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Voorwoord
Voor de monumentenzorg in Nederland vormt de ingrijpende transformatie van het
platteland misschien wel de meest pregnante maatschappelijke opgave voor het
komend decennium. De prikkelende dynamiek van deze transformatie vertoont een
openlijke scheuring in de cultuurhistorische eenheid van het agrarisch landschap.
Aangedreven door nieuwe mogelijkheden voor voedselproductie, -conservering en
-distributie en een veranderende vraag naar hoogwaardige agrarische producten,
ontstaan enerzijds hoogtechnologische agro-industriële bedrijvenparken, die nauw
zijn gelieerd aan farmaceutische bedrijven en onderzoekslaboratoria. Deze
nieuwkomers werpen rationalisatievraagstukken op rond onder meer de ruimtelijke
concentratie van ogenschijnlijk onverenigbare functies, die ongetwijfeld zullen
uitmonden in nieuwe architectuurtypen, zoals in flatgebouwen voor intensieve
veehouderij - vooralsnog van de hand gewezen door de milieu- en landschapslobby
als onethisch en onesthetisch -, gemechaniseerde etageteelt van gewassen en drijvende
glastuinderijen in overloopgebieden.
Anderzijds wordt strijd gevoerd voor het instandhouden van als waardevol
beschouwde, maar in versnipperde reservaten teruggedrongen cultuurlandschappen,
die zich gestaag herontwikkelen onder druk van ontwikkelingen als natuurbouw,
‘ontboering’ en ‘plattelandsvernieuwing’. Historische boerderijen fungeren hier als
geruststellende, maar helaas ook meer en meer als nostalgische zetstukken, met
nieuwe bestemmingen als landschapsbeheer, recreatie en kleinschalige niet-agrarische
bedrijfsactiviteiten. Het is in deze context, dat de historische boerderij zich staande
moet zien te houden en waarin monumentenzorg een sturende en begeleidende rol
moet vervullen.
Van alle historische boerderijen die ons land telt, valt slechts 6,9 procent onder
de werking van de Monumentenwet, de rest wordt niet of krachtens andere regelgeving
beschermd. Binnen de monumentenzorg is pas laat inzicht ontstaan in de
ensemblewaarde van de boerderij en de wenselijkheid van integrale instandhouding.
Boerderijgebouwen en opstallen, hun interieurs en bijbehorende installaties, erven,
sier- en moestuinen, boomsingels en andere elementen werden in het verleden zelden
als organisch ensemble van gelijkwaardige elementen aangemerkt en bij wet
beschermd, zoals bij historische buitenplaatsen inmiddels gebruik is geworden. Een
bredere ruimtelijke inbedding van de boerderijen in hun cultuurlandschappelijke
setting met bijvoorbeeld wegen- en verkavelingspatronen en landinrichtingselementen
is slechts bij hoge uitzondering aan de orde geweest. Veel van de wettelijk vogelvrije
elementen zijn inmiddels verdwenen of worden alsnog bedreigd, recentelijk met
name door bedrijfssluitingen. Overgebleven delen hebben, evenals de
boerderijgebouwen zelf, te duchten van nieuwe bestemmingen en andere gebruikers,
die onbekend zijn met de ontwikkelingsgeschiedenis van hun nieuwe vestigingslocatie.
Kennisoverdracht over de oorsprong en ontwikkeling van boerderijen en van het
landschap dat door de boeren is gemaakt en wordt bevolkt, alsook over de lokale
tradities in de bouw en inrichting is bitter noodzakelijk gebleken, al was het alleen
maar om begrip te kweken voor de soms smalle marges waarbinnen historisch
waardevolle boerderijen zich laten aanpassen aan eigentijdse gebruikswensen. Dit
is echter ook noodzakelijk om de authenticiteit van het agrarisch cultuurlandschap
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waar mogelijk te waarborgen. Dit is bij uitstek een terrein waarop de Rijsdienst voor
de Monumentenzorg samen met zijn kennispartners als de Stichting Historisch
Boerderij-Onderzoek (SHBO) en het Instituut Collectie Nederland (ICN) een taak
heeft te vervullen.
In het kader van bovengenoemde kennisoverdracht brengt de RDMZ het boek
Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud uit, met als directe aanleiding ‘2003 Jaar van de Boerderij’. Afgelopen jaar heeft de RDMZ zich met diverse
cultuurinstellingen ingespannen om de historische boerderij in al haar facetten onder
de aandacht te brengen, laatstelijk door medewerking te verlenen aan het boek Binnen
bij boeren. Wonen en werken in historische boerderijen, dat voor het eerst een
genuanceerd beeld geeft van de grote variatie en ontwapenende schoonheid van
historische boereninterieurs, zoals die hier en daar in Nederland nog zijn aan te
treffen. Dit alles in de hoop dat meer kennis van de historische achtergronden van
boerderij en landschap zal bijdragen tot een groeiende appreciatie van dit groene
erfgoed en tot de motivatie om de gezamenlijke opgave tot instandhouding aan te
vatten.

Fons Asselbergs
directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Ten geleide
Het beeld van het Nederlandse platteland is er een van weidse vergezichten, polders,
bossen, maar vooral ook weilanden en akkers gestoffeerd met talloze boerderijen,
waarvan het type voor de goede verstaander het landsdeel verraadt. Maar wordt het
platteland nog wel door boerderijen gekarakteriseerd? Als we de cijfers mogen
geloven, is dat nauwelijks nog het geval. Recent onderzoek van de Stichting Historisch
Boerderij-Onderzoek (SHBO) heeft aangetoond dat het aantal historische boerderijen
in een angstaanjagend snel tempo afneemt. De bikkelharde cijfers zijn in de loop van
het jaar al herhaaldelijk genoemd: van de 192.000 boerderijen die Nederland in 1940
telde, waren er in december 2001 nog maar 91.000 over. Dat aantal is inmiddels
gestaag verder geslonken en als deze tendens zich in een zelfde tempo voortzet,
resteren er in 2050 nog slechts 46.000 historische boerderijen. Maar de cijfers zijn
nog dramatischer. Een in september 2003 gepubliceerd rapport door adviesbureau
Natuurbouw te Den Bosch stelt dat het met de karakteristieke bijgebouwen op het
boerenerf niet beter is gesteld. Een onderzoek in een twaalftal Brabantse gemeenten
naar cultuurhistorisch waardevolle schuren, koetshuizen en bakhuizen heeft hen
geleerd dat in vijftien jaar tijd 38 procent is verdwenen, 90 procent van de
geïnventariseerde schuren leeg staat en economisch onrendabel is en bijna de helft
in slechte staat van onderhoud verkeert of zelfs een bouwval is.
Landelijk gezien vallen weliswaar ruim 6400 boerderijen en agrarische bijgebouwen
onder de bescherming van de Monumentenwet, maar in Zeeland - een provincie die
bij uitstek toch als agrarisch te karakteriseren is - zijn dat er in totaal slechts 159. Als
hier alle andere kenmerkende boerderijen en bijgebouwen zouden verdwijnen, wat
blijft er dan nog van het Zeeuwse platteland over?
Het initiatief om ‘2003 - Jaar van de Boerderij’ te organiseren, geïnitieerd door
de voormalige directeur van SHBO, Ellen van Olst, getuigt dan ook van visie. Dr.
Christoph Machat, president van ICOMOS-CIAV (het Comité Internationale
l'Architecture Vernaculaire van de International Council on Monuments and Sites),
prees dit unieke initiatief, niet in de laatste plaats omdat in geen enkel ander land ter
wereld ooit eerder een soortgelijke manifestatie is georganiseerd. Dit ‘Jaar van de
Boerderij’, een mooiere gelegenheid om de thema-uitgave 2003 van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg aan monumentale boerderijen te wijden, is nauwelijks
denkbaar.
Wat met een boerderij wordt bedoeld, is beduidend minder gemakkelijk te definiëren
dan dat in eerste instantie lijkt. Is het een gebouwtype? Zo wordt het immers vaak
aangeduid. Menigeen spreekt over een boerderij, terwijl deze al jaren als
woonboerderij of anderszins in gebruik is en er al die tijd geen spoor van enige
agrarische activiteiten meer is. Zo hebben archeologen al menig boerderij opgegraven
waarmee nauwelijks meer wordt bedoeld dan de sporen van een gebouwtype dat ooit
heeft bestaan. Of is de boerderij juist een complex van gebouwen, erf en omliggende
terreinen waarin en waarop dagelijks wordt geboerd, waar volop sprake is van
boerenbedrijvigheid? De agrarische bevolking twijfelt hier niet over: een boerderij
waar niet meer wordt geboerd, is door hen als boerderij afgeschreven. Deze
boerderijen ‘zijn niet meer’.
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gebouw met zijn oorspronkelijke bestemming is immers zo veel groter. Een boerderij
zonder vee of agrarische producten is in feite nauwelijks anders dan een fabriek
zonder machines, een kerk zonder gelovigen of een woonhuis zonder bewoners. De
boerderij verwordt daarmee tot een bouwkundig relict, een casco dat nog slechts aan
vervlogen tijden herinnert. Door herbestemming kunnen boerderijen weliswaar een
nieuw leven krijgen, maar dat het karakter daardoor in de meeste gevallen sterk
verandert, is een feit. Het vee en de opslag van voer en gewassen verdwijnt, en
daarmee ook de bijbehorende geluiden en geuren. De erfinrichting wordt aangepast
aan de nieuwe bestemming, waarbij het aantal opstallen doorgaans aanzienlijk
vermindert en de traditionele erfindeling verdwijnt. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg is dan ook een vurig pleitbezorger van functiebehoud, ook voor
boerderijen. Dat is immers de beste garantie voor instandhouding. Op het gebied van
herbestemming van industrieel erfgoed is de RDMZ volop actief. De dienst is hierbij
regelmatig op een zeer positieve manier betrokken.
Weliswaar wordt een beperkt aantal van de belangrijkste en meest toonaangevende
boerderijen door de Monumentenwet beschermd, maar dit geldt niet voor de
‘bedrijvigheid’. Over de manier waarop het leven en werken op historische boerderijen
is te behouden, en over de vraag of behoud wel mogelijk is, daarover verschillen de
meningen. Vast staat wel dat een overvloed van lokale en nationale wet- en
regelgeving de bewegingsruimte van de boeren drastisch aan banden legt en daarmee
in veel gevallen verstikkend werkt, met als direct gevolg het in toenemende mate
wegvallen van de agrarische bestemming.
In deze thema-uitgave Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud komt deze
problematiek volop aan de orde. In maar liefst dertig verschillende bijdragen wordt
de historische boerderij en de boerenbedrijvigheid vanuit allerlei gezichtshoeken en
op verschillende schaalniveaus belicht. De landschappelijke context, de boerderijen
zelf en de verschillende boerderij-onderdelen komen aan de orde, evenals de bewoners
en het leven op de boerderij. Gedreven wetenschappers, politici en bestuurders komen
aan het woord, evenals natuurbeschermers, monumentenzorgers en andere
cultuurhoeders, en niet te vergeten ook enkele bevlogen eigenaren en bewoners. Ieder
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van hen benadert deze materie vanuit zijn of haar eigen kennis en ervaring, waarvan
een aantal met een sterk persoonlijke visie.
De redactie is verheugd dat de directie van de RDMZ het eerste exemplaar van
Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud aan de Vereniging Natuurmonumenten
aanbiedt. Door haar bezit van tweehonderd historische boerderijen behoort
Natuurmonumenten zonder meer tot de grootste eigenaren van boerderijen in ons
land. Natuurmonumenten hanteert de stelling dat ‘de liefde van de bewoners
onmisbaar [is] voor het behoud daarvan.’ Dit vertaalt zich in toenemende mate in de
bijzondere manier van omgang door de vereniging met haar panden en hun omgeving,
zelfs wanneer het geen geregistreerde monumenten betreft.
Namens de redactie,
Eloy Koldeweij
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WESTWOUD, OUDIJK 9. HOEVE VREDEBEST. 1917
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STRIJEN, KOOILANDSEDIJK 33. INRIJHEK VAN HOEVE WAALENBURG. 1942
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Hoogmade, boerderij Boskade 11. Foto RDMZ, 1958.
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De opening van het Jaar van de Boerderij
Toespraak door de Staatssecretaris van Cultuur in boerderij De
Buitenplaats te Vlaardingen, 6 februari 2003
Cees van Leeuwen
Dames en heren,
U heeft mij uitgenodigd om vandaag het Jaar van de Boerderij officieel te openen.
Ik doe dat natuurlijk met plezier. Maar het is denk ik wel interessant om je daarbij
af te vragen: het jaar van welke boerderij? Want niet iedereen heeft anno 2003
hetzelfde idee over wat een boerderij is, hoe deze eruit moet zien en waar deze voor
dient. Is een boerderij primair een fijne, sfeervolle plek om in te wonen? Is de
boerderij een onmisbare schakel in de identiteit van het Nederlandse landschap? Is
de hoeve vooral geschikt om als bedrijfsruimte te worden hergebruikt? Of moeten
we de stolpboerderij, de kop-hals-rompboerderij en het ‘los hoes’ bewaren als kleine
openluchtmusea? Met een slot op de deur dat alleen opengaat voor geïnteresseerd
publiek?
Mijn opening betreft natuurlijk een retorische vraag. Het Jaar van de Boerderij
maakt zich sterk voor de boerderij in de meest oorspronkelijke zin. De boerderij als
onderdeel van het agrarische bedrijf. De boerderij die met schuren, stallen en
omringend erf een natuurlijke eenheid vormt. Waarin bouwstijl, ornamenten,
kavelindeling en erfbeplanting een prachtige harmonie vormen van nut en esthetiek.
Per streek verschillend en daarmee een materiële vertaling van het type grond, gewas
en waterstand. De boerderij die je als erflater kunt zien. Als vat vol

Openingshandeling van het Jaar van de Boerderij door de staatssecretaris van Cultuur mr. drs
C.H.J. van Leeuwen.

verhalen, als stille getuige van diverse generaties mensen die er wonen en werken
met elkaar hebben gecombineerd. Een boerderij die al bijna niet meer bestaat omdat
er op grote schaal aan wordt gesloopt, veranderd, bijgebouwd en aangeplant. Maar
die wel als leidraad moet dienen voor alle huidige, moderne en toekomstige
bestemmingen.
Die bewustwording is niet zo simpel als het lijkt. Want de functie van het platteland
is - door toenemende verstedelijking - natuurlijk blijvend aan het veranderen. Gebrek
aan opvolging, lastige grondpolitiek en steeds strengere milieuregels maken het
overleven op de boerderij er niet makkelijker op. En de recente rampen met de
veestapel hebben hun
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sporen nagelaten op menig boerenerf in Nederland. Leegloop van het buitengebied,
verpaupering en sloop van historisch waardevolle boerderijen zijn realiteit geworden.
Wil je je vandaag de dag toch staande houden als moderne boer, dan moet je uit taai
hout gesneden zijn. De industriële vorm van bedrijfsvoering vereist vaak uitbreidingen
aan boerderij en erf. En bij de bouw van nieuwe schuren, stallen en bijgebouwen
zijn nut en een aanvaardbare prijs de inzet. In plaats van lastige procedures en beperkte
aftrekposten die gelden voor monumentaal behoud. Dat de bijgebouwde omgeving
dan chronisch detoneert met het streektypische woongedeelte, is van minder zorg.
Men heeft wel iets anders aan z'n hoofd. Ermee ophouden, of je aanpassen aan

Hoogmade, boerderij Boskade 11. Foto RDMZ, 1959.

dwingende regels van deze tijd. Een enkeling lost het anders op. In een publicatie
van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek las ik onlangs een markant
voorbeeld. Maarten 't Hart schetst in dat boek het portret van zijn eigenzinnige
buurman Bertus. Bertus is een boer die rigide vasthoudt aan de 19de-eeuwse
bedrijfsvoering, gruwt van ligboxstallen, kunstmatige inseminatie en
conserveringsmiddelen. Bertus dus heeft geen geld voor nieuw gereedschap, en moet
de tering naar de nering zetten. Daarom koestert hij z'n antieke melkkar. Ik citeer:
‘Een oeroud ogend wagentje op verroeste ijzeren wielen waarop een framewerk van
buizen is opgetrokken. Die holle buizen kan hij via een slang aansluiten op een
pompje dat aan zijn tractor is bevestigd. Daarmee zuigt hij lucht aan. Sluit hij nu de
slang van een melkmachine aan op het buizenstelsel, dan kan hij
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een uier ledigen.’ Het gevaarte valt bijna uit elkaar, maar: ‘De buizen worden met
touwtjes, plakband, ijzerdraad, en gebitsbeugels op hun plaat gehouden.’ Waarom
verkoopt hij z'n melkkar niet voor goed geld aan het openluchtmuseum, suggereert
z'n buurman. Daar wil Bertus niets van weten. Het oude instrumentarium hoort thuis
in de wei of op het

erf. En moet gebruikt worden tot het uit elkaar valt. Waarschijnlijk ziet de boerderij
en het erf van Bertus er nog even authentiek uit als z'n melkkar. En boeren zoals hij
dat doet, zou een zege zijn voor het behoud van het agrarisch-cultureel erfgoed. Maar
je kunt er natuurlijk niet elke moderne boer van overtuigen dat vakantie niet belangrijk
is. Of dat biologische
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landbouw of eigentijds beheer van nieuw aangelegd natuurlandschap de toekomst
heeft. Dus moet je naar andere middelen zoeken om ervoor te zorgen dat de benodigde
nieuwbouw rond de boerderij beter harmonieert met de authentieke oudbouw. Of
zoeken naar praktische manieren om gedeeltelijke renovatie of aanpassing te maken
tot een aanvaardbaar alternatief. Ik zal u straks vertellen op welke manier we daaraan
kunnen bijdragen.
Ik heb het tot nu toe met u gehad over de boerderij als verlengstuk van het moderne
boerenbedrijf. Maar dat zal in de toekomst steeds meer afnemen. Nog belangrijker
is het dus om na te denken over het behoud van historische boerderijen met een ander
type eigenaar. De moderne hoeve fungeert steeds vaker als woonhuis, als
zorginstelling, als fitnesscentrum of als conferentieoord. Dat veelvuldige hergebruik
juich ik toe, want het is de gedroomde derde weg naast slopershamer of museum.
Maar het is wel belangrijk om ook die eigenaren - die de omgeving nauwelijks kennen
- zoveel mogelijk bewust te maken van wat hun bezit betekent. Dat hun monumentale
boerderij een belangrijke schakel is in de geschiedenis van het Nederlandse landschap.
En dat een oprijlaan rondom het huis, Hans en Grietjeluiken bij de ramen of een
Japanse tuin de eerste stap op weg is naar een Disneylandschap vol boerderettes. En
misschien bent u het met me eens dat we dát beeld te allen tijde moeten vermijden.
Overigens geldt de bewustwording in dit opzicht niet alleen voor eigenaren. Het
geldt evenzeer voor bestuurders, plannenmakers en politici die ingrijpen in de
landelijke omgeving. Ik kan daar - zoals u misschien weet - uit eigen ervaring over
mee praten. Ik bezat een mooie boerderij in het Groene Hart van Zuid-Holland, die
moest wijken voor de HSL-lijn. Om mijn bezit voor de sloop te behoeden, heb ik
hemel en aarde bewogen om het pand te laten verplaatsen, zodat het in de eigen
omgeving behouden bleef. En natuurlijk om er zelf in te kunnen blijven wonen, dat
geef ik ruiterlijk toe.
Maar tussen droom en daad stonden allerlei wetten en bezwaren. En ik moest zo
leek het afscheid nemen van mijn dierbare bezit. Uiteindelijk is het pand toch
behouden: het staat nu in het Nederlands Openluchtmuseum, en men heeft mij zelfs
gevraagd er binnenkort een weekend in te gaan wonen. Het getuigt van humor en lef
dat het museum mij daarvoor gevraagd heeft en daar houd ik wel van. Maar het is
natuurlijk wel de wereld op zijn kop.
Fons Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zei
onlangs: ‘De organisaties op het gebied van monumentenzorg en gemeenten moeten
samen hun verantwoordelijkheid nemen en een culturele daad stellen in het agrarische
landschap van de 21ste eeuw. Dit kan door de boerderij van nu op te vatten als een
hoeve, een buitenplaats met een eigen ontstaansgeschiedenis en bouwtraditie. We
moeten daarbij het gebouw en erf als een eenheid waarderen en het beschouwen als
boeren-erfgoed nieuwe stijl. Dat betekent een zorgvuldige zoektocht naar een nieuwe
balans tussen bewaren, beheren en (her)ontwikkelen van boerderijen.’ Ik zou daaraan
toe willen voegen: met de moderne eigenaren van boerderijen als belangrijkste partner.
Door ze in de eerste plaats zoveel mogelijk bewust te maken van het erfgoed dat ze
- op welke manier dan ook - in gebruik nemen.
Een aantal projecten in het kader van de Belvedereregeling zou je in dit opzicht
voorbeeldig kunnen noemen. Ik denk daarbij aan de Werkgroep Beemster Landschap:
die informeert eigenaren hoe ze hun West-Friese boerderij-erven kunnen beplanten
volgens de esthetiek van de beroemde 17de-eeuwse landmeters. Ik noem ook de
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Stichting Boerderij en Erf die zich in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden sterk maakt
voor intelligente herbestemming en restauratie van bedreigde panden. En ik denk
natuurlijk ook aan dit Jaar van de Boerderij, dat een prachtige aanvulling is op deze
projecten.
Uw organisatie vergaart kennis over ons cultureel agrarisch erfgoed. En presenteert
deze wetenschap op een aantrekkelijke manier aan een grote groep mensen. Dat is
heel zinnig. Maar ook zoiets praktisch als het architectonisch ideeënboek lijkt me
een uitstekend middel om boerderijeigenaren gericht op het goede spoor te zetten.
Op die manier kan behoud en ontwikkeling - om dat Belvedere-motto nog maar
eens te gebruiken - op een praktische, aantrekkelijke en verantwoorde manier in
praktijk worden gebracht.
Tot slot wil ik graag melden dat het onderwerp ook binnen mijn departement de
aandacht heeft. Zoals u misschien weet wordt het huidige beleid voor
monumentenzorg stevig onder de loep genomen. We streven daarbij naar meer
kwaliteit en minder
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Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum. Opbouw in het museum van de boerderij Boskade 11
uit Hoogmade. Foto's Nederlands Openluchtmuseum, 2003.

