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Inleiding
De voormalige dwarshuisboerderij Steenen Kamer, aan het eind van de Nedereindseweg
waar deze uitkomt op de Meerndijk, die De Meern en Montfoort met elkaar verbindt, is tien
jaar geleden gerestaureerd en gerenoveerd. De boerderij werd gesplitst in het dwarse
voorhuis en de deel en bijgebouwen. Het dwarshuis, een rijksmonument, werd
gerestaureerd en wordt nu particulier bewoond. Bij bouwhistorisch onderzoek 12 dat aan
het begin van de restauratie uitgevoerd werd, bleek dat het linkerdeel van het dwarshuis
ouder was dan het rechterdeel. Het linkerdeel bestaat uit een verhoogde kelder over ruim
de halve breedte van dit bijna vierkante bouwdeel met daarboven één bouwlaag en daarop
een kap met een zadeldak. Baksteenformaat 26/27 x 13 x 5,5/6, 10 lagenmaat 71/72. Het is
gedateerd op rond 1500. Het rechterdeel van het dwarshuis is ong. 200 jaar jonger.
Baksteenformaat 23 x 10 x 4,5, 10 lagenmaat 51. De naam Steenen Kamer moet afkomstig
zijn van het laatgotische linkerdeel. De middeleeuwse kaarsnis in de achtermuur van de
kamer, waar een houten trap vanuit het rechterdeel toegang geeft tot het linkerdeel, kan een
aanwijzing zijn dat het rechterdeel een oudere voorganger in houtbouw had. Zie de foto op
blz. 4. Ook de kelder zou dan een toegang vanuit deze voorganger hebben gehad.
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De plek
Op de kaart van de eerste kadastrale opmeting uit 1819 is te zien dat de boerderij op een wat
rafelig perceeltje van ruim 2 are ligt, dat afgesplitst lijkt te zijn van een groot perceel dat van
de noordelijke IJsseldijk tot aan de Nedereindseweg loopt. De middeleeuwse ontginning,
waar dit perceel deel van uitmaakt, heet het IJsselveld. Dit loopt van IJsselstein naar
Linschoten. De bedijking van de Hollandse IJssel vond rond 1175 plaats. Het perceel wordt
in het westen begrensd door de Meerndijk, die rond 1200 werd aangelegd als een dam
tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel om wateroverlast vanuit de oostelijke naar de
westelijke ontginningen tegen te gaan. De ontginning IJsselveld is een zogeheten restontginning.3 Hij ligt tussen eerdere ontginningen ten noorden en zuiden van de Hollandse
IJssel en was mogelijk gemaakt door de bedijking van deze rivier. Het perceel met boerderij
waarvan het perceel van de Steenen Kamer afgesplitst is, heet de Maernhoef. Aan de
IJsseldijk staat hier nu een 19e-eeuwse boerderij. De Maernhoef wordt voor het eerst
vermeld in 1249 als pachtboerderij van het kapittel van St. Jan in Utrecht.4

Het perceel
De vraag is nu hoe het rafelige perceeltje waar de Steenen Kamer op staat ooit ontstaan is. Is
het al 800 jaar geleden bij de ontginning tot stand gekomen of later? Gezien het grillige
verloop van de perceelsgrens met de Maernhoef zou je kunnen denken dat bij de
ontginning hier een bestaande situatie vastgelegd is. Op het perceeltje kan dan een houten
of stenen bouwwerk gestaan hebben, dat de een of andere functie bij de ontginning had.
Het ligt op een centraal punt, tussen de ontginningen IJsselveld en Achthoven en vlak bij
het punt waar de Meerndijk aansluit op de Hollandse IJssel. Het IJsselveld maakt deel uit
van een oude stroomrug van de Rijn, die actief was tot 1200 v. Chr..5 Hierop ligt de Steenen
Kamer. Op de afbeelding op de volgende bladzijde is de stroomrug geel ingekleurd. Op de
stroomrug kunnen archeologisch resten worden aangetroffen daterend vanaf de IJzertijd
(500 v. Chr.). Het huidige Utrechts-Hollandse veenweidegebied was tot ong. 1000 na Chr.
een groot veenmoeras en alleen hogere plekken, zoals stroomruggen, werden spaarzaam
bewoond.
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Een voorbeeld van een bouwwerk uit de tijd van de middeleeuwse ontginningen vinden
we in Westbroek. De eerste twee geledingen van de toren van de kerk van Westbroek
vormden oorspronkelijk een stenen bouwwerk, dat opgericht moet zijn in het kader van de
ontginningen aldaar.6 Het bouwdeel met de kelder van de Steenen Kamer is niet zo oud; het
formaat van de toegepaste baksteen doen een bouw aan het eind van de 15e of het begin van
de 16e eeuw vermoeden. Het is best mogelijk dat het perceeltje toen pas afgesplitst is, maar
er kan dus ook een eerder bouwwerk hebben gestaan.

