd in voorbereiding en zal uitgevoerd worden in eind 2017
en in 2018. Voor de uitvoering zijn naar schatting 1000 uur nodig. Benodigde middelen zijn
€ 30.000 plus eventuele kosten voor adviezen door vakdeskundigen. Hiervoor wordt een
sponsoractie opgestart.

Resultaat
Publicatie begin 2019.
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