bureaucratie. Beleid ontwerpen dat helder is, duurzaam en waarin de gebruiker
centraal staat. Bij de financiële ondersteuning streven we daarom naar eenvoudiger
en snellere procedures, waarbij de eigenaar het gevoel heeft dat ie daadwerkelijk
geholpen wordt. En binnen deze vernieuwing past ook: speciale aandacht voor de
boerderij. Het is de bedoeling om monumentale boerderijen met een agrarische functie
volledig voor onderhoudssubsidie in aanmerking te laten komen: waarbij we ons dus
niet meer beperken tot het onderhoud van het rieten dak, zoals nu nog het geval is.
Eind 2001 is dit aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het is nu verder aan de politiek
om op deze lijn door te gaan.
Ondertussen gaat u er - in dit Jaar van de Boerderij - alvast hard mee aan de slag.
Ik wil daar nu graag officieel het startsein voor geven. Dit initiatief betekent een
belangrijke stap in het behoud door ontwikkeling van onze prachtige streekeigen
boerderijen. Met als belangrijke belofte om iedere Nederlander - eigenaar of
bestuurder, plannenmaker of monumentenzorger - gezamenlijk bewust te maken van
dit specifieke erfgoed. Ik wens u veel succes om die belofte waar te maken. En ik
dank u voor de aandacht.
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GARYP. L-VORMIGE BOERDERIJ. 1933
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GRAFT. STOLPBOERDERIJ. CIRCA 1930
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Wat is een boerderij?
Catharina van Groningen
Wat is eigenlijk een boerderij, hoe ziet die eruit en waarvoor dient deze? Bij de
opening van het Jaar van de Boerderij op 6 februari 2003 waren dit de
voorliggende vragen van de toenmalige staatssecretaris C.H.J. van Leeuwen.1
Aangezien zijn vragen retorisch moesten worden opgevat, gaf hij zelf meteen
het antwoord. Een boerderij is een onderdeel van het agrarische bedrijf, een
harmonisch element in het landschap, een materiële vertaling van het type
grond, gewas en waterstand, een vat vol verhalen, een leidraad voor huidige,
moderne en toekomstige bestemmingen van het platteland.
Of men hiermee de vraag beantwoord kreeg, valt nog maar te bezien. Over
oorspronkelijke functie en vorm repte de staatssecretaris niet. Wel over detonerende
uitbreidingen, harmoniërende nieuwbouw, hergebruik met een andere functie,
handhaving van de eenheid boerderij en erf bij behoud en ontwikkeling. Kortom,
alle invalshoeken die samenhangen met het boerenbedrijf, elementen die in dit
Jaarboek in een grote verscheidenheid aan bod komen. Maar wat nu precies een
boerderij is, daar kwamen we op die dag nog niet achter.
Gelukkig geeft het rapport Historische boerderijen in Nederland gemaakt in
opdracht van de Stichting 2003 Jaar van de Boerderij wel een omschrijving van het
begrip boerderij: ‘Een boerderij is een gebouw of complex van gebouwen (met
bijbehorend erf) dat ooit gebouwd werd en/of dienst deed als agrarisch bedrijf.’2 Het
wordt duidelijker, maar er valt wel wat af te dingen op deze definitie. Het bijbehorende
erf lijkt er - letterlijk - een beetje tussen geschoven te zijn. En, een erf is geen
boerderij. Het hoort bij de boerderij, dat wel. Een ander minder positief punt is de
constatering dat de boerderij dienst deed als agrarisch bedrijf. Nu blijkt weliswaar
uit het rapport dat van de historische boerderijen nog maar 41,8 procent als zodanig
in gebruik is, maar om zo definitief in de verleden tijd te spreken, is wel heel boud.
Men is tijdens het Jaar van de Boerderij terecht gefocust op het verdwijnen, het
afbreken, of het ‘verkeerd’ restaureren van de gebouwen, waarbij de sporen van de
geschiedenis definitief worden uitgewist, en op de veranderingen die in een snel
tempo op het platteland plaatsvinden. Maar wat is nu toch een boerderij? Hoe kun
je zien dat een gebouw een boerderij is? Zijn er verschillende soorten? Wie heeft dat
bepaald? Hoe belangrijk is een boerderij eigenlijk? Waarom willen we die behouden?
Wat willen we eigenlijk behouden? De nostalgie? De constructie? Het streekeigene?
In vogelvlucht wordt in deze bijdrage aan deze aspecten aandacht geschonken.
Oppervlakkig weliswaar, maar de geïnteresseerde lezer kan zich verder verdiepen
aan de hand van de vermelde literatuur of, en dat is in eerste instantie de bedoeling,
de diverse bijdragen in dit Jaarboek.

Typologie
Wat is een boerderij? Ons in eerste instantie beperkend tot het hoofdgebouw: een
boerderij is een multifunctioneel, agrarisch bouwwerk waarin gewoond, gewerkt,
gestald en opgeslagen wordt. Die functies zijn in principe duidelijk gescheiden. Mens
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en bewoning aan de ene zijde, door een wand gescheiden van een werkplaats,
veestalling en opslag aan de andere zijde. Per regio is de verschijningsvorm
verschillend, maar wonen, werken, stallen en berging zijn constante factoren. Om
die goed ‘onder dak’ te brengen werden passende ruimtes geschapen, zonder de
praktische kant uit het oog te verliezen. Een boerderij is een bedrijf dat zo efficiënt
mogelijk moest kunnen functioneren. Overbodige ruimtes zijn niet
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Breda, Blauwtjes 1. Tot een geriefelijke woonruimte omgevormde boerderij, waarbij omwille
van de lichtinval de brandmuur voor een deel is verdwenen. Foto RDMZ.

aan de orde. Het uiterlijk, de indeling en de samenstelling van de onderdelen worden
door de bedrijfsvoering bepaald.
De belangstelling voor boerderijen als een cultureel verschijnsel dateert van het
begin van de 20ste eeuw.3 Onderzoekers gingen over tot het samenstellen van
typologieën om de historische ontwikkeling van de boerderij te kunnen doorgronden
en vast te leggen. Johan Hendrik Gallée ontwikkelde als eerste een visie op
boerderijtypen in Nederland.4 Dat wil niet zeggen dat vóór die tijd niemand zich met
onderzoek naar boerderijen in Nederland bezighield. Dat onderzoek richtte zich
echter op een ander facet van de boerderij, namelijk de functionaliteit, de eigentijdse
inrichting en het gebruik van het gebouw en de verbetering van woon- en
bedrijfsomstandigheden, maar niet op een bouw- of cultuurhistorische invalshoek.5
Gallée was een adept van het volksstammenonderzoek. Iedere boerderijtype bezat
door de tijden heen onveranderlijke kenmerken die in zijn optiek kenmerkend waren
voor een specifieke volksstam. Hij deelde de Nederlandse boerderijen in een aantal
hoofdtypen in, waarvan de verspreiding in grote lijnen overeen zou komen met de
oorspronkelijke bewoningsgebieden van de Friese, Saksische en Frankische
volksstammen. In Zuid-Limburg zou men in de boerenhoeven nog de invloed van
de Romeinen kunnen terugvinden. Om zijn theorie te bewijzen, had hij van een groot
aantal boerderijen de plattegrond en gevels laten opmeten en het gebruik van de
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Advertentie ‘Hunebed and breakfast - Stijlvol verblijf in 18de-eeuwse Saksische boerderij’.
www.weekendhotel.nl, 2003.

verschillende ruimtes geanalyseerd.6 Gallée had zelfs de (nog steeds gangbare)
benamingen ‘halletype’ en ‘langgeveltype’ geïntroduceerd. Hoewel hij zelf nooit
sprak over een Saksisch (hallentype) of Frankisch (langgeveltype) boerenhuis - in
feite, zo betoogde hij, was die benaming onjuist, omdat het hallentype niet aan één
volksstam kon worden toegeschreven, aangezien het ook bij anderen dan Saksen
gevonden werd - weerhield dat zijn volgelingen er niet van die terminologie te pas
en te onpas te gebruiken.
Tot op de dag van vandaag wordt het ‘Saksische boerderijtje’ als begrip gehanteerd.
Wat daar dan onder verstaan wordt, is niet altijd duidelijk. Meestal zijn het makelaars
die een romantische beschrijving van het te verkopen goed niet schuwen. Maar ook
in officiëlere publicaties is het begrip Saksische boerderij lang gehandhaafd.7
‘Saksische boerderij
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Opmetingsschets van Uilkema met toelichting over de constructie, de geschiedenis en indeling
van het gebouw. Tekening K. Uilkema, collectie SHBO.

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

24
verbouwd tot ontmoetingscentrum voor slachtoffers vuurwerkramp’, zo luidt de kop
van een artikel in het blad Smaak, een uitgave van de Rijksgebouwendienst in 2002.8
Met de oude Saksen had deze boerderij echter niets te maken.
Deze historisch-volkskundige benadering heeft lange tijd het boerderijonderzoek
gedomineerd. Daarnaast was er een stroming die zich voornamelijk bezighield met
de uiterlijke aspecten en de esthetische kant van de boerderij. De schilderachtige
hoeve in het landelijk schoon, vooral bezien tegen het licht van de voortschrijdende
industrialisatie van het land en de uittocht naar de stad.9 Bezorgde architecten
ontwierpen passende bebouwing voor het landelijk gebied en publiceerden hun visie
in boeken en tijdschriften.10 In Friesland was in de jaren '20 en '30 Klaas Uilkema
als onderzoeker actief. Zijn benadering was noch volkskundig, noch
architectonisch-esthetisch. Hij bestudeerde de boerderij vanuit de functie en richtte
zijn aandacht vooral op het gebruik en de constructie van het stalgedeelte. Uilkema
was de eerste onderzoeker die de Nederlandse boerderij en zijn ontwikkeling zou
analyseren omwille van de vergroting van de kennis van het object zelf, niet om
uitdrukking te geven aan een regionaal chauvinisme of uit een esthetisch vormgevoel.
Uilkema probeerde de boerderij als bedrijfsgebouw met zijn voortdurende
veranderingen te doorgronden, daar waar Gallée uitging van een volkskundige
benadering, waarbij het onveranderlijke, het statische in een boerderij voor hem en
zijn navolgers maatgevend was. Naast de gegevens die de boerderij zelf verschafte,
maakte Uilkema gebruik van mondelinge informatie (interviews) en archivalisch
materiaal. Hij bestudeerde en documenteerde aanvankelijk boerderijen in zijn
geboortestreek Friesland, maar al gauw richtte hij zijn onderzoek op heel Nederland.
Het boerenbedrijf was hem als boerenzoon bekend. Veranderingen in de
bedrijfsvoering en de boerderij hadden rationele, namelijk landbouwkundige of
economische achtergronden die per regio konden verschillen. Vandaar dat hij een
voorstander was van een regionaal diepteonderzoek.
De basis voor het huidige Nederlandse boerderijonderzoek werd gelegd door
Robert Cornelis Hekker (1917-1990). Hij publiceerde in 1957 als onderdeel van het
tweede deel van Duizend jaar bouwen in Nederland zijn bijdrage met de titel ‘De
ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland’.11 Een synthese van
bodemgesteldheid, verschillende soorten landbouwbedrijven en de technische, sociale
en economische veranderingen in een bedrijf gecombineerd met literatuuronderzoek,
en archiefen archeologisch bronnenonderzoek vormden, in zijn opvatting, de
voedingsbodem voor het ontstaan van een bepaald streektype. Bepalend voor de
eigenheid van een boerderij was de constructie van de gebinten in het bedrijfsgedeelte
en de indeling van de plattegronden. Hekkers typologie, in veel opzichten leunend
en voortbordurend op de visie van Uilkema, leek een sluitend overzicht geleverd te
hebben van de verschillende boerderijvormen in Nederland. Hij onderscheidde vijf
‘huisgroepen’, die ieder hun eigen (middeleeuws) basistype hadden waaruit
vormvarianten ontstaan waren, afhankelijk van de regio waarin zij voorkwamen.
Voor de noordelijke provincies was dat de Friese-huisgroep, onderverdeeld in een
Noord-Hollands type, een Fries-Gronings type, een Oldambtster ontwikkeling en
een Amelands type. Voor het midden van het land, met een overlap naar het Brabantse,
was dat de hallenhuisgroep, onder te verdelen in gemengde bedrijven en
weidebedrijven die ieder hun eigenaardigheden qua stalindeling bezaten, afhankelijk
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van de streek. Voor het zuidelijk deel ten slotte onderkende Hekker de dwarshuisgroep
(het oostelijk deel van Noord-Brabant en Limburg), de Zeeuwse-schuurgroep en de
Vlaamse-schuurgroep. Zijn uiteenzetting illustreerde hij met (veel gekopieerde)
toegankelijke tekeningen van de boerderijen in opstand en plattegrond.

De Friese-huisgroep
De oervorm van het Friese huis was bescheiden van afmetingen en omvang. Het
bestond uit een woongedeelte met aangebouwde stal waarin zich een smalle voeren mestgang bevond. Oogstberging vond plaats op de grondtas in een schuur en/of
mijt op het erf. Door verbetering van de landbouwmethoden, die grotere oogsten tot
gevolg had, door een groeiende veestapel en de behoefte aan een praktischer indeling
werden de verschillende onderdelen samengevoegd tot een compact geheel. De stolp
of stelp was ontstaan: hoge driebeukige schuren onder piramidaal dak (Noord-Holland)
of schilddak (Friesland en Groningen). Hier staat ook het vee, zoals bij het oude
Friese woonstahuis tussen houten schotten in de
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FIRESE-HUISGROEP
Tekeningen van de verschillende in Nederland voorkomende boerderijtypen door R.C. Hekker.
Reproductie uit: Atlas van Nederland, 's-Gravenhage 1984. Zie ook pagina 26-30.

zijbeuk en langs de achtergevel met de koppen gekeerd naar de buitenmuur. Achter
het vee langs loopt de mestgoot; de andere zijbeuk was als deel, grondtas en dorsvloer
in gebruik. De hoogte en markante vorm van de schuur wordt veroorzaakt door de
ruimte die de tasvakken voor hooi en ongedorst graan in het midden innemen. De
Noord-Hollandse stolp is doorgaans piramidaal van opzet. Het woongedeelte valt
binnen het vierkant van de plattegrond. In Friesland en Groningen vindt men daar
waar de schuur met een tussenlid aan het woongedeelte is verbonden, een type dat
bekend staat als kop-halsrompboerderij. Wanneer het tussenstuk ontbreekt, spreekt
men over een kop-rompboerderij. In het Oost-Groningse Oldambt ontstond een
afgeleide waarbij woongedeelte en de hoge schuur onder één doorlopend dakvlak
getrokken werden. De zolders boven het woongedeelte werden voor opslag van de
veldproducten gebruikt.

De hallenhuisgroep
De hallenhuisgroep vertegenwoordigt de grootste groep van de boerderijen in ons
land. De plattegrond is bij het basistype rechthoekig. De houtconstructie van deze
groep wordt in de lengte gevormd door een rij (ankerbalk)gebinten die de ruimte
verdelen in een hoge middenbeuk en twee lagere zijbeuken. Bij het oudste type was
er geen scheiding tussen woon- en
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Bergambacht, Bovenberg 54-56. Monumentale hallenhuisboerderij met dwars voorhuis. Foto
RDMZ, 1973.

stalgedeelte. Mensen en vee verbleven in één ruimte. Een dergelijke boerderij noemt
met een los hoes. Het open vuur werd op de deel gestookt. De rook, die door een gat
in het dak verdween, conserveerde tegelijkertijd het koren dat op de balken boven
het middendeel lag opgeslagen. Na verloop van tijd plaatste men een stenen muur
(brandmuur) als scheiding tussen het woon- en stalgedeelte. Tegen die muur kwam
de schouw. De plek van de schoorsteen op de daknok duidt de plaats van de
brandmuur aan. Bij de oude (17de-eeuwse) hallenhuisboerderijen loopt de driedeling
van de stal door tot en met het voorhuis. Woon- en stalgedeelte liggen onder een
doorlopende kap. In de stal staat het vee, anders dan bij de Friesehuisgroep, opgesteld
in de zijbeuken met de koppen gekeerd naar de middendeel. Daar kon ook gedorst
worden. Aan de achtergevel is de driebeukige indeling al afleesbaar: de grote
deeldeuren in het midden, lage mestdeuren aan de zijkanten, in de topgevel een luik
waardoor de oogst opgestoken kon worden. Afhankelijk van de bedrijfsvoering,
akkerbouw-, gemengd- of weidebedrijf, werd het bedrijfsgedeelte ingedeeld met
voergangen, voerdelen, zijlangsdelen, dwarsdelen, hoge kappen om hooi op de balken
te bergen (indien dat niet op het erf plaatsvond in een kapberg) of waterzolders waar
het vee tijdens overstromingen gestald kon worden. Hoe de inrichting ook was, de
driebeukige indeling bleef. Het woon-werkgedeelte ontwikkelde zich los van de
driebeukige stal, waarvan de fraaie T-boerderijen in het rivierengebied en stadse
voorhuizen in het westen van het land getuigen. Tussen het woongedeelte en de
schuur bevond zich het werkgedeelte, waarvan een keuken, een geut (de spoelruimte)
en een melkkelder deel uitmaakten. Evenals de schuur was het woon- en werkgedeelte
aan de andere kant van de brandmuur variabel van indeling. De uitwerking (vergroting
van de woning, de kelder, de keuken) was afhankelijk van de status en het gebruik.

De dwarshuisgroep
Tot de dwarshuisgroep rekent Hekker de boerenhoeven in het zuidelijk deel van ons
land die zijn ontstaan uit de samensmelting van diverse eenbeukige onderdelen als

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

de woning, bijkeuken, stal, tas en deel. De verschillende onderdelen kwamen
aanvankelijk naast elkaar te staan met deuren in de
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DWARSHUISGROEP

Nistelrode, Kleine Brabantse dwarshuis boerderij. Foto RDMZ, 2003.

lange gevel. Geleidelijk aan groeiden zij uit tot L-, U-vormige of geheel gesloten
hoeven met een toegangspoort waarbij de mestvaalt op de binnenhof lag. Dat leverde
schilderachtige complexen op, waarbij in Zuid-Limburg de toepassing van vakwerk
of hardsteen (mergel) een uitzondering vormt in ons land. Ook hier komen
verschillende subtypen voor, ingegeven door economische factoren, de aard van het
bedrijf, de benodigde ruimte en de aanwezige grondstoffen.12 Bovendien valt, in zijn
optiek, ook de zuidelijk variant van het hallenhuis binnen de dwarshuisgroep.
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ZEEUWSE-SCHUURGROEP

De Zeeuwse-schuurgroep
Het meest markante onderdeel van de boerderijen van de Zeeuwse-schuurgroep is,
zoals de naam al aangeeft, de schuur. Deze staat los van het woonhuis en bestaat uit
een grote, twee- of driebeukige ruimte, die via deuren in de lange gevel toegankelijk
is. Het vee staat opgesteld in de buitenstijlruimte en langs de achterwand met de
koppen naar de middenbeuk waar de voergang ligt. De langgerekte schuur wordt
twee of driemaal onderbroken door een dwarsdeel. Tussen die delen is ruimte voor
de hooitas. Hiervoor wordt het grootste deel van de middenbeuk gebruikt en bij een
driebeukige schuur de andere zijbeuk. Bij een akkerbouwbedrijf was een van de
delen als dorsvloer in gebruik. Kenmerkend voor het uiterlijk van de schuren zijn de
zwart geteerde houten wanden waarin de deuren met witte lijsten zijn afgeboord. In
de hoge deeldeuren is vaak een klein deurtje, het mennetje of klinket, opgenomen.
Om als persoon binnen te gaan, hoefde men alleen maar het kleine deurtje te openen.
Het vrijstaande woonhuis op rechthoekige plattegrond is van baksteen opgetrokken
en ligt onder een met pannen gedekt zadeldak in één lijn met de schuur.
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Zeeuwse schuur met witomkaderde deuren. Foto RDMZ, G. Dukker, 2001.
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VLAAMSE-SCHUURGROEP

De Vlaamse-schuurgroep
De Vlaamse-schuurgroep is verwant aan de Zeeuwseschuurgroep. De hoge
driebeukige zijlangsdeelschuur met veestalling, tas, dorsruimte en deel is vastgebouwd
aan het lagere woongedeelte onder een zadeldak. Dit type vindt men voornamelijk
in West-Brabant, de Zeeuwse eilanden en de Hoekse Waard. Vooral in aangrenzende
gebieden lopen de typen in elkaar over. Een scheidslijn is vaak moeilijk te trekken.
De systematiek is ook maar een handreiking om tot een ordening te komen. Hekkers
systematiek en betrokkenheid bij het onderwerp heeft niet alleen een belangrijke
impuls gegeven aan het boerderijonderzoek, maar ook voor een breder publiek dan
het kleine groepje onderzoekers het begrip boerderij verbreed.
Hekkers typologie is al weer vijftig jaar oud. De hedendaagse boerderijonderzoeker
neemt steeds meer afstand van een typologie. Het is een keurslijf, een aantal
verschijnselen kunnen er niet binnen gevangen worden en blijven daardoor óf
onvermeld, óf onverklaard. Er wordt steeds vaker beschrijvend en verklarend gewerkt.
De grote ontwikkelingslijn krijgt de voorkeur boven het plaatsen in een (beperkend)
kader. Deze manier van werken, waarbij de belangrijkste bouwtradities overigens
wel betrokken worden, is niet uniek voor het boerderijonderzoek. Ook op andere
terreinen wint het inzicht terrein dat het weergeven van een ontwikkeling, de
samenhang van een object met zijn omgeving, het analyseren van de
bewoningsgeschiedenis, beter recht doet aan de geschiedenis van het gebouw of de
groep van gebouwen.