De stenen kamer
De naam Steenen Kamer moet oorspronkelijk betrekking hebben gehad op het linker
bouwdeel van het dwarshuis, is zo verder gegaan op de hele boerderij en staat vermeld op
topografisch kaarten. In 1696 is hij, in slechte staat verkerend, verkocht. De koper heeft de
boerderij waarschijnlijk opgeknapt en vervolgens in hetzelfde jaar weer verkocht.7 Het is
niet denkbeeldig dat de boerderij ernstig beschadigd is tijdens de Franse bezetting in 1672
en toen geruime tijd leeg heeft gestaan.
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De oorspronkelijke kap van de stenen kamer is er niet meer en het muurwerk reikt voor een
deel nog maar tot de helft van de verdieping, dus dat kan hierin zijn oorzaak vinden.
Als eigenaren in de 17e eeuw worden opeenvolgende leden van de familie Berck genoemd.8
Deze naam komt ook voor op de lijst van 17e eeuwse eigenaren van de Maernhoef. Een
Berck was in de 17e eeuw burgemeester van IJsselstein en we kunnen dus aannemen dat het
ging om lokale notabelen. Als de stenen kamer een herenkamer was, zoals in het
bouwhistorisch onderzoek gesuggereerd wordt, zal het om deze familie zijn gegaan. In de
17e eeuw was er sprake van de Rode Kamer

9

en bij het bouwhistorisch onderzoek is

gebleken dat er inderdaad een rode afwerking zat op één van de oude pleisterlagen. Er is
sprake van dat de boerderij in 1762 als herberg vermeld wordt. De bron hiervan is niet
bekend. Bij de ingang ligt een groot stuk natuursteen, uit de overlevering bekend als de
armensteen. Hierop gezeten zou een bedelaar te eten en te drinken hebben gekregen.

10

Of,

vanaf wanneer en tot wanneer de Steenen Kamer een herberg was, is verder niet
onderzocht.