Het boerderijonderzoek
In 1912 werd het Nederlands Openluchtmuseum opgericht, een gevolg van de
denkbeelden van Gallée die pleitte voor musealisering van het boerenleven, waarbij
de oude boerderijtypen behouden konden worden. Inventarisatie en documentatie
van de landelijke bouwkunst was een van de doelstellingen van het museum. In de
praktijk kwam daar weinig van terecht, enige goed bedoelde initiatieven daargelaten.13
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Een omvangrijke opmetingsactie van landelijke bouwkunst die in 1943 vanuit het
museum was gestart in overleg met het toenmalige Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, het zogenoemde project Documentatie Landelijke Bouwkunst
(DLB), werd aan het einde van de oorlog voorlopig gestopt.14
In uitgeklede vorm werd de draad in 1947 weer opgenomen en een jaar later met
een beknopte rapportage weer afgesloten. De behoefte aan een omvangrijk
documentatiesysteem waarin opmetingen, foto's, en informatie over de aard van het
bedrijf konden worden opgenomen werd steeds sterker. Dat alles resulteerde
uiteindelijk in 1960 in
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de oprichting van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek.
Wat deed de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) de afgelopen eeuw
aan ‘de boerderij’? Inventariseren, beschrijven, beschermen en restaureren. De
inventariserende en beschrijvende acties vonden hun neerslag in de delen van de
Geïllustreerde Beschrijving, de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Het beschermen geschiedde in het kader van de Monumentenwet die in 1961
van kracht werd, en het adviseren bij restauraties was daarvan een van de gevolgen.15
Schulte analyseerde de ‘Rijksaandacht’ zoals hij dat noemde in zijn artikel als volgt.
In de vroegste Geïllustreerde Beschrijvingen - in 1903 werd een begin gemaakt
met de serie; het eerste deel verscheen in 1912 - komt het ‘boerenhuis’ in feite niet
of nauwelijks aan de beurt. De publicaties van J.H. Gallée uit 1907-1908 en de
architect Herman van der Kloot Meyburg uit 1908 werden geacht voldoende
informatie te geven over het verschijnsel boerderij in Nederland.16 Tot ín de jaren
'40 veranderde dit beleid niet. Met het Nederlands Openluchtmuseum was immers
overeengekomen dat dát zich met de landelijke omgeving zou bezighouden. Als
boerderijen al in de vooroorlogse rijksbeschrijvingen genoemd worden, ligt meer de
nadruk op hun schilderachtigheid dan op hun materiaalgebruik, constructie en indeling.
Hoe men de boerderij bewoonde en gebruikte, kwam al helemaal niet aan de orde.
De landelijke architectuur kwam pas breder en genuanceerder in beeld na de
samenwerking met het Openluchtmuseum in het kader van het DLB-project en de
publicaties van Hekker. De keuze van de voorbeelden in de Geïllustreerde
Beschrijvingen heeft aanvankelijk alles te maken met het (aantrekkelijke) voorkomen
van de boerderij, vooral als er sprake is van fraai uitgewerkte architectonische
detaillering en bijzondere interieuronderdelen, als betegelde smuigers of beschilderde
bedsteewanden. Na 1961, het jaar waarin de Monumentenwet van kracht werd,
veranderde dat. De boerderij bleek zich na afronding van de inventarisatie en
registratie een volwaardige plaats verworven te hebben te midden van het Nederlands
cultureel erfgoed. Er werd nog steeds ‘beperkt’ gekeken, zo kwam doorgaans alleen
het hoofdgebouw voor in de (vaak zeer summiere) omschrijving van het beschermde
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Opmetingsschets ten behoeve van een beroep tegen plaatsing op de Rijksmonumentenlijst.
Tekening RDMZ, G. Rouwenhorst, 1976.

monument, maar een vergeten hoofdstuk was het niet meer. De voorgenomen
bescherming van het ruraal erfgoed leverde hevige reacties op bij de buitenwacht.
Landbouworganisaties gingen bijvoorbeeld en masse in beroep, bezorgd als zij waren
dat plaatsing op de monumentenlijst belemmerend zou werken bij de uitoefening
van het boerenbedrijf en waardevermindering van de opstal tot gevolg zou hebben.
Ter voorbereiding van de behandeling door de Raad van State werden ambtsberichten
samengesteld, waartoe de boerderij globaal (in één dag) werd opgemeten en een
uiteenzetting over het type, de constructie en de waarde die het vertegenwoordigde,
werd toegevoegd. Hierbij werd wél de omgeving betrokken in de vorm van
bijgebouwen als schuren, bakhuisjes en hooibergen. Hekkers typologie heeft daarbij
uitstekende diensten bewezen. Een en ander had een gunstige uitwerking. Het
plaatsingsbeleid van de Minister werd in de meeste gevallen door de
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Bergambacht, Tussenlanen 20. Kleine hallenhuisboerderij met groente- en bloementuin. Foto
RDMZ, 1978.

rechter gehonoreerd en de documentatie over historische boerderijen bij de RDMZ
werd in een korte tijd aanmerkelijk vermeerderd. In de Geïllustreerde Beschrijvingen
die na de registratierondes ten behoeve van de monumentenlijsten tot stand kwamen
- pas in 1973 kon het werk aan de Beschrijvingen weer worden hervat - is daarvan
de neerslag te zien.17 Vooral het documentatiemateriaal dat wegens de beroepszaken
voorhanden was bij de RDMZ en de documentatie en opmetingstekeningen uit het
archief van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek hebben tot een enorme
verbreding én verdieping in het aandachtsveld ‘boerderijen’ geleid. De Geïllustreerde
Beschrijvingen van na de jaren '80 getuigen daarvan. Door de hechte samenwerking
tussen architectuurhistoricus en bouwhistoricus kregen de boerderijen een volwaardige
plaats in de regiobeschrijvingen. Nieuw in dit opzicht was het betrekken in de
beschrijvingen van de omgeving, het erf en omringende landschap.

De omgeving van de boerderij
Hekker had al in zijn typologie gewezen op bijgebouwen als bakhuisjes, hooibergen,
losse schuren en karnmolens, die onderdeel uitmaakten van het boerenbedrijf. Op
de monumentenlijsten van het eerste uur werden dit soort opstalletjes echter vrijwel
nooit vermeld. De aandacht was vrijwel uitsluitend gericht op het hoofdgebouw. In
de ambtsberichten die werden samengesteld ten behoeve van de behandeling door
de Raad van State van de beroepen, werd die context wél bekeken. Toch bleef het
boerenerf- met zijn diverse bouwwerkjes en beplanting lang een ondergeschoven
kind. Dat veranderde in 1988 toen de Werkgroep Boerenerven werd opgericht. De
werkgroepsleden, afkomstig uit verschillende disciplines en allen vrijwilligers,
maakten zich zorgen over de veranderingen op het boerenerf. Vooral de teloorgang
van de traditionele inrichting en het verdwijnen van de oude boerentuinen in ruil
voor steenwoestijnen, Japanse siertuinen of overzichtelijke, onkruidloze grasvelden
met coniferen beplant, deed de werkgroep de noodklok luiden.
Met behulp van een grote schare vrijwilligers streefde zij ernaar bestaande erven
te inventariseren en te documenteren en gegevens van bewoners te verzamelen over
de aard, indeling en beplanting van inmiddels verdwenen erven. De werkgroep zelf
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nam het initiatief tot openbaarmaking van de verzamelde gegevens met de publicatie
van haar werkgroepslid Jacomien Voorhorst: Boerenerven, vroeger en nu.18
Provinciale en regionale boerderijstichtingen pakten de draad op en diverse uitgaven
over het onderwerp ‘Boerenerven’ waren het gevolg. Bewustmaking is een langzaam
traject, maar met de boerenerven gaat het de goede kant op. Regelmatig komen de
vrijwilligers bijeen om ervaringen uit te wisselen. Een goed overzicht van de
werkzaamheden, de breedte van het terrein, ‘nuttige’ adressen en een checklist voor
het optekenen van boerenerven is te vinden in Rob Leopold [samenstelling], Het
boerenerf: brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie, Utrecht 2001.

Behoud
Hoe moet het nu verder met de traditionele boerderij in een veranderend en mogelijk
niet meer agrarisch landschap? De boerderij en haar omgeving zijn bedreigd. De
bescherming van een monumentenlijst is niet voldoende. Wanneer de omgeving
wegvalt, door wat voor reden dan ook, dan wordt de boerderij een vreemd element.
Wanneer de boerderij wegvalt, wordt het landschap verarmd. Met behoud van de
boerderij is het landschap gediend. Met het behoud van het landschap is de boerderij
gediend. Met behoud van de functie eveneens. Of dat een agrarische functie moet
zijn? Liefst wel, maar indien dat niet mogelijk is, dan moet er gezocht worden naar
een passende economische functie. Dat ‘passend’ is zo makkelijk nog niet. Is een
pannenkoekenrestaurant of party-
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centrum passend? Is een autosloperij of caravanstalling passend? In het Jaar van de
Boerderij gaat het om het behoud van en een nieuwe toekomst voor de boerderij én
het landschap. Wat voor het ene geval passend is, kan voor het andere bedreigend
zijn. Er zijn veel initiatieven. Bijvoorbeeld: boeren die hun bedrijf in Gelderland en
Overijssel uitbreiden en dat op een manier doen die rekening houdt met landschap
en cultuurhistorie, kunnen een stimuleringsprijs krijgen van de Stichting tot Behoud
van Boerderij en Erf in Gelderland. De hoofdfunctie van de boerderij moet echter
agrarisch blijven, de

Ouderkerk aan den IJssel, Oudelandseweg 18. Vogelvlucht van een boerenerf met diverse
opstallen. Tekening RDMZ, J.J. Jehee, 1994.

vernieuwing kan bestaan uit het verbeteren van de agrarische bedrijfsvoering, of een
verbreding van het bedrijf met niet agrarische taken als landschapsbeheer, recreatie
of zorg.19
Veel wordt erover gesproken, door mensen uit het vak, uit de praktijk, boeren,
beheerders, bestuurders. Ieder heeft zijn eigen ideeën en oplossingen. De mooiste,
de meest inspirerende en zeker niet onrea-

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

34

Kwadendamme, gemeente Borssele. ‘Kat in 't bakkie’. Tegeltableau in een boerderij. Foto
RDMZ, G. Dukker, 2000.

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

35
listische visie kwam uit de mond van de tuinfilosoof Rob Leopold tijdens de Nationale
Monumentenstudiedag op 27 maart 2003 getiteld Cultuurhistorie in het landelijk
gebied. De boerderij als bindend element: ‘Duurzaamheid en diversiteit in de culturele
ruimte. Dat is nog steeds de beste diepte-investering. Een daarbij: er resten ons
langzamerhand niet veel alternatieven.
Niet alleen de historische hofstede is ernstig bedreigd. Niet alleen het erf. Niet
alleen de complete boerenstand in ons door ziekten geplaagde landje. In wanhopige
en zogenaamde ‘realistische’ stemmingen heb je wel eens de indruk dat ons hele
culturele landschap ten prooi valt aan de markt, aan de ‘vrije jongens’ en de laagste
inschrijvers.
Zoals dat ook bij cultuurdragers in verleden eeuwen altijd het geval is geweest,
hebben wij voor de toekomst een ànder soort vrijheid voor ogen. Een culturele
vrijheid, een natuurlijke vrijheid, een musische vrijheid met veel verhaal en veel
persoonlijke inspiratie. Een vrijheid vol dimensie - zowel materieel als mentaal. Wij
hebben, net als in het verleden, een creatieve ontwerp-opdracht, op basis van
historische diepgang.
Maar willen we inderdaad toekomstmuziek scheppen, met een grote ruimtelijke
en historische differentiatie, dan zullen cultuurhistorici, ontwerpers en beheerders
de handen ineen moeten slaan. Nieuw landschap en culturele traditie. Dat lijkt me
een goede basis om op te boeren.’20
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WARMOND. GEZICHT OP HET DORP. CIRCA 1930
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DOORNENBURG. BOERDERIJ BINNEN DE VOORHOF VAN KASTEEL DOORNENBURG.
1903
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Vorden, de Wiersse. Het cultuurlandschap van het historische landgoed: een werkend geheel
van buitenplaats, landbouw en bos. Foto H. van Heugten, 2003.

Kampen (afgepaalde velden) zijn opgebouwd met heideplaggen vanaf de Middeleeuwen. In de
verte een boerderij met karakteristiek wolfdak. Foto H. Hoitink, 2003.
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Het oude landgoed
Platteland binnen een historische entiteit
Peter Gatacre
‘Het begrip monumentenzorg is [...] verbreed tot cultureel erfgoed, niet alleen
als restant van het verleden, maar ook als cultuurgoed dat functioneert in het
heden. Zodra het monument zijn natuurlijke omgeving verliest en onttrokken
wordt aan zijn eigentijds maatschappelijk functioneren, valt de bestaansgrond
weg. Het wordt onderdeel van een steeds vager wordend decor van vergeten
herinneringen.’1

Waarneming
De Nederlander bekijkt het landschap al lang vanaf een afstand. In de 17de eeuw
zag men het platteland door de ogen van schilders, wier werk door vele lagen van
de maatschappij in groten getale werd gekocht. Een landschap gestoffeerd met
zichtbare tekens van werkzaamheden: voorhuis en roedeberg, werktuig en mens, vee
en jachthond, schuur en geslacht varken, kwekerij en houtstapel - reële getuigenissen
van leven, werk en dood.
Heden is het heersende beeld verwijderd van de realiteit door
supermarktverpakkingen en de gemonteerde camerabeelden van de media. ‘Men ziet
niet wat de landbouw betekent voor het platteland’ zei minister Veerman in januari
2003 over de onwetendheid van samenleving en kabinet, ‘dierziekten, overschotten
en de kosten van het Europees beleid [...] dat is allemaal op het conto van boeren
geschoven.’2 De propaganda van de landbouworganisaties zelf waagt meestal niet
verder tegen de stroom in te gaan dan met een franje van aangename bijzaken: ‘leuke
uitjes... regionale lekkernijen’. De jagers (in een land van wildeters) voelen zich
genoodzaakt hun zelfverdedigende boodschap te concentreren op hun verdiensten
als beheerders van het milieu.3 Het Bosschap richt de aandacht op Rust, Ruimte en
Stilte, wetend dat het imago van kappen van bomen - essentieel voor groei en
verjonging - overheerst wordt door beelden van tropische fauna en flora, uit hun
habitat verdreven door gewetenloze houthakkers. ‘Who is to tell visitors’, vraagt
Deborah Devonshire, ‘that the stock-men, butchers, tractor drivers, foresters, keepers
[...] are the people who make [the country] what it is? [...] I can see the day coming
when the arable land will be left to its own thistly devices [...] the woods will become
impenetrable jungles [...] We can drink French milk, eat Argentinian beef, import
flour from America and timber from the Baltic. It would save a lot of work.’4 Maar
deze laatste besparing is slechts schijn, indien wij alle milieuschadelijke en verborgen
kosten van lange afstandstransporten optellen.

Wens en verwachting
Twee jaar geleden schreef het Landbouw Economisch Instituut (LEI): ‘Het landelijke
gebied is er voor ons eigen welbevinden: om te gaan wandelen of fietsen of om er
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met vakantie te gaan. Waar tot nu toe het Nederlandse landschap [...] als het ware
een film door de tijd is van het wel en wee van de landbouw [...] als middel om
voedsel te produceren, zal de landbouw in de toekomst [...] een middel worden om
een gewenst landschap [...] te realiseren [...] naar de wensen van 16 miljoen
Nederlanders [met] de boer als groene ondernemer [...] om dat gewenste landschap
[...] te
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beheren’.5 Zover is het gelukkig nog niet, maar de beleidsprognoses dat het de door
het LEI geschetste kant opgaat, zijn er wel. Alleen zeer dappere beleidsmakers zullen
tegen de toekomstvisie van experts durven ingaan, ondanks dat het om voorspellingen
gaat.
Los van de dwang om reeds aangenomen voorspellingen te realiseren, is een
‘consumptieruimte’ het landschap dat de Nederlander werkelijk wil? Als hij het zou
krijgen, dan zal hij bedrogen uitkomen. ‘When you get what you want, you don't
want it’ zegt een oud liedje. Een platteland ingericht als recreatieen natuurpark, de
dynamiek van voedselproductie verloren, de gebouwen bestemd als bezoekerscentrum,
campingkantine, zorgboerderij of als een ‘huis van allure’ - nodig om een nieuw
‘landgoed’ te creëren voor de fiscus - zal de vakantieganger uiteindelijk nog meer
aanzetten tot reizen naar minder ontwikkelde landen, waar de realiteit van het
plattelandsleven nog - alhoewel soms pijnlijk - zichtbaar is.6
Franz Fischler, Eurocommissaris voor de Landbouw, zei in 2001 dat
‘familiebedrijven de ruggengraat van de Europese landbouw moeten blijven. Ik wil
van het platteland geen landbouwmuseum maken.’7 Maar staan Brussel en Den Haag
achter dit voornemen en is men bereid het adequaat te waarborgen in de hervorming
van het Europese landbouwbeleid die nu gaande is?

Het gemengde familiebedrijf
‘Het verschralen van de plattelandssamenleving’, waarschuwde minister Veerman
in januari, ‘en het uiteenvallen van sociaal-economische verbanden, dat zijn ook
erfschulden die wij doorschuiven naar de volgende generatie.’8 De
sociaal-economische verbanden op het platteland die nu het meest bedreigd worden,
zijn die van de kleinere, gemengde familiebedrijven. De bedrijven met de langste
continuïteit liggen voor het grootste deel in het oosten van het land en meestal op
zandgrond. Hun equivalent is uit een groot deel van Europa allang verdwenen. Zij
zijn of na de opkomst van het kapitalisme in de late Middeleeuwen opgegaan in grote
eenheden van herenboeren met landarbeiders, of door het communisme vernietigd.
Het landschap van deze Oost-Nederlandse familiebedrijven wordt nog steeds
bepaald - daar waar ze
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Tekening door J.H. Hottinger & ing. Baron van der Wijk, 1783, ‘Figuratieve Caart van het
Frontier des IJssels’. Situatiekaarten van de Genie, Het Nationaal Archief, Den Haag.

voor ruilverkaveling gespaard zijn gebleven - door de landbouwpraktijken van de
Middeleeuwen, praktijken die de kampen en esgronden opbouwden met heideplaggen
en mest, de singels van het coulisselandschap vormden ter bescherming van het
gewas tegen vee en wild en de beken verlegden om water over de vloedweides te
leiden en watermolens kracht te geven. Van de oude hoeven dateren de gebinten
vaak van eerder dan de 17de eeuw. Hun dakvorm is bepaald door de beperkingen
van de rietdekker en de vergankelijkheid van lemen wanden; zonder van vorm te
veranderen zijn de daken anderhalve eeuw geleden gedekt met pannen en de lemen
muren door steen vervangen. De erven zijn verankerd in het landschap door heggen,
vruchtbomen, boeren geriefhout en groepen grote eiken. De nieuwere elementen van
horizontale ligboxstallen en contrasterende verticale voedersilo's zijn in de omgeving
door het opgaande groen ingepast. Het is ironisch dat een eigenaar die destijds zijn
houtopstanden bij het erf goed heeft verzorgd, nu in zijn boerenbedrijf met
beperkingen wordt opgezadeld wegens de aanwezigheid van deze ‘zuurgevoelige
bosjes’.
De mannen, vrouwen en kinderen die op de familiebedrijven werken, zijn
verbonden met de plek door het gevoel dat iedere boer voor zijn grond heeft. Eveneens
zijn zij aan elkaar en aan de regio verbonden
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Pen en aquarel door Lieutenant Besier, 1844. Naar deze kaart is de eerste topografische kaart
gemaakt. Kaarten topografische Dienst, Het Nationaal Archief, Den Haag.

door het trotse gebruik van een levendig dialect, rijk in beeldspraak, en door de
overblijfselen van de ‘naoberplicht’: beide fenomenen zijn langer in de streek
geworteld dan de geschreven geschiedenis strekt. Tegelijkertijd toont het
Oost-Nederlands familiebedrijf onverwacht aanpassingsvermogen. Verandering van
grootte is hun niet vreemd - maar altijd binnen de schaal van wat één familie aankan.
Het nuchter gebruik van geavanceerde methodes - het inschakelen van computers is
algemeen - groeit vanzelfsprekend, naast een toenemend bewuste waardering voor
de natuur- en cultuurhistorische waarden van hun weides en hun erf.
Tegen alle officiële voorspellingen in geeft Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar
rurale sociologie in Wageningen, het kleine familiebedrijf met zijn veelvormigheid,
zijn dynamiek en zijn rijkdom aan menselijk kapitaal de grootste overlevingskans
van alle Nederlandse boerenbedrijven.9 Maar menig klein familiebedrijf wordt nu
tot het breekpunt bedreigd door regelgeving en de consequenties van globalisering.
Er moet iets ernstig mis zijn met een
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Tekening op basis van de kadastrale kaart, Victor de Stuers, 1904. Archief de Wiersse, Vorden.
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Vorden, de Wiersse. De buitenplaats zet zich voort door een stelsel van doorzichten en lanen in
de omringende exploitatiegronden van het landgoed met zijn houtpercelen en boerderijen.
Tekening op basis van de topografische kaart, Amelia Gatacre, 2003.

maatschappij die kwaliteit vraagt, maar voor het goedkoopste kiest. En die klaagt
dat de boer subsidie krijgt, terwijl slechts zeven procent van wat men voor voedsel
betaalt, bij de producent terechtkomt (in 1910 was het nog veertig procent).10 ‘Much
needs to be done to sustain farmers at the limits of farming’, schreef Oliver Rackham,
hoogleraar in de plantkunde in Cambridge.11 ‘These people did not indulge in the
excesses of agri-business. They maintain ancient field systems [...] which would
otherwise turn into bracken or woodland. Their historic landscape survives, although
not in full working order: cereals have dropped out, leaving the countryside to cattle
[...] whose existence is now precarious. [...] If anyone deserves European Community
subsidies, it is these farmers.’

Het historische landgoed
Het economisch bestaan van het familiebedrijf wordt bij uitstek gekoesterd op de
oude particuliere landgoederen van een buitenplaats. De ideale eenheid van het oude
landgoed heeft als middelpunt de buitenplaats met het huis en bijgebouwen,
waarbinnen een tastbare vertegenwoordiging van het verleden
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in huisraad en archief, en waarbuiten de gronden van vermaak in tuinen en park.
Door een stelsel van doorzichten en lanen zet de buitenplaats zich voort in de
omringende exploitatiegronden van het landgoed met zijn boerderijen en houtpercelen.
De bomen kunnen driemaal een mensenleven voortbestaan - maar moeten wel gedund
en tijdig verjongd worden. De lagen van het verleden, half verborgen onder het heden
‘laten zich lezen als een archief’.12 Hier is de landbouw in evenwicht met zijn
omgeving. Om Fons Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, wederom te citeren: ‘Onze historische buitenplaatsen fungeren
als landschappelijke kernen tegen vervlakking, fragmentatie en verloedering.’13 Omdat
de landgoedeigenaar de kavels bij de verpachte hoeve van oudsher zo gunstig mogelijk
is blijven indelen, is de vernietigende rationalisatie van een ruilverkaveling door de
overheid overbodig gebleven.
Voor het bestaan van een particulier landgoed is inkomen uit pacht of uit eigen
agrarisch bedrijf essentieel. Toch wordt het economisch voordeel voor oude
buitenplaatsen wel getemperd door de andere belangen van de eigenaar. Zijn plezier
in de groeiwijze van planten en de gewoontes van dieren wordt verwezenlijkt in zijn
- vaak zeer deskundige - uitoefening van tuinieren en parkaanleg, bosbouw en jacht,
die - verweven met landbouw - tegelijkertijd het landschap van deze historische
landgoederen vormgeven en een gevarieerde habitat voor flora en fauna bieden.
Naast de esthetische drijfveer van de eigenaar zorgt het koesteren van herinneringen
voor continuïteit. Herinneringen die ook afwijkingen tolereren - een grillige boom
of een onbruikbaar gebouw - die helpen leven te geven aan een landschap. De
continuïteit in beheer wordt niet alleen gewaarborgd door de particuliere eigenaar,
maar eveneens door de families van medewerkers en pachters in hun betrokkenheid
met de plaats. Een betrokkenheid die is ontstaan door er te wonen en te werken en
door kennis die van kinds af aan is opgebouwd en van generatie op generatie is
doorgegeven. Deze continuïteit geeft ook de scepsis om zo nodig onderscheid te
kunnen maken tussen een nieuwe aanpak die daartoe zal bijdragen, en een modieuze,
vaak door de overheid aangemoedigde stroming die, voordat deze weer terzijde wordt
gelegd, onherroepelijke schade kan aanrichten. Het Nederlandse landgoed telt zelden
meer dan enige honderden hectare - niet eens de omvang van een middelgrote
boerderij in Engeland, het noorden van Duitsland of Frankrijk. Het bestaat hoogstens
voor tweederde deel uit boerenland.14 Dit kan onmogelijk voldoende inkomen
verschaffen voor het onderhoud van het geheel: naast het historische huis met
bijgebouwen, tuinen, park, lanen en boerderijen, betreft dit ook andere monumentale
bouwwerken als boerderijen, bakovens, putten en latjesschuren, en de even belangrijke
landschapselementen, waaronder meandersloten, poelen, knotwilgen, heggen,
houtwallen, boomgroepen, solitairen en lanen, met langs de zandwegen bermen rijk
aan flora. Landgoederen ontlenen zowel hun aantrekkelijkheid als hun kwetsbaarheid
aan de intensiviteit van de zorg die zij nodig hebben: een dubbel belastende zorg,
indien de schaal klein is.
Het historische landgoed op zijn best is een samenstelling van buitenplaats en
productiegronden, met continuïteit en betrokkenheid in familiebeheer. Als entiteit
worden deze landgoederen in Nederland echter steeds zeldzamer, zelfs in de
Graafschap waar weliswaar tien procent van het areaal uit particuliere landgoederen
bestaat, maar die voor een groot deel niet meer als eenheid functioneren.
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Identiteit en overheid
Op het eerste gezicht is de identiteit van een historisch landgoed te herkennen aan
de kleuren van de luiken van de boerderijen, soms aan de samenstelling van de
dakpannen of het ontwerp van de naamplaten. Toch gaat de individualiteit van een
dergelijk goed veel dieper. Het bestaat uit een combinatie van de oorspronkelijke
topografie van de plaats met accenten opgelegd door generaties eigenaren. Zo'n
synthese bereikt zijn volmaaktheid alleen wanneer de plannen worden gemaakt en
het beheer wordt uitgeoefend vanuit het hart van het bezit. Zelfs de bijzonder bekwame
regionale tuinadviseurs van de Engelse National Trust geven toe dat, hoe zij hun
zorg ook richten, de individualiteit achteruitgaat, wanneer de oorspronkelijke
particuliere eigenaar en zijn familie van het toneel zijn verdwenen.
Boerenbedrijf en landgoed hebben bedreigingen zowel als kwaliteiten gemeen:
beide zijn familieaangelegenheden. Opvolgers worden nu vaak afgeschrikt
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Vorden, de Wiersse. Herinneringen die afwijkingen tolereren: een grillige boom, een onbruikbaar
gebouw. Foto H. Hoitink, 2003.
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door de last waaronder zij hun voorgangers gebukt zien gaan: tijdrovende en
geldverslindende overheidsmaatregelen - de een na de ander - die de tijd opslokken
die zij hadden moeten besteden aan winstgevende bedrijfsvoering of aan een carrière
ernaast. De aanpak van de overheid kan als die van een koloniale mogendheid
overkomen. Het 19de-eeuwse cultuurstelsel, in Nederlands-Indië ingevoerd met
‘zachte dwang’, zou niet vreemd klinken in 21ste-eeuwse Nederlandse plattelandsoren.
De nu gangbare Reconstructie - die ‘door de streek gedragen moet worden’ - telt in
het Voorontwerp voor de Achterhoek en Liemers alleen al 152 pagina's, los van de
(moeilijk leesbare) utopiaans ingekleurde kaarten met titels als ‘raamwerk’,
‘streefbeeld’ en ‘zonering’ (of ‘scheiding van functies’ - de principes van Le Corbusier
toegepast op het platteland, lang nadat stedenbouwkundigen ze hebben afgezworen).15
Er wordt door de bewoners van het platteland met een mengsel van vrees, hoop en
frustratie afgewacht: dit is het zoveelste uitvoerig beschreven beleidsvoornemen van
Rijk, provincie of gemeente binnen één decennium. Men dient alles te lezen om de
gevaren voor streek en eigen bezit te kunnen bespeuren. En zelfs dan kunnen de
conclusies gekruist worden door het beleid van een andere laag van de overheid en
kan de geldstroom verdampen, voordat het één praktische bestemming heeft bereikt.
De regelgeving wordt ingewikkelder en kostbaarder. De belastingdruk van de
rendementsheffing en de waterschapslasten gaat steeds zwaarder wegen. Het
instandhouden van cultuurhistorische opstallen, waaronder beschermde monumenten,
vergt extra deskundigheid en investeringen.
De wirwar van projectgerichte subsidies zijn onzeker en eenmalig. Deze
bijkomstigheden kunnen weliswaar veel goeds doen - zelfs in verhouding tot het
vereiste papierwerk - maar werken vaak verstorend op planning en verstandige
budgettering. In de echte behoefte - structurele hulp voor jaarlijks onderhoud van
het bestaande - is alleen bij uitzondering voorzien. Het beste voorbeeld is de
onderhoudssubsidie voor de als rijksmonument beschreven elementen van een
buitenplaats.16 Deze subsidie, gebaseerd op een tienjarenplan, is gemakkelijk aan te
vragen en wordt op eenvoudige wijze aan deskundige controle onderworpen en vlot
uitbetaald, zij het dat het plafond niet toereikend is voor de grotere buitenplaatsen.17
Een vergelijkbare uitkomst voor elementen van natuur en landschap gaf de zogeheten
Relatienota.18 Helaas is deze vervangen - in sommige gebieden zelfs binnen vijf jaar
- door het veel ingewikkelder regeling Programmabeheer, meer een product van
verkokerde deskundigheid dan van inzicht in de kwetsbare balans van het platteland.19
Bovendien is het Programmabeheer onderworpen aan een nieuwe vorm van
bureaucratische controle die evenveel hoofdbrekens geeft aan gever als aan ontvanger
en daardoor vertragend werkt.

Eenkennigheid
Hoewel het Programmabeheer zowel voor natuur als voor landschap is bedoeld,
wordt het landschap grotendeels vergeten en wordt cultuurhistorie genegeerd. Het
reduceren van de nadruk op bos als enige vorm van schoonheid buiten de stad - een
legaat van vroeg-19de-eeuwse Duitse romantiek - blijkt een geval van zeer lange
adem te zijn, ondanks de voornemens van de nota's Belvédère en Belvoir van Rijk
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en provincie. Er wordt wel lippendienst aan landschap en cultuurhistorie bewezen,
maar nog steeds ontbreekt evenredige, materiële steun. Het kennelijk verlangen om
oerwouden naar Pools-Russisch model in Nederland te creëren, blijft sterk aanwezig.
Gelukkig breekt wat licht door. In het Handboek Natuurdoeltypen, de officiële
gids voor hoe het hoort, wordt toegegeven dat ‘aardkundige en cultuurhistorische
waarden [...] relevant kunnen zijn [...] en de historische invloed van de mens wordt
toegelicht [zij het in een inleidende paragraaf]’.20 Al twee jaar eerder schreef A.H.F.
Storteler van Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving: ‘Geef de
genius loci een kans. Dan krijg je een gevarieerde natuur in Nederland. [...] [Vermijd]
subsidieregelingen waarin precies is bepaald welke soorten planten en dieren je moet
halen - je kunt nooit voorspellen wat voor natuur er in de plaats komt.’21 Het officiële
vakblad Natuurbeheer. Informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap
ging dit jaar nog verder: ‘In het oude cultuurlandschap was er geen scheiding tussen
bossen, heiden, akkers en weilanden. Een stap vooruit [...] zou zijn deze [elementen]
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Vorden, de Wiersse. Een buitenplaats is te herkennen aan de kleuren van de luiken. Toch gaat
de individualiteit van de buitenplaats veel dieper. Foto H. Hoitink, 2003.

niet meer afzonderlijk te zien en verstoringen niet per definitie als negatief te
beschouwen. [...] [Een] beheer mede op grond van een productiedoelstelling [kan]
hierbij een rol spelen.’22

Samenhang
In het cultuurlandschap van het landgoed zijn akkers en weilanden, bossen en heiden
nooit afzonderlijk gezien. Zij zijn onderdeel van een bewoond en werkend geheel,
waarin de historische structuur van buitenplaats met bos en boerderij zich blijft
ontwikkelen als één geheel dat vele malen waardevoller is dan ieder onderdeel
afzonderlijk. Het onderkennen van die werkende entiteit is iets dat aan velen
voorbijgaat. Men beziet het buitengebied vanaf een veilige afstand en schept een
geïdealiseerd beeld van het rustieke leven, waarin geen plaats is voor de (vanuit het
oogpunt van de stedeling vaak verontrustende) realiteit. Het cultuurlandschap (van
welke aard dan ook) wordt steeds meer gedegradeerd tot eilanden waarbinnen geen
plaats meer is voor het historische patroon van wonen en werken. Het wordt verder
gefragmenteerd, niet alleen door verstedelijking en infrastructuur, maar eveneens
door het kunstmatig inzetten van nieuwe natuur. Wat wij nodig hebben is besef van
het ontstaan en de ontwikkeling van ons landschap, alsmede erkenning van de
samenhang tussen verschijningsvorm, gebruik en beheer. Als daarvoor ruimte wordt
gegeven in plaats van het dood te schrijven, dan is er een halve slag gewonnen voor
de continuïteit van het platteland.
Over ons cultuurlandschap zei Asselbergs in 1999: ‘Het Nederlandse landschap
is door mensenhanden gemaakt. Het is daardoor bij uitstek een cultuurlandschap.
Geen meter is onberoerd gebleven. Het woeste natuurlandschap is ontgonnen,
drooggelegd, verkaveld en bebouwd. Dit landschap is een doorlopend beeldverhaal,
waarvan fragmenten in ons geheugen gegrift of op ons netvlies geëtst zijn, en vooral
dankzij de traditie van de Nederlandse landschapsschilders en fotografen spreekt dit
thema velen aan. [...] De functionele vormgeving, maar ook de metaforische
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verbeelding van ons land als één grote openbare ruimte kan ons landschap weer een
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hang geven, die door jarenlange technocratische planologie van het platte vlak
gefragmenteerd dreigt te raken. Het herstel en de versterking van die landschappelijke
samenhang pantseren ons tegen ontheemding en geven ons het comfortabele gevoel
“thuis” te zijn. Herkenbaarheid en culturele identiteit, daar gaat het hier om!’23
Onze historische landgoederen met hun boerenlandschappen zijn daarvan een
belangrijke component. Niet alleen voor de bevoorrechte bewoners, maar voor
eenieder die iets van zo'n plaats in zich opneemt.24
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BORCULO, LEBBENBRUGGEDIJK 25. BOERDERIJ DE LEBBENBRUGGE, 1931
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ARNHEM, ZIJPENDAALSEWEG 24. BOERDERIJ SONSBEEK. CIRCA 1940
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Boerderij Boeijink, Winterswijk-Huppel. De schouwpartij (1731) van de oude keuken in het
voorhuis van de boerderij. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.
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Boerderij Boeijink te Huppel, Winterswijk
De aanvaarding van een bijzondere nalatenschap
Marieke Knuijt & Johan Carel Bierens de Haan
De stichtingen Het Geldersch Landschap en Vrienden der Geldersche Kasteelen, die
al ruim een halve eeuw nauw aan elkaar zijn gelieerd, beleefden de afgelopen jaren
een opmerkelijke periode van verdere integratie. Thans wordt door één
werkorganisatie een geschakeerd bezit beheerd, onder meer circa 10.500 hectare
natuurterreinen omvattend, waaronder vele landgoederen, ruim tachtig
rijksmonumenten en circa zestig gemeentelijke monumenten waarvan dertig kastelen,
historische landhuizen en kasteelruïnes, een omvangrijke museale collectie en een
dozijn historische tuinen en parken. In de omgeving van Winterswijk heeft Geldersch
Landschap sinds 1965 ruim 350 hectare verworven. Hierbij behoren diverse
scholtegoederen of delen daarvan, zoals Gossink, Boeijink-Ratum, De Haar, Kössink,
Aarnink en Meerdink. Een scholtegoed is een boerengoed dat voor de eigenaar werd
beheerd door een scholtis (schout), die tevens juridisch advies gaf in de hofrechtspraak
en die in de loop van de tijd zelf eigenaar werd. Scholtegoederen werden bij overlijden
niet onder de erven verdeeld, maar bleven als ondeelbare eenheid in de familie
behouden, een traditie die in de omgeving van Winterswijk tot ver in de 20ste eeuw
stand hield.
Hoewel Geldersch Landschap in de loop van zijn bestaan tientallen boerderijen
verwierf, was er nooit sprake van een intact gebleven in boedel. Met de recente
aanwinst van de boerderij Boeijink in het buurtschap Huppel bij Winterswijk deed
deze situatie zich wel voor. Wie in Huppel het erf van het Boeijink oprijdt, betreedt
een complex waar de tijd lijkt te hebben gehaperd. Het smalle, door loofbomen
omringde toegangsweggetje leidt langs lege kippenhokken, een lage vervallen houten
schuur en een grotere, die vermoedelijk uit de 18de eeuw stamt. Laatstgenoemde
bevat een werkplaatsje dat volledig verstoft en onder de spinrag de indruk geeft dat
de laatste gebruiker hier enige decennia geleden zijn handgereedschap heeft
neergelegd en van zijn werk is weggelopen. Landbouwwerktuigen, roestige
verfblikken, wagens en olieblikken, alles staat er onaangeroerd in die hoge ruimte,
waar het licht slechts via kieren tussen planken naar binnen dringt. Op het met gras
overgroeide erf staat een 19de-eeuws cementen hondenhok achteloos scheef. Het
hoofdcomplex, de hallenhuisboerderij met 18de-eeuwse kern en aangebouwde schuren
en stallen, is aan de hoofdgevel aan de achterzijde van de boerderij met muurankers
gedateerd 1889. Oudere ingemetselde gevelstenen tonen de jaartallen 1736 en 1747
en verwijzingen naar de vroegere bewoners.
Het voorhuis herbergt een inboedel, die als een tijdcapsule is achtergebleven na
het vertrek van de laatste bewoonster, eind jaren '90. Op de keukentafel staat een
vuil theekopje, het doosje medicijnen geeft aan wanneer het volgende pilletje moet
worden geslikt, de wijd uitstaande tandenborstel is praktisch achter de zeephouder
geprikt en het bed is nog niet opgemaakt. Het markeert een eindpunt in de bewoning
van de boerderij door de familie Berenschot, waarvan diverse generaties hun stempel
op het complex drukten. Het hart van het woonhuis is de oude keuken met
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gedateerde schouw (1731) en haardplaat (circa 1700), balkenplafond en in de 19de
eeuw gehoute deuren en kasten, waaronder een rijk gevulde servieskast. De overige
inrichting van het voorhuis dateert overwegend uit de tweede helft van de 19de eeuw
en de jaren '20 van de 20ste eeuw met latere aanpassingen en toevoegingen. Overal
zijn materialen hergebruikt, zoals neogotische vloertegels, een opmerkelijk houten
plafond in de gang en een lambrisering, volgens overlevering afkomstig van het
afgebroken huis Waliën, dat dichtbij de boerderij lag. De ongedeelde zolderverdieping
biedt een zeldzame blik op de bewoningsgeschiedenis van

Boerderij Boeijink, Winterswijk-Huppel. De achtergevel van de hallenhuisboerderij met de
muurankers gedateerd 1889. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.

een eens welvarend boerenbedrijf. Het dichtst bij de trap staan de jongste meubels,
die door de laatste generatie bewoners naar zolder werden gebracht; verder
weggeschoven naar achteren hun oudere voorgangers uit de 18de en de 19de eeuw.
Deze boerderij vertegenwoordigt een bijzonder historisch ensemble dat inzicht
geeft in circa twee eeuwen bewoning en werken op deze plaats, waaraan de
aanwezigheid van archivalia en foto's een belangrijke meerwaarde verleent. In 2001
werd dit complex, met ruim 42 hectare grond en een naastgelegen pachtboerderij,
door de laatste bewoonster, mevrouw B.G. Berenschot, nagelaten aan Geldersch
Landschap met als testamentaire bepaling het ‘uitdrukkelijke verzoek onroerende
zaken te behouden en in stand te houden’. De stichting zag zich geplaatst voor een
interessant dilemma: enerzijds kreeg deze een bezitting met een hoge ensemblewaarde
van gebouw, bijgebouwen, terrein en inventaris, anderzijds was er veel achterstallig
onderhoud en een verwaarloosde inboedel op deze afgelegen locatie, die moeilijk is
te exploiteren. Intern werd de bijzondere omstandigheid onderkend van een dergelijk
ongestoord bewaard gebleven ensemble. De verschillende mogelijkheden van behoud
werden verkend, van een ‘glazen stolp’-methode tot een radicale verwijdering van
interieur en inboedel. Behalve de inhoudelijke keus voor behoud van het ensemble
waren de haalbaarheid van een kostbare, maar noodzakelijke restauratie van het
complex en de mogelijkheden van gebruik ervan na herstel mede van doorslaggevend
belang. Beide uitersten van het spectrum vielen
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al snel af: museale exploitatie werd als onhaalbaar en radicale opruiming met alleen
behoud van het casco werd als onwenselijk beschouwd.
Hoge prioriteit kreeg het vastleggen van de aangetroffen situatie. In samenwerking
met de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek en het Nederlands Openluchtmuseum
zijn opmetingstekeningen, foto- en videodocumentaires gemaakt, is onderzoek naar
het erf verricht en zijn interviews in voorbereiding. Op verzoek heeft de RMDZ het
in- en exterieur gefotografeerd. De tweede fase omvatte de ontruiming en de
schoonmaak en conservering van de collectie in het voorhuis, opgedragen aan Helicon
Conservation Support. Alvorens de inventaris met vermelding van aangetroffen
standplaats te verpakken, zijn elke lade, elke plank gefotografeerd. Grote voorwerpen,
schilderijen, prenten en ernstig aangetaste voorwerpen van organisch materiaal zijn
inmiddels getransporteerd en behandeld tegen ongedierte. Teven zijn er drie
categorieën onderscheiden met als doel alle opties voor een toekomstige inrichting
open te houden.
Categorie A: direct aan de familie en/of boerderij gerelateerde voorwerpen,
waaronder archivalia en boeken, dan wel voorwerpen met een hoge kwaliteit gezien
de context.
Categorie B: cultuurhistorisch interessante voorwerpen, niet specifiek aan de
bewoners/boerderij gerelateerd en mogelijk ook interessant voor derden. Categorie
C: voorwerpen waarvan behoud alleen van belang is,

Boerderij Boeijink, Winterswijk-Huppel. De naast de boerderij gelegen houten schuur. Foto
RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.

wanneer wordt gekozen voor een stolp over de huidige situatie. Als voorbeeld: een
plastic cyclaam in de vensterbank, lege parfumflesjes en hedendaagse producten.
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen hebben in 2002 in een
gemeenschappelijke doelstellingennota vastgelegd dat er onder meer aandacht zal
worden besteed aan de presentatie en toegankelijkheid van een aantal voorbeelden
van landelijke bouwkunst inclusief het behoud van daartoe behorende roerende
goederen in hun oorspronkelijke context. In het geval van de boerderij Boeijink gaat
de voorkeur uit naar bewoning met behoud van de belangrijkste vertrekken, die
opnieuw zullen worden ingericht zoals ze zijn aangetroffen. Zo mogelijk zal de deel
met koeienstal onaangetast behouden blijven.
Een woningbouwcoöperatie heeft - rekening houdend met deze uitgangspunten reeds belangstelling voor het complex getoond met de bedoeling er een ‘zorgboerderij’
te vestigen. In het gekozen concept zal de kwaliteit van het historisch ensemble
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richtinggevend zijn voor de leef- en woonomgeving van degenen die in de toekomst
op het Boeijink zullen verblijven.
Wanneer de stichtingen en de toekomstige gebruiker daarin zullen slagen, wordt
een reeds uit 1929 daterend statutair doel van Geldersch Landschap gediend: ‘het
behoud van en de zorg voor [...] belangrijke terreinen in de provincie Gelderland
met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst’. De familie
Berenschot had zich dat vermoedelijk niet beter kunnen wensen.
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DE KOOG (TEXEL). GEZICHT OP HET DORP. CIRCA 1920

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

57

DEN HOORN. GEZICHT OP HET DORP. CIRCA 1925
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Kaart door Justus van Broeckhuijzen, 1713. Het Utrechts Archief, Utrecht.
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De Noordenhoek
Behoud en ontwikkeling van een Betuws cultuurgoed
Diederik van Everdingen
In een meander van de Linge, ten noorden van Deil, is het Betuwse landschap,
zoals dat zich vanaf de Middeleeuwen heeft ontwikkeld, nog herkenbaar
aanwezig. Door de generaties heen is dit agrarische cultuurlandschap steeds in
stand gehouden. Door veranderde markt- en productieomstandigheden is dit
echter geen vanzelfsprekendheid meer. Het zal noodzakelijk zijn een duurzame
economische bedrijfsvoering te vinden die aan de instandhouding kan bijdragen.