Eind 19e, begin 20e eeuw is er, blijkens het onderzoek, een verbouwing

geweest, waarbij o.a. een deel van de vensters vernieuwd is. Bij de eerste kadastrale
opmeting, gereed in 1832, was ene Van der Schroeff, steenbakker in Lauwerecht (Utrecht),
eigenaar. Vóór de restauratie zat er een veehouder op de boerderij.
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Omschrijving rijksmonumentenregister
Aan de rand van een hoger gelegen deel van de voormalige boezem van de Hollandsche IJssel
DWARSHUISBOERDERIJ 'De Steenen Kamer' ligt beeldbepalend op de hoek van de
Nedereindseweg (voorheen Noord IJsseldijk) en de Meerndijk. De in meerdere bouwperioden tot stand
gekomen voormalige hofstede bestaat uit een wit geschilderd, gepleisterd dwarshuis met onderkelderde
opkamer en voorhuis, onder een met rode Hollandse pannen gedekte zadeldak met schoorsteen op het
midden van de nok. Haaks daarop staat met een lagere nokhoogte en flauwere dakhelling het uit
schoon metselwerk opgetrokken bedrijfsgedeelte onder een zadeldak met rode Hollandse pannen. De
oudste kern bestaat aan uit een met een tongewelf onderkelderde, opkamer, die blijkens het grote
formaat kloostermop en de muurdikte mogelijk nog stamt uit het eind van de 15de of het begin van de
16de eeuw. Het betreft hier daadwerkelijk een zogenaamde 'stenen kamer', welke als oudste vorm van
een stenen woonhuis, een vluchtmogelijkheid bood bij hoge waterstanden van de Hollandsche IJssel
(zie: P. Nuyens, De burchtvrouwe van IJselstein, Historisch verhaal uit de dertiende eeuw, 'De
Katholieke illustratie (23) 1889/90, 315). De kelder, toegankelijk via een trap in het voorhuis links
van de schouw, heeft aan de oostzijde een in een nis geplaatst keldervenster. Plavuizen zijn toegepast
voor de vloer en plint; in zuidoost hoek staat een gemetselde pekelbak. Aan het begin van de 17de
eeuw (1602;1620 ?) hebben één of meerdere verbouwingen, dan wel uitbreidingen in westelijke
richting plaatsgevonden. Het dwarshuis met niskastje in de opkamer en kloosterkozijnen met
diefijzers in de oostelijke kopgevel kreeg toen zijn huidige hoofdvorm. Het uitgebouwde privaat ten
zuiden van de opkamer wijst er op dat de opkamer het karakter kreeg van een 'herenkamer'. In 1762
wordt melding gemaakt van de 'De Steenenkamer' als herberg, ten behoeve waarvan waarschijnlijk
aanpassingen hebben plaatsgevonden. Enkele schuiframen in de westelijke kopgevel stammen uit het
eind van de 18de eeuw. De tegen de opkamer muur geplaatste 17de-eeuwse schouw is voorzien van
18de-eeuwse Delfts blauwe tegels en vervolgens in de 19de eeuw verkleind en gedeeltelijk bekleed met
gemarmerde- en schildpadtegels. Blijkens een kadastrale kaart had de hofstede in 1819 reeds zijn
huidige T-vormige plattegrondvorm. Wel is in de 19de eeuw het stalgedeelte herbouwd, waarbij voor
de driebeukige indeling de bestaande ankerbalkgebinten zijn herbruikt en naar buiten gedraaid. Ook
de kap van het woongedeelte is in deze periode vernieuwd met gebruikmaking van de oude vuren- en
eikenhouten spanten. Dit blijkt uit de onlogische wijze van samenvoeging van staande- en liggende
delen, voorzien van deels nog 16de-eeuwse telmerken.
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De symmetrisch ingedeelde westelijke kopgevel van het woongedeelte is een tuitgevel met op de
begane grond drie (vereenvoudigde) vierruitsschuiframen en op de verdieping in het midden een
tweeruits stolpraam. De noordelijke langsgevel heeft ter plaatse van het voorhuis twee
vierruitsschuiframen met luiken en ter plaatse van de opkamer twee hoger geplaatste, kleinere
zesruitsschuiframen. De oostelijke kopgevel heeft eveneens een symmetrische opzet met in het midden
een vroeg-20ste-eeuwse dubbel openslaande deur, waarvoor een betonnen trap is geplaatst. Rechts
daarvan bevindt zich een keldervenster. Aan weerszijden van de deur zit een kloosterkozijn en in het
midden van de zolder een vierruitsschuifraam. De zuidelijke langsgevel heeft aan de oostzijde een
uitgebouwd privaat onder lessenaarsdak en aan de westzijde een uitgebouwd keukengedeelte onder
lessenaarsdak, die aan de westzijde de entree bevat naar het voorhuis.
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Stenen Kamers database, versie 9 mei 2017
Dr. A.A.D. van Bemmel, Wijk bij Duurstede
- 1619-10-24: Betaling van huur van 2,5 morgen land met huis en hof, genaamd de
Rode Kamer, gelegen aan het eind van de IJsseldijk achter de Merenhoeve; 1628-5-5:
transport van 2,5 morgen, genaamd De Stenen Kamer, aan het eind van de Jutphase
dijk omtrent de Kleine Merenhoeve (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Stadsgerecht
IJsselstein [TY044], 652-91 resp. 648-8, fol. 38)
- 1695-6-29: Aankoop van 3 morgen land met een vervallen huis, genaamd de Steene
Kamer; 1724-4-4 aankoop van 3 morgen land met huis bepoting en beplanting aan de
Meerndijk, vanouds genaamd de Stenen Kamer (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard,
Stadsbestuur IJsselstein [TY001], 3839, 40ste penning; zie ook HUA, NA [T34-4],
U184a017, 235, 1751-11-8) en Kadastrale kaart gemeenten Linschoten-IJsselstein dd.
1892-9-30 met daarop aan de Merendijk onder IJsselstein toponiem Steenenkamer
(HUA: Kaarten Provinciaal Bestuur [T80], 114)
- De Steenen kamer is de naam van een dwarshuisboerderij te IJsselstein (Noord
IJsseldijk 32/Nedereindseweg 56). Oorspronkelijk was het de naam van een versterkt
huis dat op deze plaats heeft gestaan. Overblijfselen van dit versterkte huis bevinden
zich nu in de oostelijke helft van de boerderij. In 1762 wordt melding gemaakt van
de ‘De Steenenkamer’ als herberg (Wikipedia, 17-12-2016)
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Fotoreconstructie tegelvloertje van het aan de stenen kamer aangebouwde voormalige droogcloset
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