Historie
Het dorpje Deil is ontstaan vanuit een nederzetting in de bronstijd, op de zuidelijke
oeverwal van het riviertje de Linge. De hervormde kerk heeft een toren van Romaanse
oorsprong. In voorgaande eeuwen heeft het dorpje zeven versterkte huizen gekend.
Wat heden ten dage nog aan deze huizen herinnert, is de (gedeeltelijk gedempte)
gracht van Bulckesteyn en de gracht met toegangshek van Palmesteyn. Dit laatste
kasteeltje wordt voorzover bekend voor het eerst in 1495 genoemd en is in 1833
afgebroken.
In 1668 kocht het echtpaar Van Ham-van der Woude het huis Palmesteyn met het
ten noorden daarvan gelegen huis de Noordenhoek en de boerderij 't Geyn ten westen
daarvan. Palmesteyn en 't Geyn vererfden rond 1730 via vrouwelijke lijn aan hun
kleinkinderen Verstegen en de Noordenhoek aan hun kleinkinderen Van Everdingen.
De Noordenhoek is sindsdien in mannelijke lijn vererfd. In 1892 en 1894 konden 't
Geyn en het terrein van Palmesteyn weer met de Noordenhoek verenigd worden. De
totale oppervlakte is door de eeuwen heen altijd ongeveer zestig hectare geweest, te
klein om te versnipperen en groot genoeg om als zelfstandige eenheid te overleven.
Door de dijken, die vanaf circa 1200 zijn aangelegd, werden ook de overstromingen
heviger. De noodzaak om op hogere plaatsen te gaan wonen, heeft ertoe geleid dat
de Noordenhoek op dijkniveau is gebouwd. Ook het koetshuis en de in 1920
afgebroken vloedschuur waren op deze hoogte opgetrokken. Bij 't Geyn bestaat thans
nog een terp, waarvan de bebouwing in 1894 grotendeels is gesloopt.
Het bezit de Noordenhoek bestaat van oudsher grotendeels uit cultuurgrond:
vruchtbare zavelgronden op de oeverwal en vochtige uiterwaarden langs de Linge.
De percelen worden gescheiden door meidoornscheerhagen, houtwallen en boomen knotwilgenrijen. De met fruitbomen beplante dijk door het gebied, met de
toepasselijke naam de Appeldijk, volgt de loop van de Linge. Op de vochtigste
plaatsen zijn er (griend)bosjes, rietoevers en een poel. Nabij de kern van de
Noordenhoek ontstond een kleine parkachtige aanleg met slingerpaadjes. Daarnaast
is er een knotessenlaantje parallel aan de dijk richting het noorden. Met de afbraak
en herbouw van het huis de Noordenhoek in 1898 kreeg ook de landschappelijk
aanleg een impuls. Zo is er bijvoorbeeld een cipressenlaantje aangelegd, voor het
Betuwse landschap een vreemde verschijning!
Door de eeuwen heen hebben steeds andere exploitatievormen en rechten aan de
instandhouding bijgedragen. Van oudsher stonden akkerbouw en fruitteelt aan de
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basis. Daarnaast behoort het visrecht in een gedeelte van de Linge tot de Noordenhoek,
is er een (in 1936 herbouwde) duiventil met het bijbehorende recht daartoe en was
er pootrecht op de bermen van de gemeentewegen. Omstreeks 1800 bevond zich hier
ook een paardenhoutzaagmolen.
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Detail uit de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk de Nederlanden, 1836-'46.
Reproductie uit: Grote Historische Atlas van Nederland, Groningen 1990, deel III: Oost-Nederland
1830-1855.

Het hout werd voornamelijk verkocht aan de polderdistricten ten behoeve van de
watermolens. Voorts werden de wilgentenen van de knotwilgen langs de
perceelsgrenzen en griendbosjes geëxploiteerd. In een (thans nog bestaande) visput
nabij de Linge werd vis opgekweekt, zoals ook begin 20ste eeuw nog in de gracht
van Palmesteyn geschiedde. In de 18de eeuw was op Palmesteyn het fokken van
paarden voor de Pruisische legers de belangrijkste economische activiteit, totdat de
Franse Rijnblokkade het doek voor de paardenhandel deed vallen. Dit gegeven,
tezamen met een aantal branden, was reden tot de bovengenoemde afbraak in 1833.
Daarnaast waren maatschappelijke functies van de familie gelieerd aan het plaatselijke
grondbezit, zoals dijkgraaf bij het Polderdistrict en schout in de ‘Hoge gerechte van
Deijl’.

Het gebied
Het bezit de Noordenhoek is gelegen op de linker oeverwal van de Linge. De grond
bestaat uit vruchtbare zavel, een menging van zand en klei. Komende over de dijk
vanaf het dorp, is aan de linkerzijde een goed overzicht te krijgen van het oude
omgrachte terrein van Palmesteyn. Op het perceel bevinden zich een
hoogstamboomgaard en een omzoming met bomenrijen. Aan de rechterzijde kijkt
men uit over de afgetichelde uiterwaarden van de Linge. Indien de dijk gevolgd
wordt, komt men bij oud geboomte,
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Kaart uitgegeven door de Topografische Dienst, Emmen, 2000. Opvallend is dat de
landschapsstructuur ten noorden van de Koningsweg nagenoeg ongewijzigd is ten opzichte van
de kaart uit 1713.

voornamelijk eiken, linden en beuken, waarin de bebouwing van de Noordenhoek
is opgenomen. Deze bebouwing vormt de huidige kern van het gebied en is
grotendeels in de plaats gekomen van oudere opstallen. In 1898 is op de plaats van
het oude huis een nieuw landhuis in neo-renaissancestijl gebouwd. Vanuit dit huis
heeft men in zuidelijke richting uitzicht over het terrein van Palmesteyn en in
oostelijke richting op de uiterwaarden aan de overzijde van de Linge. In 1936 is het
schuin achter het huis gelegen koetshuis afgebroken en op dezelfde plaats herbouwd.
Deze beide gebouwen zijn enkele jaren geleden als rijksmonument aangewezen. De
achter het koetshuis gelegen oude duiventil is, eveneens in 1936, met oude
kloostermoppen en ijsselsteentjes herbouwd. In datzelfde jaar is er een tweede
moestuin achter de herbouwde duiventil aangelegd.
Aan de straatzijde is in 1888 een koetsierswoning opgetrokken, waarachter de
oude moestuin lag. Ten westen van deze historische bebouwing staan de agrarische
bedrijfsgebouwen. Buiten deze bebouwingsconcentratie bevindt zich enkele honderden
meters westelijker de bebouwing van 't Geyn.
Direct ten noorden van het huis eindigt de bebouwing en is een dicht loofbosje
gelegen, grotendeels ontstaan uit een voormalig griendbos. Aan de Lingezijde treft
men de oude visput aan. Parallel aan de dijk loopt binnendijks het laantje van
knotessen,
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De Appeldijk met hoogstamfruitbomen en knotwilgen aan de voet van de dijk. Foto auteur.

van waaruit men via het ten westen daarvan gelegen cipressenlaantje terug naar het
huis kan lopen. Ten noorden van het bosje achter het huis komt men, nog steeds de
Appeldijk volgend, in een relatief open, door het agrarisch gebruik vormgegeven
landschap. Op de hellingen van de dijk bevinden zich tot honderd jaar oude appelen perenbomen, en aan de voet van de dijk staan knotwilgen. De buitendijkse percelen
worden grotendeels omzoomd met knotwilgenrijen.

Zicht over de ‘Vijf morgen’ op het cipressenlaantje. Foto auteur.

Daar bevinden zich griendbosjes en een wilgenbos, dat in het kader van de
Natuurschoonwet 1928 is aangeplant. De binnendijkse percelen, die vanaf de dijk
goed te overzien zijn, worden grotendeels omzoomd door meidoornscheerhagen,
waarvan de oudste reeds op de kaart van 1713 is aangegeven. Op deze laatstgenoemde
kaart is bovendien duidelijk te zien dat de percelen in het noordwesten van het
Waardsche Blok kromme perceelsgrenzen hebben. Deze zijn thans nog in het terrein
terug te vinden,
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Franse ‘Blonde d'Aquitaine’-vleeskoeien in het Betuwse Linge-landschap. Foto auteur.

zoals ook uit de meest recente topografische kaart blijkt. Zij zijn gevormd door het
ploegen met de os, waarbij door eeuwenlang vroegtijdig de bocht in te zetten, kromme
percelen zijn ontstaan.
Het gehele gebied ten noorden van de Koningsweg heeft zelfs de vernietigende
werking van de ruilverkaveling in de jaren '60 doorstaan. De landschapsstructuur,
zoals hierboven beschreven, is door de eeuwen heen dan ook zeer stabiel gebleken.

Beheer en gebruik
De hierboven beschreven structuurbepalende landschapselementen zijn uit functionele
overwegingen ontstaan en in stand gehouden. De knotwilgen produceerden
wilgentenen, de bomen zorgden voor hout voor de zagerij, de hoogstamfruitbomen
gaven fruit, in de visput en gracht werd vis gekweekt en meidoornhagen dienden als
veekering. Ofschoon al deze elementen al meer dan dertig jaar hun oorspronkelijke
(economische) functie hebben verloren, zijn er recente ontwikkelingen die aan hun
instandhouding bijdragen.
De productiegronden op de Noordenhoek zijn tot circa 1965 grotendeels verpacht
geweest. Vanaf dat jaar zijn de gronden ten behoeve van mijn vader, Splinther van
Everdingen, geleidelijk pachtvrij gekomen en in eigen exploitatie genomen. Voorts
werd er circa 35 hectare grond gepacht van derden, zodat het landbouwbedrijf uit
ongeveer 80 hectare productiegrond bestaat. Met de economische exploitatie van de
hoogstamfruitpercelen moest rond 1970 worden gestopt. Dit was niet meer rendabel,
met als gevolg dat de bomen sindsdien niet meer zijn gesnoeid. Gelijktijdig ging de
gangbare landbouw destijds steeds meer bestrijdingsmiddelen gebruiken. Toen is de
keuze gemaakt om op het volledige bedrijf ‘BD’ te gaan boeren, dat wil zeggen
volgens Rudolf Steiners biologisch-dynamische productieleer. Tot circa 1980 hebben
vervolgens schapen het landschapsbeeld bepaald. Rond dat jaar zijn er in Frankrijk
‘Blonde d'Aquitaine’-vleeskoeien gekocht, waarvan de oudste inmiddels ouder dan
35 jaar zijn, maar die nog elk jaar uitstekende kalveren leveren. In 1990 bepaalden
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tweehonderd vleesstieren en zestig zoogkoeien, met evenzoveel kalveren en veertig
stuks
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jongvee het landschapsbeeld. Hiervoor is er in 1990 een honderd meter lange potstal
bijgebouwd.
De markt voor vleesvee is in de jaren '90 van de vorige eeuw dramatisch veranderd
door wijzigingen in het landbouwbeleid op Europees en wereldniveau, en een (niet
ophoudende) reeks van veeziektes en epidemieën. Daarnaast heeft de overheid niet
nagelaten steeds meer zaken te willen regelen, wat tot een grote toename van de
administratieve werkzaamheden heeft geleid. Het resultaat van de agrarische
exploitatie draagt door deze ontwikkelingen inmiddels dan ook niet meer bij tot een
duurzame instandhouding van de Noordenhoek met de zo kenmerkende cultuur en
natuurwaarden.
Mijn broer Wouter van Everdingen heeft de agrarische bedrijfsvoering - in
voornoemde jaren '90 - inmiddels grotendeels overgenomen en in 1995 is het bedrijf
Palmesteyn Handelsonderneming B.V.

Het in 1898 herbouwde huis de Noordenhoek, opgetrokken in Neo-Renaissancestijl. Het gehele
terrein is in voorgaande eeuwen op vloedvrije hoogte gebracht en maakt onderdeel uit van de
dijk langs de Linge. Foto Gelders Genootschap, 1998.

ontstaan. Vanuit dit bedrijf wordt er onder andere (deels eigen) vlees, wild, wijn en
kaas verkocht. Daarnaast worden er bedrijfsmatig groepen ontvangen. Naast deze
nieuwe economische dragers wordt er de laatste jaren gebruikgemaakt van
subsidieregelingen voor achterstallig landschapsonderhoud en voor beheer en
onderhoud. Hoewel deze subsidies op dit moment bijzonder welkom zijn en belangrijk
bijdragen in de instandhoudingskosten, wordt dit zeker niet als duurzaam gezien.
Politieke en economische factoren spelen in het subsidiestelsel immers een cruciale
rol en veranderen uitzonderlijk snel. In het jaar 2000 is er dan ook een beleidsplan
opgesteld op basis waarvan nieuwe economische dragers (verder) kunnen worden
ontwikkeld die wél bij kunnen dragen aan duurzame instandhouding, onafhankelijk
van subsidies.
Bij deze nieuwe economische dragers wordt op een tweesporenbeleid gemikt,
namelijk de ontwikkeling van de rode (gebouwde) en de groene (natuur)-elementen.
Bij de rode elementen wordt voor de historische bebouwing aan voortgezet gebruik
gedacht, overeenkomstig de historische functie (als
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Zicht over de ‘Veertien hond’ en de ‘Vijf morgen’ op de meidoornscheerhagen met de Appeldijk
op de achtergrond.

woning en koetshuis). De niet historische bedrijfsbebouwing zou verder ontwikkeld
kunnen worden voor opslag en kantoorruimte van Palmesteyn Handelsonderneming
B.V., waarbij de Noordenhoek als belangrijk kwaliteitsmerk fungeert. Daarnaast is
het omgrachte terrein van Palmesteyn voor een eventuele herontwikkeling in
onderzoek genomen. Bij de groene elementen wordt instandhouding van het
zoogkoeienbedrijf voorgestaan, bij welke bedrijfsvoering een aantal specifieke
natuurdoeltypen goed ontwikkeld kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan
bepaalde graslandtypen waarbij beweidingsbeheer noodzakelijk is. Bij elke vorm
van natuurontwikkeling op de Noordenhoek zullen echter de economische
overwegingen afgezet moeten worden tegen de cultuurhistorische. Zo is bijvoorbeeld
de ontwikkeling van ‘nat soortenrijk grasland’ mogelijk, waarbij grotendeels
verdwenen microreliëf kan worden hersteld (zoals een patroon van oude
afwateringsgeulen), zonder het agrarische karakter van het gebied te verliezen.
Grootschalige aanleg van moeras en rietlanden, waarin het concept-natuur-gebiedsplan
voor bepaalde delen voorziet, is echter niet acceptabel. Het cultuurhistorische
landschap zou daarmee te zeer geweld worden aangedaan. Er zal daarom gezocht
moeten worden naar een vorm van natuurontwikkeling die de kwaliteiten van het
landschap zoals dat door de eeuwen heen ontstaan is, niet aantast, maar juist zal
versterken. Mijn overtuiging is dat natuurontwikkeling dan kan bijdragen aan behoud
en herstel van cultuurhistorische waarden. De Noordenhoek laat zien dat de
continuïteit van het beheer door de generaties heen het landschap herkenbaar en
boeiend houdt. Elke generatie voegt iets toe of neemt iets weg, maar de eeuwenoude
landschapsstructuur waarborgt dat iedere generatie zich er thuisvoelt, deze in stand
wil houden en wil overdragen aan de volgende generatie. Voor de huidige eigenaren
is het dan ook de opgave de exploitatie op zodanige wijze voort te zetten dat dit op
een duurzame wijze mogelijk blijft.
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MAASTRICHT, AMBYERSTRAAT-ZUID 139. VOORPOORT VAN BOERDERIJ DE
GRAVENHOF. 1924
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OOSTVOORNE. BOERDERIJ DE JACOBA-HOEVE. 1921
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De Rabobank: midden in de agrarische samenleving
Stefan de Boer
Kassiers die naast een gewone dagtaak ook nog ‘bank hielden’ in een zijkamertje bij
een notaris, of ergens aan huis, op een afgelegen boerderij. Dat was het beeld van
de boerenleenbanken in het begin van de 20ste eeuw. Die boerenleenbanken zijn
uitgegroeid tot wat we nu de Rabobank Groep noemen, de grootste financiële
dienstverlener in Nederland. De financiering van boeren en tuinders is al die jaren
zeer belangrijk gebleven.
Het initiatief tot coöperatieve kredietverlening kwam van de Duitse burgemeester
Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In 1864 richtte hij de eerste kredietcoöperatie op.

P.J. Lardinois, voormalig minister van Landbouw en Visserij, was in de jaren 1977-1986
voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Foto coll. Rabobank Nederland.

De plattelandsbevolking had behoefte aan zo'n coöperatie, omdat ze niet financieel
onafhankelijk was. Agrariërs kregen geen passende kredietmogelijkheden van de
bestaande banken en waren aangewezen op leveranciers en afnemers. Deze wilden
wel kredieten verstrekken, maar vaak tegen ongunstige voorwaarden. Deze toestand
verslechterde eind 19de eeuw door de landbouwcrisis die West-Europa teisterde.
Het systeem van Raiffeisen hield in dat personen die een bepaald geldbedrag niet
direct zelf nodig hadden, dat via de krediet-coöperatie tegen een billijk tarief
uitleenden aan anderen.
Het Duitse voorbeeld vond eind 19de eeuw in Nederland op veel plaatsen
navolging. Hoewel de werkwijze zakelijk was, speelden ook ideële doelstellingen
een rol. Zoals pater Gerlacus van den Elsen, die aan de basis stond van een aantal
boerenleenbanken in het zuiden van Nederland, het indertijd uitdrukte: ‘Den woeker
te weren, den landman in zijn nood bij te staan, maar ook de spaarzaamheid,
naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid bevorderen.’
Twee groepen boerenleenbanken richtten in 1898 de Coöperatieve Centrale
Raiffeisen-Bank (Utrecht) en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (Eindhoven)
op. Hoewel hun structuren sterk op elkaar leken, zouden de organisaties gescheiden
wegen volgen. De bij Eindhoven aangesloten banken beperkten zich bijvoorbeeld
nog sterker tot de landbouw. Tot in de jaren '50 bleef Eindhoven vasthouden aan het
beginsel dat kredietverlening alleen
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openstond voor ‘landbouwers ten behoeve van hun landbouwbedrijf en verenigingen
ten bate van de landbouw opgericht’. De Utrechtse organisatie verleende vanaf het
begin ook krediet aan nietagrarische ondernemers, al bleef dit lange tijd van
bescheiden omvang.
In de coöperatieve beweging van de 19de eeuw zat niet alleen een economisch,
maar ook een sociaal en cultureel element. De zedelijke en godsdienstige verheffing
van de bevolking was een motief van zowel Raiffeisen als van Van den Elsen. Wat
precies de bijdrage is geweest van de boerenleenbanken aan de emancipatie van de
agrarische bevolking, valt moeilijk empirisch aan te tonen. Een feit is wel dat zij zijn
geslaagd in hun doel de landbouwkredietverlening te verbeteren. De boerenleenbanken

Boerenleenbank te Alkemade, circa 1961. Foto coll. Rabobank Nederland.

voorzagen in een kredietproduct waar andere marktpartijen niet of onvoldoende
konden voorzien.
Anders gezegd, zij hebben onvolkomenheden aan het marktmechanisme
gecorrigeerd. Het coöperatieve landbouwkrediet wordt zelfs wel de belangrijkste
vernieuwing in de Nederlandse financiële structuur en de agrarische sector in de
eerste helft van de 20ste eeuw genoemd.
Als goede bankiers probeerden beide organisaties in te spelen op de financiële
behoeften in de landbouw. Zo participeerden de twee centrales in het Onderling
Waarborgfonds voor gedupeerde landbouwers, dat na de Tweede Wereldoorlog door
de overheid werd opgericht. Op die manier leverden zij onder meer een bijdrage aan
de wederopbouw van boerderijen die door het oorlogsgeweld waren verwoest. ‘Onze
Raiffeisenorganisatie’, zo stond in het jaarverslag van de Utrechts organisatie van
1960, ‘heeft belang bij een op gezonde basis werkende land- en tuinbouw. Het is van
groot belang dat de aanpassing van het agrarisch bedrijf aan de ontwikkelingen die
de industrialisatie in het economisch leven veroorzaakt, in snel tempo plaatsvindt.’
Toch was het belang van de boerenleenbanken voor de financiering van de
Nederlandse landbouw een punt van discussie gaan vormen.
‘Ze collecteerden spaargeld, maar hadden zoveel drempels ingebouwd om geld te
lenen, dat we hier in de polder zeiden: een kleine jongen kan het brengen, maar een
grote vent kan het nog niet weghalen’, herinnert een invloedrijk bestuurder uit die
jaren zich. Naar aanleiding van zulke

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

70
kritiek stelden de twee centrales samen met de drie centrale landbouworganisaties
de commissie-Landbouwkrediet in. Als gevolg van de aanbevelingen in het beroemde
eindrapport Landbouwkrediet in Nederland in 1960 breidde de kredietverlening aan
boeren en tuinders zich verder uit.
Tegelijkertijd stelde de boerenleenbanken zich steeds meer open voor
niet-agrarische kredietverlening. De land- en tuinbouw werd door de toenemende
industrialisatie immers relatief steeds minder belangrijk. Bovendien drong de
industrialisatie ook door tot het platteland. De kredietverlening aan het niet agrarische
midden- en

Raiffeisenbank te Akersloot, circa 1961. Foto coll. Rabobank Nederland.

kleinbedrijf breidde zich in deze jaren dan ook sterk uit.
In de jaren '60 en '70 was er in de Nederlandse landbouw sprake van een
concentratieproces. Terwijl de werkgelegenheid en het aantal bedrijfshoofden
verminderden, nam de productie en de gemiddelde bedrijfsomvang toe. Het aantal
verwerkings- en afzetcoöperaties daalde van 522 in 1964 tot 289 in 1972. Door de
schaalvergroting en de fusies hadden de coöperaties meer kapitaal nodig. Dit was
een van de oorzaken voor de fusie tussen de Utrechtse en Eindhovense centrales in
1972.
De nieuwe Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank werd vanaf 1980
aangeduid als Rabobank Nederland.
In al die jaren is het marktaandeel van de Rabobank in de kredietverlening aan de
land- en tuinbouw altijd buitengewoon groot gebleven. Vanwege de ‘industrialisatie
van de landbouw’ werd deze in de jaren '70 steeds kapitaalintensiever. Als gevolg
hiervan werd de financiering door de bank steeds belangrijker.
Mede dankzij het aanbod van kapitaal vanuit de Rabobanken bleef de landbouw
een sterke sector. Wel viel vanaf eind jaren '70 kritiek te beluisteren op de verhouding
van de winst van de bank en de toenemende moeilijkheden in deze sector. De
Rabobank ontkwam in deze jaren niet aan het opzeggen van kredieten aan leden en
de dwang tot verkoop van landbouwgrond of de executie van veestapels. De Rabobank
probeerde echter zo lang mogelijk achter de
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Boerenleenbank te Nootdorp, circa 1955. Foto coll. Rabobank Nederland.

leden te blijven staan. In samenwerking met de overheid bracht zij voor specifieke
problemen enkele collectieve regelingen tot stand. Het ‘gegarandeerd bijzonder
bedrijfskrediet’ uit 1981 was daar een van.
Het jaar 1987 vormde een mijlpaal in de geschiedenis van de Rabobank: van alle
leningen aan het bedrijfsleven waren de nietagrarische nieuwe verstrekkingen voor
het eerst omvangrijker dan de agrarische. De Rabobank groeide daarna uit tot een
brede financiële groep, met gespecialiseerde ondernemingen als verzekeraar Interpolis
en vermogensbeheerder Robeco. Zij bedient momenteel meer dan de helft van de
Nederlanders en de Nederlandse bedrijven. Ook buiten Nederland is de Rabobank
Groep sterk vertegenwoordigd, vooral in de voedings- en agrisector. En nog altijd
is zij voor Nederlandse boeren en tuinders veruit de belangrijkste partij. De omvang
van de totale kredietverlening aan de agrarische sector bedroeg in 2002 33,4 miljard
euro. Uit marktonderzoek bleek dat liefst 83 procent van de Nederlandse agrarische
bedrijven de Rabobank als huisbankier beschouwde.
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VORDEN. BOERDERIJ BIJ KASTEEL DE WILDENBORCH. CIRCA 1925
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EERSEL. BOERDERIJ. CIRCA 1930
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Vorden, boerderij Boshuisweg 3. Deze karakteristieke boerderij gezien vanaf de achterzijde
temidden van een houten wagenschuur en diverse minder fraaie opstallen, waaronder de silo
uiterst rechts. Foto Staring Instituut.

Winterswijk. Een silo omtimmerd met een houten silohuisje. Dit is een geslaagd voorbeeld van
hoe een modern element op acceptabele wijze kan worden ingepast.
Foto Staring Instituut, 1998.
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Bijgebouwen op de boerenerven bedreigen boerderij en buitengebied
Walter Knoop
In het kader van het Waardevol Cultuurlandschap (WCL) is in een aantal
Gelderse gemeenten in de Achterhoek de afgelopen jaren door het Staring
Instituut te Doetinchem intensief cultuurhistorisch onderzoek verricht. Dit
onderzoek biedt zowel Rijk, provincie als gemeente een handreiking om de
voortschrijdende verloedering van het landelijk gebied een halt toe te roepen.
Het begrip Waardevol Cultuurlandschap maakt deel uit van
beleidsvoornemens zoals verwoord in de rijksnota Belvedere. Hierin wordt een
relatie gelegd tussen cultuurhistorie en de toekomstige ruimtelijke inrichting
van het landelijk gebied. Uitgangspunt hierbij is dat gebouwen in het landelijk
gebied een waarde kunnen toevoegen aan hun omgeving. In totaal zijn, verspreid
over het hele land, 49 cultuurhistorisch waardevolle gebieden geselecteerd. Dit
zijn gebieden waarvan de relatie tussen landschap en gebouwde omgeving in
potentie aanwezig is en die om deze reden in belangrijke mate bijdragen aan
de herkenbaarheid van ons land. Nederland is namelijk meer dan alleen een
polderlandschap met molens. Zo is bijvoorbeeld het essenlandschap met
boerderijen op de zandgronden in het oosten van ons land eveneens een
kenmerkend en karakteristiek deel van ons land.

Landschapsontsiering
De provincie Gelderland sluit met haar nota Belvoir naadloos aan op de nota
Belvedere. In dit kader worden diverse inventarisatieprogramma's uitgevoerd. Deze
behelzen het kwalificeren en accuraat begrenzen van de WCL-gebieden en het doen
van aanbevelingen om de relatie gebouw/omgeving daar waar nodig is, te verbeteren
en landschapsontsiering tegen te gaan. In de Achterhoek en de Liemers gaat het
momenteel om drie WCL-gebieden, te weten Winterswijk, De Graafschap en
Aalten-Zelhem. Winterswijk is geïnventariseerd. In De Graafschap zijn de gemeenten
Vorden, Lochem en Ruurlo onder de loep genomen; Warnsveld, Gorssel en Hengelo
moeten nog worden gedaan. Aalten-Zelhem, een interessant essengebied, is nog niet
geïnventariseerd. Hoewel het landschapsonderzoek nog slechts in een beperkt aantal
gemeenten in de Achterhoek is uitgevoerd, tekent zich een patroon af dat ook in
andere gemeenten buiten de WCL-gebieden in deze streek wordt herkend.
Het onderzoek maakt duidelijk hoe kwetsbaar het nog min of meer onaangetaste
landschap is. De landschapsontsiering waarvoor in dit artikel aandacht wordt gevraagd,
betreft de nieuwe bijgebouwen op de boerenerven. Door hun omvang en hoogte gaat
hiervan de grootste ontsierende werking uit. Het komt erop neer dat 95% van de
landschapsontsiering in het buitengebied wordt veroorzaakt door agrarische
nieuwbouw van na 1970. De boerderij zelf, althans het hoofdgebouw, is doorgaans
onaangetast gebleven. De vraag of er iets aan deze landschapsontsiering gedaan kan
worden, kan bevestigend worden beantwoord. Voorop staat dat elk boerenbedrijf
een onderneming is, en dat ook moet blijven. Het
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Lochem, boerderij Boekhorstlaan 2. De lange ontsierende schuur verstoort het zicht op landgoed
De Boekhorst. Foto Staring Instituut.

bedrijfsrendement mag niet worden aangetast. De oplossingen die worden aangedragen
zijn dan ook van cosmetische aard. Waar het in grote lijnen op neerkomt is het
materiaalgebruik en de kleurstelling van de nieuwbouw. Ook de plaats van de
bijgebouwen op het erf is van grote invloed op de beleving van het landschap buiten
de directe erfsituatie. Niemand zit te wachten op nog weer nieuwe elementen die
hun eigen plaats en aandacht in het landschap opeisen. Het cultuurlandschap op
zichzelf is al karakteristiek genoeg. Rust in vormgeving is gewenst, waarbij het accent
wordt gelegd op begrippen als aanpassing en camouflage.

Aanpassingen aan het landschap
Voor het vinden van een oplossing voor de landschapsontsierende bijgebouwen kan
in twee richtingen worden gezocht. De eerste richting streeft naar aangepaste
nieuwbouw door middel van zorgvuldig gekozen materiaalgebruik en kleurstelling.
Daarbij wordt de (traditionele) boerderij met bijgebouw(en) als uitgangspunt genomen.
Voor de kleurstelling gaat de voorkeur uit naar kleuren die ook op de traditionele
boerderijen en schuren voorkomen, bijvoorbeeld standgroen en ossenbloed. Daarnaast
is bruinzwart of zwart voor wanden zeer acceptabel, evenals het gebruik van zwarte
dakpanplaten of vezelcement golfplaten in combinatie met witte windveren.
De tweede richting streeft eveneens naar aangepaste nieuwbouw, zij het dat hier
het accent ligt op de camouflerende werking van een bepaalde kleurstelling en
materiaalgebruik. In deze gevallen is meestal geen sprake meer van een (traditionele)
boerderij.
Allereerst dient te worden vastgesteld wat voor soort gebouwen sinds 1970 op de
boerenerven zijn verschenen en het landschapsbeeld van het buitengebied mede
gestalte geven. Dit blijken vooral nieuwbouwstallen voor melkvee en varkens en
open wagenschuren te zijn, evenals voedersilo's - vrijstaand of aan de stal verbonden
- en ronde mestsilo's.
Nieuwbouwstallen voor melkvee en varkens zijn in de regel brede stallen met een
weinig hellend zadeldak die door omvang en materiaalgebruik van het traditionele
type afwijken. Soms bestaan de wanden uit metalen platen, meestal echter zijn ze
uit baksteen opgebouwd. Dit is geen verkeerde keuze, maar bakstenen stallen zijn
vanwege hun omvang eerder op een industrieterrein te verwachten en niet zozeer in
het landschappelijk kwetsbaar buitengebied. Op de daken van deze stallen liggen in
de regel golfplaten die aanzienlijk door het zonlicht zijn verweerd; de metalen wanden
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zijn meestal grijsgroen gekleurd en hebben geen enkele overeenkomst met de
bestaande kleuren in het landschap.
Wat kan hieraan verbeterd worden? In de eerste plaats de dakbedekking. Er zijn
heel geschikte zwarte, metalen dakpanplaten in de handel die er als dakpannen uitzien.
Een andere optie zijn aluminiumplaten in dakpanmotief, lichter in gewicht maar iets
duurder. Kunststofplaten die niet verkleuren onder invloed van het zonlicht behoren
ook tot de mogelijkheden. Door het aanbrengen van een onderlaag kan geluidsoverlast
in de stal bij regen en hagel worden voorkomen. Schuren en stallen kunnen ook een
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facelift ten goede ondergaan door het aanbrengen van witte windveren. Het grijsgroen
van de metalen wandplaten is landschappelijk gezien een misser. Beter is het om een
groentint toe te passen die in de traditionele kleurstelling voorkomt, of te opteren
voor een bruinzwarte of zwarte afwerking. Gaat het om in baksteen opgetrokken
stallen met een schotwerk, dan heeft het de voorkeur de kleur van de staldeuren en
het schotwerk aan te passen aan de traditionele kleuren van de streek. Bovendien
kunnen door beplanting storende bijgebouwen aan het oog onttrokken worden,
hetgeen de landschappelijke aanblik zeer ten goede komt.
Recent is een nieuw type melkveestal in het landschap verschenen die qua
vormgeving en materiaalgebruik zeer acceptabel is. Dit staltype heeft aan één zijde
een open gevel, meestal voorzien van een groene kunststof gaasmat. Op het dak,
bestaande uit een kort en een lang schild, verdienen dakpanplaten of de reeds eerder
genoemde zwarte kunststof golfplaten de voorkeur boven de veel gebruikte grijze
platen. In plaats van een groene gaasmat zou net zo goed een zwart exemplaar
toegepast kunnen worden, hetgeen vanuit landschappelijk oogpunt veel acceptabeler
is.
Grote varkensschuren vormen een apart probleem. Het enige dat hierover op dit
moment gezegd kan worden is dat ze zoveel mogelijk uit kleinschalige hoeven- en
essenlandschappen geweerd moeten worden en in ontginningsgebieden zouden
moeten

Winterswijk-Woold. Een open wagenschuur met een dakbedekking van aluminiumplaten in
dakpanmotief. Op enige afstand is deze niet of nauwelijks van echte dakpannen te onderscheiden.
Foto Staring Instituut, 2002.

worden geconcentreerd. Op dit punt is een nadere studie gewenst.
Open wagenschuren worden gebruikt voor de stalling van tractoren en
landbouwwerktuigen en voor de opslag van hooi. De wanden zijn van hout of metaal
en zijn doorgaans met golfplaten gedekt. Het betreft een schuurtype dat op een
eenvoudige manier landschappelijk passend te maken is, bijvoorbeeld door de
toepassing van de al eerder genoemde zwarte dakpanplaten of aluminiumplaten in
dakpanmotief. Andere alternatieve dakbedekkingen zijn zwarte of oranjerode
golfplaten. Deze laatste kleur heeft de voorkeur wanneer de boerderij en de schuren
met rode pannen zijn gedekt. Houten of metalen wanden zouden bij voorkeur in
bruinzwart of zwart uitgevoerd moeten worden.
Voedersilo's - zowel de vrijstaande als de tegen de schuren geplaatste exemplaren
- zijn meestal lichtgeel, wit of lichtgroen gekleurd. Mede hierdoor zien deze verticale
houders met veevoer eruit als gigantische in kunststof uitgevoerde ‘zuigflessen’. In
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het landschap zijn het buitengewoon ontsierende elementen. Zij kunnen echter op
een eenvoudige manier worden gemaskeerd waardoor er zelfs een positieve werking
op het landschap kan uitgaan.
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Vorden, boerderij Baakseweg 3. De grijze dakbedekking op de in traditionele stijl gebouwde
schuur is een storend element in het landschap. Foto Staring Instituut.

Door een lichte constructie om de silo te plaatsen met wanden van open of gesloten
houten delen, uitgevoerd in bruinzwart of zwart, en door het aanbrengen van een
zadeldakje gedekt met pannen, of zwarte of rode golfplaten, kunnen zij worden
verhuld. Als de boerderij windveren heeft, zouden deze ook op het dak van de silo
overgenomen kunnen worden. Op deze wijze kan met betrekkelijk geringe middelen
en kosten in kwetsbare kleinschalige landschappen de verschijning van de
horizonvervuilende silo's een halt worden toegeroepen. Sterker nog: op deze wijze
kan een aanvankelijke ontsiering door een bedrijfseconomisch onmisbaar element
worden omgezet in een wezenlijke verfraaiing van het boerderijcomplex. Ronde
mestsilo's, al dan niet voorzien van een golfplaten dak, staan meestal op enige afstand
van het erf. Ook dit type silo is op eenvoudige wijze in het landschap aan te passen
door de wanden met bruinzwarte of zwarte houten delen te bekleden en een tentdak
van zwarte golfplaten aan te brengen.

Veranderende visie
De laatste jaren zijn we steeds meer vanuit landschappelijk gezichtspunt naar
gebouwen gaan kijken. Immers de monumentale waarde van een (rijks)monument,
boerderij of landhuis wordt landschappelijk gezien tenietgedaan wanneer zich in de
onmiddellijke nabijheid ontsierende bebouwing bevindt.
De eigenaar van het landgoed Ampsen in Lochem, een beschermd rijksmonument,
staat sympathiek tegenover de aanbevelingen in het WCL-rapport

Ruurlo. De oranjerode golfplaten op deze open wagenschuur hebben eenzelfde uitstraling als
echte rode pannen. Foto Staring Instituut.
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Lochem. De aanbevelingen voor dit landgoed betreffen de nieuwe bijgebouwen op
de boerenerven. Het gaat daarbij onder meer om de kleurstelling van de schuren, het
vervangen van (verweerde) kunststof dakbedekkingen door pannen of matzwarte
golfplaten, het aanbrengen van witte windveren en het plaatsen van houten silohuisjes
om voedersilo's. Vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering zijn deze veranderingen
niet noodzakelijk, vanuit het oogpunt van landschappelijk beheer daarentegen zijn
het grote verbeteringen. Het zou een goede zaak zijn wanneer de provinciale overheid
op dit punt haar verantwoordelijkheid neemt en haar belofte nakomt die destijds bij
aanvang van het WCL-project is gedaan. Afgesproken is toen dat de provincie, na
afronding van de inventarisaties en verkregen inzichten in de omvang van de
problematiek, zou gaan bijdragen in de (meer)kosten van de aanpassing van de
agrarische bebouwing in waardevolle landschappen. Dit om de landschappelijke
waarde te vergroten. Dat inzicht is er nu in voldoende mate, waardoor verder uitstel
of nieuwe nota's niet meer nodig zijn. Een en ander is geheel in overeenstemming
met Belvedere en Belvoir. Immers, een landgoed intact houden betekent niet dat alle
aandacht slechts naar het beschermde monument uitgaat. Daarnaast verdient het ook
aanbeveling storende elementen in de buurt van het landgoed, zoals minder geslaagde
nieuwbouw op de boerenerven, op termijn te verwijderen. Dit is het geval op het
voormalig Lochemse landgoed Velhorst, eigendom van de Vereniging
Natuurmonumenten. Hier bestaat het voornemen enkele
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nieuwe stenen schuren, die landschappelijk minder geslaagd zijn, af te breken.
Het zijn keer op keer de bijgebouwen die de erfsituatie en het landschap in groter
verband aantasten, zoals de volgende voorbeelden - stuk voor stuk situaties bij
rijksmonumenten - duidelijk illustreren. Aan de Boekhorstlaan nummer 2 te Lochem
bevindt zich een langgerekte stal, die niet alleen het zicht vanaf de Lageweg op de
Boekhorst belemmert, maar ook in landschappelijk opzicht het aanzicht van het
landgoed, en dus de monumentale waarde ervan, verstoort. Enigszins vergelijkbaar
is de situatie bij Huis Verwolde. Daar bevindt zich, ter hoogte van de toegangsweg
naar deze buitenplaats, boerderij Meijer waar op het erf een bijzonder onaantrekkelijke
en ontsierende schuur staat. Van de boerderij Boshuisweg nummer 3 te Vorden komt
de cultuurhistorische waarde nauwelijks tot haar recht vanwege het grote aantal
schuren, stallen en silo's die deze karakteristieke boerderij grotendeels aan het zicht
onttrekken.
Een ander voorbeeld is te vinden bij kasteel Hackfort te Vorden. Tegenover de
ingang daarvan staat een fraaie boerderij aan de Baakseweg nummer 3. Op het erf
staat een grote nieuwe schuur, min of meer in traditionele stijl gebouwd met een
dakbedekking van grijze golfplaten. Destijds zeer acceptabel, maar met onze huidige
inzichten zouden we de voorkeur geven aan een andere dakbedekking in een donkere
kleurstelling.
Schuin tegenover de boerderij aan de Kremerweg nummer 1-3 te Huppel,
Winterswijk liggen aan de andere kant van de weg allesbehalve fraaie schuren. Zij
passen uit oogpunt van materiaalgebruik en omvang niet in het landschap. Deze
schuren doen geen recht aan de monumentale kwaliteit van zowel de boerderij als
de naastgelegen 18de-eeuwse korenspieker. Aan de Kostedeweg nummer 10 te
Vorden is men subtieler te werk gegaan. Naast de boerderij is een nieuwe wagenschuur
gebouwd, gedekt met muldepannen. Om het geheel nog meer in het landschap in te
passen, zouden hier de gepotdekselde houten wanden bruinzwart geschilderd kunnen
worden.

Besluit
Er zijn veel (rijks)monumenten in het buitengebied, boerderijen maar ook kastelen
en landhuizen, waarvan het monumentale karakter en de landschappelijke waarde
ernstig worden bedreigd door oprukkende nieuwbouw.
Dit probleem is niet nieuw, het bestaat al sinds de jaren '70 van de vorige eeuw.
Voor het vinden van oplossingen is misschien een iets andere manier van kijken en
waarderen nodig dan we gewend zijn. Uit de wereld van de beschermde stads- en
dorpsgezichten weten we dat één verkeerd gebouw een monumentale straat in zijn
geheel visueel kan ruïneren. Voor het buitengebied geldt hetzelfde. Daar dreigt het
landschap, en daarmee de herkenbaarheid van een belangrijk stuk karakteristiek
Nederland, opgeofferd te worden aan karakterloze nieuwbouw. Het verdient dan ook
aanbeveling te zoeken naar mogelijkheden om eisen te stellen aan de kwaliteit van
nieuwe bebouwing in waardevolle cultuurlandschappen, met name voor bijgebouwen
op boerenerven. Liggen hier mogelijkheden bij het toewijzen van gelden of subsidies
aan rijks- en gemeentelijke monumenten? Zoals aangegeven bestaan er voldoende
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alternatieve oplossingen. Kennis van zaken en informatie is beschikbaar, ook
regionaal. De provincie Gelderland beschikt op dit punt over uitgewerkte inzichten.
Rest nog slechts het inzetten daarvan, waardoor er nog toekomst is voor het fraaie
landschap en karakteristieke Nederland.
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GILZE. BOERDERIJ. 1907
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BENNEKOM, ACHTERSTRAAT 11. BOERDERIJ BOEKELO. 1943
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Burgers en buitenlui op het boerenerf
Het historische boerenerf bij onttrekking aan het agrarische beheer
Erik Somsen
Steeds meer historische boerderijen komen in handen van burgers, buitenlui en
nietagrarische ondernemers. Boerderij en omliggend erf verliezen daarmee hun
oorspronkelijke agrarische functie en worden geschikt gemaakt voor de nieuwe
bestemming. De aandacht van de nieuwe boerderijbewoners gaat meestal allereerst
uit naar de verbouwing of restauratie van de boerderij. Vaak worden vanuit de
achtergrond van de nieuwe bewoners romantische of stedelijke ideeën op het oude
boerenerf losgelaten. Niet altijd wordt dan

Maarsbergen, boerderij De Cruijvoort. Zicht op het bakhuis, loods en hooiberg. Het in oude
ere herstelde voorerf heeft onder meer de traditionele beukenhaag. Foto auteur, 2003.

rekening gehouden met streekgebonden stijlkenmerken en het feit dat boerderij en
erf een onlosmakelijke eenheid vormen. Hierdoor gaat in veel gevallen de ruimtelijke
betekenis in het landschap van het historische boerenerf verloren. Gelukkig neemt
de laatste jaren de belangstelling toe voor herstel en behoud van het historische
boerenerf.
Boerderijen zijn niet compleet zonder erf. Het historische boerenerf was onderdeel
van de traditionele manier van leven en werken op de boerderij en het platteland. De
indeling was praktisch en sober. Nut ging voor de sier. Regionaal waren er grote
verschillen door variatie in grondsoort, landschap, bedrijfstype en welvaartsniveau,
waardoor streekeigen verschijningsvormen ontstonden. Het boerenerf was door de
eeuwen heen ook geen statisch geheel, maar werd steeds aangepast aan de
veranderende economische en sociale omstandigheden. Kenmerkend voor traditionele
boerenerven is de verdeling tussen vóór en achter. Voor de boerderij bevond zich de
moestuin met boomgaard en soms een siertuin. Het achtererf was functioneler
ingericht met schuren en bijgebouwen. Vorm, materiaalgebruik en groepering van
boerderij en bijgebouwen hadden alles te maken met het soort bedrijfsvoering en het
omringende landschap. Dat gold ook voor de beplanting. De boer selecteerde uit de
streek die soorten waar hij het meeste nut van had.
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Maarsbergen, boerderij De Cruijvoort. Nut en sier gaan samen in de voor de boerderij gelegen
boerenhof. Foto auteur, 2003.

Door de ontwikkelingen op het platteland in de afgelopen decennia zijn veel
boerenerven ingrijpend veranderd en veel historische elementen verdwenen. Toch
zijn er vaak nog oude elementen aanwezig, waarmee bij de nieuwe inrichting van
het boerenerf rekening kan worden gehouden. Terughoudendheid en soberheid bij
de inrichting van het boerenerf dienen voorop te staan. Overdaad hoort er niet thuis.
De traditionele indeling in voorerf en achtererf verdwijnt meestal als het achterhuis
tot woonruimte wordt verbouwd. Bij burgerbewoning bestaat gewoonlijk de behoefte
het gehele erf rond de boerderij als tuin in te richten.
Boerderij De Cruijvoort in Maarsbergen is een mooi voorbeeld van een
verantwoorde herinrichting van een historisch boerenerf rond een boerderij die niet
meer agrarisch gebruikt wordt. De boerderij maakt deel uit van de historische
buitenplaats Maarsbergen. Het complex bestaat uit een in oorsprong 17de-eeuwse
hallenhuisboerderij, bakhuis, hooiberg, een schuur en wagenloods en is in 1998
aangewezen als rijksmonument. Tot 1982 was de boerderij een gemengd agrarisch
bedrijf. Daarna werd het een woonboerderij. De huidige eigenaren, de auteur en zijn
echtgenote, hebben de boerderij, de bijgebouwen en het erf zorgvuldig gerestaureerd.
Daarbij is het oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk behouden. Het erf werd
opnieuw ingericht volgens oude principes, maar aangepast aan de huidige
gebruikseisen. Er is rekening gehouden met behoud van de karakteristieke, streekeigen
verschijningsvorm. De traditionele hoofdindeling voor en achter is gehandhaafd. Zo
bleef het typerende silhouet van de boerderij en erf in het landschap behouden. Voor
de boerderij bevindt zich een met beukenhaag omzoomde hof, met een moestuin en
siertuin.
De siertuin bestaat uit een aantal buxusperken waarin 's zomers bloemen staan.
Schuin voor de boerderij ligt de hoogstamboomgaard met oude fruitrassen. Het
bakhuis, met originele bakoven, wordt gebruikt tijdens bijzondere gelegenheden en
voor opslag. Hiervoor staat een leilinde. Het achtererf is sober ingericht en bestaat
uit een grasveld en oude klinkerbestrating en een aantal bijgebouwen. De
gerestaureerde hooiberg wordt gebruikt als berging. In de voormalige varkensschuur
bevinden zich de paardenstallen, het kippenhok, de voeropslag en de machineberging.
In de weilandkampjes naast en achter de boerderij grazen de paarden en schapen.
De wagenloods is als garage in gebruik. Op het achtererf is een vogelbosje en een
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poel aangelegd. Verder zijn de houtsingels en knotbomen hersteld, waarbij gebruik
is gemaakt van boomsoorten en struiken die in het omringende landschap voorkomen.
In 2000 werd De Cruijvoort uitgeroepen tot ‘Boerderij van het Jaar’ in de provincie
Utrecht. De jury van de Boerderijenstichting Utrecht vond dat deze boerderij een
uitstekende voorbeeldfunctie vervult in het streven naar het behoud van de
karakteristieke verschijningsvorm van boerderij en erf, ook nu de boerderij niet meer
zijn oorspronkelijke agrarische functie heeft.
Het nieuwe platteland hoeft geen openluchtmuseum te worden. Maar voor de
kwaliteit en de belevingswaarde van het platteland is het belangrijk dat het
karakteristieke beeld van historische boerderijen met hun streekeigen boerenerven
bewaard blijft. Voorop dient daarbij het behoud te staan van die elementen die het
boerderijcomplex als geheel typeren voor een bepaalde streek en tijd.
Het boerenerf heeft in ons land geen beschermde status. Maar net als historische
buitenplaatsen zouden ook historische boerderijen met het omringende boerenerf als
één samenhangend geheel en belangrijk cultuurgoed moeten worden beschermd en
financieel ondersteund. Nieuwe boerderijbewoners, die met gevoel voor traditie
historische boerderijen en erven als cultuurhistorische eenheid blijven zien, kunnen
hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
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JUTPHAAS. BOERDERIJ BIJ HET HUIS RIJNHUIZEN. CIRCA 1925
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MAASTRICHT, AMBYERSTRAAT-ZUID 139. BAKHUISJE BIJ BOERDERIJ DE
GRAVENHOF. 1924
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Kockengen. Grutto bij een weiland met uitgesteld maaibeheer. Op de achtergrond
geriefhoutbosjes. Foto auteur, 2002.

Vinkeveen. Vrijwilligers knotten wilgen. Foto auteur, 2001.
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Agrarisch natuurbeheer
Een kritische uiteenzetting
Marc van Leeuwen
Winter 1923. Een boer staat op het ijs langs de houtkade wat jonge essen om te
zagen, omdat hij nieuwe stelen nodig heeft voor zijn bijl, zeis en hark. Verderop
kapt zijn vrouw met een hiep wilgentenen om er manden van te maken. Tegen
de avond zweeft een kerkuil onder de rieten kap vandaan de stalzolder uit, op
zoek naar muizen. Daarvan zitten er nogal wat, maar de uilen houden het
leefbaar. In het moerasje bij de buren zitten 's zomers blauwe jantjes (zwarte
sterns) die je in je kop pikken als je te dichtbij komt.
Winter 1963. Een grondverzetbedrijf stort een sloot vol, nadat met kettingzagen
de houtwal erlangs geheel omgezaagd is en de stobben met de trekker verwijderd
zijn. De gammele bruggetjes waar boerenzwaluw en witte kwikstaart onder
broedden, zijn vervangen door betonnen duikers. Schaalvergroting en het
gebruik van grotere machines maken grotere percelen nodig om efficiënt te
kunnen produceren. De laatste kerkuil werd een maand geleden sterk vermagerd
gevonden. Er heerst een muizenplaag, die met gif wordt bestreden.
Winter 2003. Een boer staat op het ijs langs de houtkade essen af te zagen.
Zijn vrouw brengt koffie naar wat vrijwilligers die verderop een rijtje wilgen
knotten. In de staalprofielschuur hangt een kerkuilenkast, die sinds vorig jaar
bezet is. Twee gezonde uilskuikens zijn die zomer uitgevlogen. In overleg
monteerde de plaatselijke vogelwerkgroep houten plankjes in duikers bij de
wetering om de broedgelegenheid voor zwaluwen te verbeteren. Even verderop
waren er vlotjes uitgelegd voor zwarte sterns en die maakten er dankbaar
gebruik van. De boer liet aan weerszijden van de sloot een strook ongemaaid
om de jonge sterns beschutting en meer voedsel te bieden. Langsfietsende
recreanten merkten op dat het er zo fraai uit zag met al die bloeiende
slootkantplanten, het herinnerde ze aan vroeger. Het hout en de wilgentenen
hebben de boer en boerin allang niet meer nodig, ze doen aan agrarisch
natuurbeheer.
Agrarisch natuurbeheer
Onder agrarisch natuurbeheer vallen alle activiteiten die boeren
ondernemen om natuur en landschap in stand te houden, zonder direct
noodzakelijk te zijn voor hun bedrijfsvoering. Het begrip ‘agrarisch’ in
agrarisch natuurbeheer mag overigens niet te benauwd gehanteerd worden.
Een groeiend aantal burgers koopt boerderijen met agrarisch land om te
wonen en bepaalt daarmee ook het gezicht van het buitengebied. Het is
vaak makkelijker om zulke nieuwe bewoners van het buitengebied te
interesseren voor een natuurbestemming van een deel van hun land, dan
de oorspronkelijke bewoners.
Agrarisch landgebruik bepaalde in het verleden en bepaalt ook nu nog in hoge mate
hoe het landschap in Nederland eruitziet. Boeren of landbouwende monniken (dus
eigenlijk ook gewoon boeren) maakten het gezicht van ons land. Landaanwinning
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aan de waddenkust, ontwatering van moerassige stukken land om ze geschikt te
maken voor bewerking en beweiding van de heide met schapen,
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Woerden. Ecologisch beheerde slootkanten. Foto auteur, 2002.

zijn slechts een paar voor de hand liggende voorbeelden. Nu gaat het over landschap
en niet over natuur, maar deze scheiding is kunstmatig, want beide begrippen zijn
nauw verweven. Natuur staat niet op zich, zij kan niet zonder landschap. En zo
bepalen boeren dus ook hoe het de natuur vergaat, althans op het land dat zij onder
hun hoede hebben. Het gaat daarbij niet alleen om plaatselijke effecten. De
honderdduizenden ganzen die iedere winter op het boerenland neerstrijken, broeden
duizenden kilometers naar het noorden en onze eigen boerenzwaluwen, grutto's en
kemphanen vormen hele zwermen boven West-Afrika. Maatregelen die wij hier
nemen, hebben invloed op de natuur duizenden kilometers van huis. Wij zijn in
toenemende mate verantwoordelijk voor onze natuur en de invloed van ons handelen
tot over de grenzen en worden door internationale regelgeving daarop afgerekend.

Randenbeheer
Slootkantbeheer en akkerrandbeheer geven kenmerkende planten van deze biotopen
een nieuwe impuls en daarmee alle dieren die van dergelijke biotopen afhankelijk
zijn. Denk daarbij aan allerlei insecten zoals kevers, libelles en vlinders, maar ook
amfibieën en kleine zoogdieren. Het randenbeheer betekent meestal meer laten, dan
doen. Zo hoeft er minder gemaaid te worden en niet bemest. Wel vergt het een
terzakekundige planning, want er moet weliswaar minder gemaaid te worden, maar
wel op het goede moment. Om een mooie rand te krijgen, moeten de kruiden de kans
krijgen om zaad te zetten. Als er voor die tijd wordt gemaaid, blijft er weinig over.
Vaak betreft het perceelsranden die tientallen
Randenbeheer
Randenbeheer is het ecologisch beheren van slootkanten en akkerranden
met als doel het verkrijgen van bloem- en kruidenrijke zomen. Zij vormen
verbindingszones en zorgen voor een meer natuurlijke overgang van
landbouw- naar natuurgebied. Ecologisch slootkantbeheer bevordert
mede de kwaliteit van het oppervlaktewater en biedt beschutting aan
dieren.
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jaren met (kunst)mest zijn verrijkt. Het kost dan ook jaren om ze weer te verschralen
door het consequent afvoeren van het gemaaide materiaal. Het land ernaast dat nog
in gebruik is, moet met een kantenstrooier zorgvuldig worden bemest om te
voorkomen dat er mest op de kanten terechtkomt en deze daardoor toch voedselrijk
blijven. Mooi neveneffect van het randenbeheer is dat er minder mest en
gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. De kruidenranden
vormen een buffer en natuurlijke filter voor het doorsiepelende water en zo profiteren
ook waterdieren mee van het randenbeheer. En zelfs de mens profiteert van schoner
zwem- en drinkwater!

Kleine landschapselementen
Bomen en bosjes zijn kenmerkende elementen in het landschap. Wie kent er niet de
rijen knotwilgen van Holland en de fruitbomen van Limburg. Het onderhoud aan
bomen draagt daarom bij aan de instandhouding van karakteristieke landschappen.
Bovendien zijn oude bomen potentiële broedplaatsen voor allerlei holenbroeders.
Knotwilgen staan bekend om het aantal broedende eenden en steenuiltjes die hun
holle stammen huisvesten. En ook oude hoogstamfruitbomen hebben vaak deze
functie.
Heggen, houtwallen en -kades zijn lijnvormige elementen en vormen zodanig
belangrijke verbindingswegen in ons steeds meer versnipperde landschap. Langs
deze lijnvormige elementen verspreiden zich organismen. Tevens veroorzaken zulke
elementen ecologische gradiënten in het landschap. Aan de schaduwrijke noordkant
van een houtwal groeien andere planten dan aan de zonnige, warme zuidkant. Bij
westenwind zal het aan de oostkant prettiger toeven zijn. Zo vinden in de luwte van
lijnvormige landschapselementen vlinders, uilen en vleermuizen de beschutting die
ze nodig hebben om onder alle omstandigheden te kunnen foerageren. En ook
geriefhoutbosjes, pestbosjes, poelen en verspreide boomgaardjes hebben als
zogenaamde ‘stepping stones’ een grote waarde bij de verspreiding van planten en
dieren. Veel soorten kunnen maar kleine afstanden afleggen. Voor sommige dieren
is een kale akker of weiland soms net zo onoverbrugbaar als een bergketen of woestijn
dat is voor andere soorten. De afstand van bosje naar bosje, of van poel naar poel,
is nog net haalbaar. Zonder beschutting
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Loosdrecht. Amfibieën als de groene kikker duiden op schoon water. Foto auteur, 2002.

komen ze nergens. Dit gebruik van stepping stones is van groot belang voor de
uitwisseling van genetisch materiaal en voor de herkolonisatie van een gebied na
een catastrofe. Een enkele holle knotwilg kan bijvoorbeeld al een belangrijke schakel
zijn in de verspreiding van steenuiltjes. Die kunnen weliswaar vliegen, maar gaan
zelden meer dan een paar kilometer weg. Maar het zijn vooral de kleinere dieren,
zoals vlinders en amfibieën, die volledig afhankelijk zijn van stepping stones.
Het is duidelijk dat voor agrarisch natuurbeheer een belangrijke rol is weggelegd
bij de instandhouding van de diverse kleine landschapselementen.

Bedrijfsnatuurplannen
Ook erven maken een wezenlijk deel uit van de boerennatuur. Op en rond de boerderij
vinden we traditioneel sterk verschillende biotopen samen op een kleine oppervlakte.
Zo zijn er vaak een sier- en moestuin, enkele fruit- en notenbomen voor eigen gebruik,
stal, mest- en voeropslag, voertuigloods, brandhoutstapel, enzovoort. Soms is de
band tussen boerderij en natuur zelfs zichtbaar. In Friesland bepaalt het ‘ulebret’ met
gat voor kerkuilen in de nok van de boerderij het uiterlijk van de boerderijen. Het
voorkomen van de uilen zorgde ervoor dat de muizen op een natuurlijke manier onder
controle bleven en de mens had er dus baat bij om de uilen in zijn buurt
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Houten. Hoogstamkersen in het vroege voorjaar. Foto auteur, 2003.

te houden. In andere tijden en streken waren de kerkuilen symbool van het kwaad
en werden ze daarom tegen de schuurdeur gespijkerd. Toch waren uilen nooit ver
weg.
Maar veel boerenerven zijn gladgestreken, de mestvaalt verdween, het erf werd
geasfalteerd om met zware machines te kunnen manoeuvreren, de kachel werd op
olie gestookt, onkruidhoekjes werden weggespoten. Daarmee verdwenen ook de
bijbehorende planten en dieren. Agrarisch natuurbeheer probeert hierin verandering
te brengen door de oude structuren een nieuwe impuls te geven. Omdat de gebruiker
veelal niet op de hoogte is van wat er op en rond zijn erf leeft, speelt voorlichting
een belangrijke rol. Serieuze belangstellenden kunnen samen met deskundigen een
bedrijfsnatuurplan opstellen. Hierin zijn relevante zaken beschreven en is een plan
voor het beheer vastgelegd waarbij rekening is gehouden met de gangbare
bedrijfsvoering en de persoonlijke wensen van de boer. Bedrijfsnatuurplannen moeten
goed op maat gemaakt zijn om te kunnen werken. In een bedrijfsnatuurplan staan
dan ook heel concrete zaken. Die betreffen de bedrijfsvoering zelf, structuur,
bijvoorbeeld met het graven van een paddenpoel, maar ook kleine details. Het erf
hoeft niet te verloederen, maar mag hier en daar wel wat losser onderhouden worden.
Zo mag op een plek die het werk niet belemmerd, best een takkenhoop blijven liggen.
Tussen de takken vinden winterkoninkjes beschutting en overwinteren padden en
muizen. Het bosje brandnetels achter de heg mag voortaan blijven staan voor de
vlinders, maar in de moestuin gelden andere regels. Dat vergt een cultuuromslag,
want glad en opgeruimd waren lang de norm.

Bomen
Bij boerderijen staan vaak nog hoog- of halfstamfruitbomen. Deze fruit-, maar ook
notenbomen zijn beeldbepalend voor het buitengebied. Het onderhoud van de hoge
bomen is echter erg arbeidsintensief. Daarom worden de eigenaren via
subsidieregelingen en ondersteuning door vrijwilligers van de ‘Hoogstambrigades’
gestimuleerd om ze in stand te houden.
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Zegveld. Koeien en Krabbescheer. Foto auteur, 2002.

Productiegerichte laagstamboomgaarden zijn ecologisch arm, maar hoogstambomen
bieden voedsel en onderdak aan een grote variëteit aan organismen. Insecten zijn
voor de hand liggend, maar de soorten die daar weer op afkomen al minder. Meesjes
zoeken de bomen overdag af, afgewisseld door vleermuizen in de nacht. In een holte
van oude hoogstambomen is menig steenuiltje zijn leven begonnen. En van het fruit
of de noten die na de oogst blijft liggen, profiteren muizen en overwinterende vogels.
Valfruit trekt hordes kramsvogels en koperwieken aan.

Haat-liefdeverhouding
Boeren en natuur, je zou kunnen spreken van een haat-liefdeverhouding. Zo waren
de afgelopen honderd jaar weidevogels zeer welkom op de Hollandse weiden. Maar
ganzen werden er bejaagd en opgejaagd zo vaak als het maar kon. Tegenwoordig is
de jacht op ganzen gesloten en zijn er ganzengedooggebieden. Hier kunnen de dieren
ongestoord grazen en dat is zowel voor de vogels als voor de boeren een stuk rustiger.
Het weidelandschap is geen natuurlijk landschap, maar de weidevogels, die
oorspronkelijk steppevogels waren, deden er hun voordeel mee. Althans tot voor een
jaar of vijftien, twintig. Toenemende intensivering van de landbouw, die vroeg om
zwaardere machines en de daarvoor noodzakelijke vergaande ontwatering, maken
de weidevogels het leven nu vrijwel onmogelijk. Er wordt veel eerder in het seizoen
gemaaid dan vroeger, waardoor nesten en jongen verloren gaan, en in de verdroogde
toplaag kunnen de vogels gewoonweg geen bodemdieren vinden. Ook in de
akkerbouw sneuvelt het nodige in het bedrijfsproces. Er wordt wel met man en macht
moeite gedaan om door de bescherming van de nesten het tij te keren, maar het is
dweilen met de kraan open. De eisen van technologische landbouwmethodes zijn nu
eenmaal per definitie strijdig met de eisen die dieren aan hun omgeving stellen. De
hoge verwachting die vooral de politiek heeft van het agrarisch natuurbeheer, deel
ik daarom ook niet. De geplande Ecologisch Hoofdstructuur is nog niet klaar. Er
blijkt onvoldoende geld voor gereserveerd te zijn, en nu is agrarisch natuurbeheer
een goedkoop lapmiddel. Natuurbouw is nu
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Zegveld. Kale jonker, een distel van voedselarme slootkanten. Foto auteur, 2002.
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veelal een bijproduct waarop wordt bezuinigd zodra dat maar even kan. Als controleur
maakte ik maar zelden mee dat een subsidieregeling door de betrokken boeren
ruimhartig was ingevuld. Meestal was de uitvoering ‘op het randje’. Als er keuzes
gemaakt moeten worden, zal een boer altijd voor zijn bedrijf kiezen, en dat is logisch.

Cultuuromslag
In de nabije toekomst zal agrarisch natuurbeheer steeds losser komen te staan van
de reguliere agrarische bezigheden. Het geldt dan als iets extra's waarvoor de meeste
boeren terecht ook extra betaald willen worden. Men spreekt wel van ‘Groene
Diensten’, waarbij de boer een soort parttime onderhoudsmedewerker van het
buitengebied is. Maar het vergt natuurlijk nogal een cultuuromslag, als je eerst je
hele leven distels te vuur en te zwaard hebt bestreden en er dan ineens voor betaald
wordt om ze te beschermen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Kale Jonker in het
veenweidegebied. Een boer is geen boswachter en zal dat ook nooit worden. We
mogen dat niet van hem verwachten.
De gemiddelde boer heeft weinig kennis van zijn natuurlijke omgeving. Blijkbaar
is natuur een stiefkindje bij agrarische opleidingen. Het is vreemd om in gesprekken
met oudere boeren te horen dat zij wél de kennis hebben die nu herontdekt lijkt te
moeten worden. Zij wisten dat een zieke koe zelf in de vegetatie naar heilzame
kruiden zoekt. Ook de overtuiging dat bomen langs de wei door hun beschutting en
schaduw een positieve invloed hebben op het welzijn van het vee, is niet van vandaag
of gisteren. Semi-moderne boeren denken bij kruiden alleen maar aan de verminderde
grasopbrengst en bij bomen aan de schaduw en de last die ze ervan hebben bij het
schonen van hun sloten. Het welzijn van hun vee lijkt hier ondergeschikt. Echt
moderne boeren kiezen tussen boeren met de natuur of, helaas, voor het binnenhouden
van het vee.

Agrarische natuurverenigingen
Boeren verenigen zich steeds vaker in agrarische natuurverenigingen, omdat die
meer maatschappelijke zeggingskracht hebben dan individuele boeren. Ze presenteren
zich als natuurbeschermers en hopen met dit PR-offensief de publieke opinie voor
zich te winnen. Nadeel van deze trend is dat ze maatschappelijk gewenste
natuurontwikkelingsprojecten langer tegen kunnen houden, voordeel is dat er betere
communicatiekanalen ontstaan waardoor ook de positieve ontwikkelingen sneller
hun weg vinden naar de individuele boer. Agrarische natuurverenigingen leren ook
van elkaar. Boeren nemen in het algemeen sneller iets aan van een collega, dan van
wetenschappelijk onderzoek. Verandering is niet vanzelfsprekend. De eerste boeren
die om de nesten van weidevogels heen maaiden, werden op bijeenkomsten wat
lacherig benaderd. Het gemaaide weiland met van die vreemde plukken lang gras
zag er in de ogen van menig boer slordig uit. Dat ‘vogeltjesland’ kon niet van een
boer zijn die zijn bedrijf serieus nam. Mede door de vergoedingen die ervoor
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beschikbaar kwamen, en de activiteiten van agrarische natuurverenigingen burgerde
het weidevogelbeheer toch nog verrassend snel in.
De waterkwaliteit van sloten waar de boer aan ecologisch slootkantbeheer doet,
is duidelijk beter dan daar waar dit niet gebeurt. Voor zwarte sterns in de Hollandse
veengebieden draagt het uitzetten van broedvlotjes, evenals het aangepaste beheer
van de slootkanten bij de kolonies zonder twijfel bij aan de instandhouding van de
soort. Voor Krabbescheer zou agrarisch natuurbeheer wel eens de redding kunnen
zijn.
Ik denk daarom dat agrarisch natuurbeheer zeer waardevolle elementen bevat. Het
kan alleen slechts een aanvulling en nooit een vervanging zijn van beheer van grote
natuurterreinen door daarop gerichte organisaties.
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GARYP. L-VORMIGE BOERDERIJ. 1933
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GILZE. BOERDERIJ. 1907
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Slingertuinen bij Groninger boerderijen
Tineke Scholtens-ter Haar

Uithuizermeeden, boerderij Ungersma. Foto Aerophoto Eelde, 1950.

‘waar de boerderijen als grote lange olifanten in het land lagen en hun
slurven de slingertuinen maakten’*
De afgelopen tien jaar heeft de auteur als lid van de Werkgroep Boerenerven
onderzoek gedaan naar indeling en beplanting van erven in de provincie Groningen.
Daarbij lag aanvankelijk de nadruk op de situatie in de eerste helft van de 20ste eeuw,
eenvoudig omdat die situatie nog enigszins te achterhalen is door oudere boerinnen
en boeren te interviewen. Gaandeweg werd duidelijk dat het in Groningen mogelijk
was wat verder terug te gaan in de tijd, omdat vanaf ongeveer 1830 bij zeer veel
grote boerderijen een siertuin is aangelegd, geïnspireerd door de late landschapsstijl.
Naar de herkomst van deze tuinstijl werden ze ‘Engelse tuinen’ genoemd en naar
het verloop van de paden ‘slingertuinen’. Die paden zijn in de jaren '50 van de 20ste
eeuw veelal dichtgezaaid met gras en daardoor verdwenen, maar de bomen en heesters,
de glooiende gazons, de vijvers en niet te vergeten ‘het bergje’, essentieel onderdeel
van een Groningse slingertuin, zijn er vaak nog wel. Van deze slingertuinen is in een
aantal gevallen het getekende ontwerp bewaard
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Blijham, Oosteinde. Luchtopname waarop voor verschillende boerderijen een slingertuin is te
zien. Foto Topografische Dienst Emmen, 1932.
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Blijham, Oosteinde 42, boerderij Onnes. Tuinontwerp door Jan Vroom, omstreeks 1900.
Tekening coll. firma ‘De Punt’, Glimmen.

gebleven. Ze zijn bovendien veel gefotografeerd met de bewoners trots op de
voorgrond. En als er geen tekening of een oude foto bewaard is gebleven, dan kunnen
altijd nog de luchtfoto's van 1930 van de Topografische Dienst te Emmen uitkomst
bieden. Dankzij het feit dat de paden zeer breed waren (twee meter), is de structuur
van de tuin daarop goed herkenbaar.
Een mooi voorbeeld van een boerderij waar voor en opzij een prachtige slingertuin
lag, is boerderij Onnes, Oosteinde 42 in Blijham. Bij het grote, witte voorhuis,
gebouwd in 1895, heeft Jan Vroom - een van de leden van de bekende
hoveniersfamilie Vroom uit Glimmen - een tuinontwerp getekend. Jammer genoeg
is de bijbehorende legenda niet bewaard gebleven, maar gelukkig weet de heer D.K.
Mensinga, die er lang woonde, zich nog veel te herinneren: exotische heesters, bomen
met een afwijkende bladkleur, veel perken met kleurige éénjarigen. Vele honderden
plantjes werden hiervoor door de bewoners zelf opgekweekt. Deze beplanting bestaat
uit:
- kastanje, twee stuks
- goudiep
- bruine beuk, twee stuks
- rode esdoorn
- magnolia
- walnoot
- tamme kastanje
- groene esdoorn
- treurwilg
- taxus en Japanse kwee
- perk met blauwe viooltjes of vergeetmijnietjes
- perk met roze, éénjarige begonia's
- drie perkjes met lelies
- perk met hoge wilde rozen
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een groot éénjarigen perk in de kleuren van de Nederlandse vlag: rode salvia,
witte alyssum, blauwe ageratum en oranje afrikaantjes
- perk met éénjarigen. Dit perk is door de toenmalige bewoners zelf toegevoegd.

Het perk in de vorm van een klavertje vier in het ovaal midden voor het huis is
vermoedelijk nooit
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Blijham, Oosteinde 42, boerderij Onnes. Ansichtkaart van vóór 1908 van de ‘boerenbehuizing
van C. Onnes’. De tuin is op dat moment ongeveer acht jaar oud. Foto coll. H.P.H. Waalkens,
Winschoten.

aangelegd; in ieder geval is de beplanting onbekend. De overige beplanting van het
ovale grasveld is symmetrisch aangebracht. De hoeken van het huis zijn met gebogen
perken, ‘wangen’, afgerond om de slingerende lijn van de paden mogelijk te maken
en te accentueren. Uit de gracht rond het perceel ontspringen twee vijvers; aan de
oostkant van de boerderij is daar een smalle kronkelvijver van gemaakt, aan de
westkant een enigszins niervormige vijver. Alleen al in het Oldambt zijn van meer
dan honderd boerderijen de (restanten van de) slingertuinen beschreven. Toen het in
de jaren '90 mogelijk werd de tuin, met subsidie, meer of minder ingrijpend te
reconstrueren, werd daar door dertig eigenaren gebruik van gemaakt. Dit zogenaamde
‘Slingertuinenproject Oldambt’ liep van 1999 tot 2003 en is uitgevoerd onder leiding
van Landschapsbeheer Groningen. Het zal geen verwondering wekken dat ook
boerderij Onnes deelnam aan het project. Intussen zijn in de gemeenten Slochteren
en Eemsmond de voorbereidingen gestart voor een vergelijkbare aanpak, waarbij de
eerste voorbeeldtuin reeds is gerealiseerd. Een gelukkige bijkomstigheid is dat de
tuinen goed zichtbaar zijn vanaf de weg; ze werden tenslotte niet in de laatste plaats
aangelegd om een voor ieder zichtbaar visitekaartje af te geven. Alle reden om een
reisje naar het hoge noorden te ondernemen!
‘ik denk dat zij slingeren dwz bochten maken omdat in dit land alles
recht is en daarom waarschijnlijk aangenaam voor het oog als contrast’*
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BEEMSTER. STELPHOEVE PIJLENBURG. CIRCA 1940
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GARYP. L-VORMIGE BOERDERIJ. 1933

Eindnoten:
* Bert Schierbeek, ‘De slingertuinen van Beerta’, in: Weerwerk: 't platteland, Amsterdam 1977.
* Bert Schierbeek, ‘De slingertuinen van Beerta’, in: Weerwerk: 't platteland, Amsterdam 1977.
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Ovezande. Karakteristieke Zeeuwse boerderij en boerenerf. Foto stichting Zeeuwse
Schaapskudde.

Ovezande. Zeeuwse boerentuin in kruisvorm. Foto auteur.
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Boerentuinen in Zeeland
Gerard Smallegange
‘Houd jij je eigen hofje maar schoon!’, zeggen Zeeuwen tegen iemand die zich
het liefst met andermans zaken bemoeit. Maar hoe ziet dat eigen hof, die eigen
tuin eruit? Bestaat er zoiets als een Zeeuwse boerentuin?
Dé Zeeuwse boerentuin bestaat niet. Iedere boerin, iedere boer gaat z'n eigen
gang, heeft haar of zijn individuele wensen. Regels hebben er, goddank, op dat
gebied nooit bestaan. Bovendien maakte het nogal wat uit of je een piepklein
gedoetje had waar je met z'n allen keihard moest werken om een klein beetje
rond te komen, of dat je een royale hofstede had, met veel grond en personeel.
In het eerste geval kwam je meestal nauwelijks aan een tuin toe, in het laatste
geval kon je zo af en toe zelfs een beroep op het personeel doen als dat net een
paar dagen weinig werk had, zo tussen het bieten verdunnen en schoffelen in.
Maar binnen het kader van al die verschillende mogelijkheden kun je wel
degelijk een paar typen boerentuinen onderscheiden. Vanouds is er de klassieke
boerentuin in Zeeland; die is kruisvormig. Daarnaast vind je af en toe tuinen
in formele stijl. Dat noemen we de renaissance- of baroktuin. Ten slotte treffen
we op het historische boerenerf ook af en toe landschapstuinen aan.
Alledrie de typen vinden we zowel in Zeeland als in heel Nederland. Maar we
zouden geen Zeeuwen zijn als we er niet af en toe iets eigens - vooral iets
zuidelijks - aan toevoegden. Overigens moet bij die driedeling ook nog opgemerkt
worden dat zo'n formele driedeling meestal vooral op papier voorkomt. In de
praktijk zie je de drie typen wel eens - nogal eens - samengaan.

Klassieke tuinen in kruisvorm
De klassieke boerentuin heeft de vorm van een kruis. Het is een rechthoek, soms een
vierkant, in het midden met paden doorkruist - de kruisvorm. Deze vorm van
boerentuin komt overal voor. Hij is niet alleen terug te vinden in vele (tienduizenden?)
boerentuinen in heel West-Europa sinds de late Middeleeuwen, z'n opzet is te
herleiden tot de kloosterhoven en kloostertuinen in Nederland en heel Europa. Er is
een plattegrond bewaard gebleven van een klooster uit Sankt Gallen in Zwitserland,
waar dezelfde structuur van kruisvorm al op ingetekend is, compleet met bloemen
en groentebedden. Die kaart dateert waarschijnlijk uit het jaar 826. In het Perzische
Rijk van Darius in Mesopotamië (dus in voorchristelijke tijden) schijnt deze kruisvorm
voor tuinen ook al gebruikelijk te zijn geweest. Sinds het christendom de kruisvorm
heeft geadopteerd, verwijst die naar het kruis van Christus. In Mesopotamië was
diezelfde vorm waarschijnlijk symbool van de kracht van het voortgaande leven.
Los van de symbolische waarde is een tuin met een kruisvorm natuurlijk gewoon
erg handig. Je kunt overal komen en met behulp van een paar tijdelijke paadjes kun
je ook overal bedden aanleggen. Een tuin in kruisvorm is vanouds en ook in Zeeland
een gemengde tuin geweest met zowel sier- als groentegewassen. Tussen 1750 en
1920 waren ze vrijwel overal aanwezig op de boerderijen, van Cadzand en Hulst tot
aan Anna Jacobapolder en Renesse. Die klassieke boerentuin is duidelijk en zonder
opsmuk beschreven door Achiel Sturm, boer in Waterlandkerkje, in zijn boek Van
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paarden naar paardenkrachten: boerenleven in West-Zeeuws-Vlaanderen uit 1997.
Het gaat in zijn beschrijving om een boerentuin bij een grote boerderij met nogal
wat personeel. ‘Voor het woonhuis lag d'n 'of, een groente- annex bloementuin die
grotendeels door de vrouwen
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verzorgd werd. Hij was ongeveer 40 × 50 meter en werd door een kruispad van circa
een meter breed in vier stukken verdeeld. In het midden van het kruispad lag een
rozenperk. Naast de voetpaden lagen bloemperken van ongeveer 75 cm. breed,
omrand met korte palm, buxus. Het is bijna niet te schatten, maar ik denk dat er in
die perken toch wel honderd verschillende bloemen en planten stonden. Die waren
wel grotendeels wintervast, maar vereisten toch ook het gehele jaar door verzorging.
In de winter werd de tuin omgespit door de twee butenèrrebeiers en in het voorjaar
kwam een hovenier, Alfred van de Bunder uit IJzendijke, de tuin in 't zaad doen. De
zaaibedden werden door hem keurig opgemaakt. Om de late zomergroenten in te
zaaien, zoals stokbonen en postelein, kwam hij later in het voorjaar nog eens terug
en dan werd alles nog eens extra biegereven [bijgeharkt]. Nadat de tuin was ingezaaid,
kreeg hij geregeld een onderhoudsbeurt. Als er in de namiddag een uurtje vrijgemaakt
kon worden, werd er onkruid gewied. Bijna elke zaterdag moest de tuin bijgeharkt
worden. Ik kan me nog goed herinneren dat wij, als opgroeiende kinderen, meehielpen.
Dat deden we graag, zo met z'n allen. De looppaden werden ook geharkt, en als het
karwei klaar was, was er geen vuiltje meer te bekennen. Ook de laatste voetstap werd
zorgvuldig weggeharkt. Als er bezoek gevraagd was, werd de tuin natuurlijk extra
netjes verzorgd, aangezien er met de bezoekers altijd een rondgang in gemaakt werd.
De moestuin moest een grote verscheidenheid aan soorten bevatten, want alle dagen
werd er groente gegeten. Er werd veel zorg aan het telen van groentes besteed, alsook
aan de bewaring. Op boerderijen werd er bijna nooit groente of fruit gekocht. Zo'n
zelfvoorziening voor een geheel jaar vroeg niet alleen veel arbeid, maar ook
vakmanschap en een juiste planning.’
Het zal duidelijk zijn dat het hier om een grote tuin ging. Ook dat er hier geld was
om hoveniers in te huren voor allerlei zaaiwerkzaamheden. Dat was in Zeeland een
uitzondering. Normaal gesproken deed het boerengezin dat zelf. Meestal onder leiding
van de boerin. Boerentuinen waren voor negentig procent boerinnentuinen. Het
rozenperk in het midden van het kruispad was zeker niet overal in zwang. Veel vaker
zag je in Zeeland op die plek een zonnewijzer, omgeven door lelietjes van dalen,
krokussen, lievevrouwebedstro, of ‘naekte juffers’ (herfststijlloos). Naast groenten
en bloemen waren er ook altijd veel kruiden in de tuin te vinden. Deels om de
gerechten smakelijker te maken, deels om medicinale redenen. Zoals het
boerenwormkruid. Met behulp daarvan werden kalveren en kinderen ontwormd.
Welke bloemen er gekweekt werden, weet Achille Sturm zelf blijkbaar niet zo goed.
‘Wel honderd verschillende soorten’, is aardig gezegd, maar bewijst nog eens te meer
dat de zorg en de kennis van de boer op het land en de beesten waren gericht, niet
op de tuin. Niet alle tuinen in kruisvorm die we in Zeeland kennen, hadden zowel
groenten als bloemen. Op grote boerderijen waar boerin én boer veel zorg aan de
tuin besteedden, kwam na 1900 een aparte moestuin, meestal ook in kruisvorm. De
oude gemengde sier- en nutstuin werd dus omgezet in een echte exclusieve siertuin.
Gelukkig beschikken we tot de dag van vandaag nog over een paar van die aparte
siertuinen in kruisvorm.
Met de Reformatie in Zeeland verdwenen de meeste kloosters met monniken en
nonnen. En met hen de hoven, de tuinen, de boomgaarden en de enorme kennis van
de land- en tuinbouw waarover vooral de cisterciënzers beschikten. Los van
godsdienstige geschillen en wellicht de soms nogal losbandige levenswijze van
sommige geestelijke ordes was de verwoesting van de kloosters en het vertrek van
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de geestelijken cultureel en agrarisch gezien een grote klap. Het belang van de
kloosterordes in Zeeland kan eigenlijk niet hoog genoeg worden ingeschat. De
cisterciënzers hebben vanaf circa 900 Zeeland weer ingedijkt, drooggelegd en in
cultuur gebracht. Ze hebben er de eerste boerderijen gesticht en hun enorme ervaring
in bedijken, inpolderen en boeren langzaam maar zeker aan de eerste bewoners - die
ze meestal uit het zuiden meebrachten of optrommelden - overgedragen. De Zeeuwse
monniken en abdijen hebben zelden misbruik gemaakt van hun macht, zelden
woekerpachten berekend; integendeel, ze voerden een voorbeeldig beleid, waren
goede boeren en tuiniers die erop gericht waren hun pachters kennis bij te brengen.
De kruisvormige tuinen vonden alom navolging bij de boeren en boerinnen in
Zeeland. De planten die de nonnen en monniken kweekten - zowel groenten als
kruiden - werden ook langzaam maar zeker door de boerengezinnen overgenomen.
Ten gevolge van de Reformatie werden de monniken en nonnen verjaagd
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IJzendijke. Formele (renaissance) tuin bij een boerderij. Foto auteur.

en de kloosters afgebroken. Van de stenen van die kloosters - de kloostermoppen bouwden boeren en burgers nieuwe huizen. Het rooms-katholicisme werd voor een
deel verbannen uit het Zeeuwse. De oorspronkelijke verdraagzaamheid aan het begin
van de Reformatie maakte plaats voor de onverdraagzaamheid en exclusiviteit van
het eigen protestantse geloof. Dat kwam ook omdat de katholieke kerk de protestanten
te vuur en te zwaard bestreed en in feite probeerde uit te roeien.
Zo'n actie riep natuurlijk reactie op van de protestanten in Zeeland en vooral op
Walcheren. Daar waren veel Belgische en Franse protestanten terechtgekomen die
met grote moeite en voor een deel als enigen van een hele familie waren ontkomen
aan de inquisitoire praktijken van hun moederkerk en land. Die mensen, dat valt te
begrijpen, waren ongewoon fel antirooms. Niets dat ook maar een beetje zweemde
naar de gebruiken van de oude moederkerk, deugde nog. Het kruis, toch vanaf het
begin van de christenheid symbool van het christendom, werd als iets

Borssele. Vormsnoei in een boerentuin. Foto auteur.
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Nieuw- en St. Joosland. Formele boerentuin. Foto auteur.

‘rooms’ gezien. Dat hoorde niet bij de calvinistische levensstijl, dat hoorde nergens
in huis, kerk of buiten aanwezig te zijn. En zodoende verdween in streng protestantse
streken zelfs de kruisvorm van de boerentuin, want dat riekte naar monniken, nonnen
en het katholieke geloof. Op Walcheren en op Tholen heb ik tot op heden geen oude
boerentuin in kruisvorm aangetroffen.

Formele tuinen
Hoe richt je een boerentuin in als je de kruisvorm afschaft? Gelukkig was er in de
tuinhistorie al vóór de Reformatie een andere mode in zwang geraakt. Vooral op de
landgoederen en buitenplaatsen. Dat was de zogeheten formele tuinstijl. Voor de
renaissancemens waren die tuinen - die scherp contrasteerden met hun natuurlijke
omgeving - een uiting van het overwinnen van de woeste natuur, die de mens als
bedreigend ervoer. Het waren in feite tuintjes in tuinen; allemaal bedden omgeven
door buxusranden of andersoortige omheiningen. Maar dan geen bedden op de
traditionele wijze, maar in de vorm van cirkels, harten, vierkanten, trapezia, halve
manen, enzovoort. Binnen al die vormen stonden meestal opvallend gekleurde
éénjarige planten, als rode salvia's of kleurige vetplantjes of opvallende vaste planten.
Tussen al die merkwaardig gevormde bedden met fel gekleurde planten liepen paden
bedekt met fijn grind, dicht bij de zee met schelpjes, met lichtgekleurd zand, of als
dat niet voorradig was, met fijn aangeharkte aarde. De grote rechthoek (of het
vierkant) die al die tuintjes met hun paden met elkaar vormden, werd afgesloten door
(een) strak geschoren heg(gen). Soms waren er tussen die bedden of in de hoeken
ook grote vormgesnoeide kolommen of figuren van taxus.
Die formele tuinen zijn via Italië en Frankrijk uitgewaaierd naar Nederland. In
Frankrijk is die formele stijl met z'n vreemd gevormde perken en felle bloemen in
zwang gebleven. Je ziet ze nog in bijna ieder Frans dorpje of stad bij het nationaal
monument en/of de ‘mairie’. Rond heel veel kastelen zie je die barokke ‘parterres
en broderie’ ook nog steeds. Een paar van die kleurige perkjes tref je daar ook vaak
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bij de boerderijen aan. En bij ons? In de 17de eeuw kwam die formele barokstijl ook
hier in
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's-Heer Arendskerke. Rond perk als landschapselement bij boerenhuis. Foto auteur.

de mode. Eerst op de landgoederen, toen bij de Middelburgse grachtenhuizen en
uiteindelijk ook in de boerentuinen. Ook op Walcheren zijn heel veel van dit soort
boerentuinen geweest. Enkele resteren er nog. Bij de familie Polderdijk in Nieuwen Sint Joosland is al vele generaties lang een grote sier- en nutstuin in formele stijl
te vinden. Maar ook in gebieden waar men de kruisvorm van de boerentuin trouw is
gebleven, tref je soms zo maar opeens een formele baroktuin aan. In IJzendijke
bijvoorbeeld, op de grens van Nederland en België, ligt vóór een groot boerenhuis
een prachtig onderhouden oude baroktuin te pronken. Helemaal volledig, op de
geknipte buxusfiguren na. Maar die zijn allemaal weggeschoten aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog, tegelijk met de schuur, de hangar en de rest van de
gebouwen op het erf.

Landschapstuinen
De mode heeft altijd een woordje meegesproken, zelfs in de Zeeuwse boerentuin.
De klassieke kruisvorm van die tuinen werd voor een deel verdrongen door de formele
baroktuin. Maar zoals dat gaat, was ergens iemand niet zo tevreden met die laatste
tuin en bedacht iets anders. Ditmaal begon de verandering niet in Frankrijk of Italië,
maar in Engeland. Daar waren ze nooit zo erg in hun sas geweest met de formele
tuin - dat vonden ze eigenlijk maar continentale en kunstmatige aanstellerij. ‘Nee’,
zeiden ze in Engeland zo in het midden van de 18de eeuw, ‘je moet uitgaan van de
natuur, dat is het mooiste. Je mag alleen de natuur wat verbeteren en verfraaien.’ Zo
ontstonden, eerst rond de paleizen en landgoederen, allerlei landschapsparken die er
heel natuurlijk uit zagen. Een heuveltje hier, een vijvertje daar, op precies de goede
plaatsen een boom of een groepje bomen, en overal grote glooiende weides en gazons,
stroompjes, en paden die als het ware vanzelf zo mooi mogelijk het landschap
stoffeerden. In werkelijkheid werd er met honderden mensen gewerkt om een zo
fraai en harmonisch mogelijk landschap rond een landgoed aan te leggen. Meren
werden gegraven en heuvels opgeworpen, bomen geplant en kronkelende weggetjes
aangelegd. Een gigantisch karwei, maar het resultaat oogde - na
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Baarland. Boerderij met landschapstuin. Foto auteur, 1999.

jaren - wel ‘natuurlijk’. En mooi waren en zijn die ‘natuurlijk’ aangelegde tuinen en
parken zeer zeker. De mode van de landschapstuinen in Engeland sloeg aan en waaide
over naar Europa. De landschapstuinen in Nederland werden onder invloed van grote
tuinarchitecten als Zocher en Springer overal bij kastelen en landgoederen aangelegd.
Ook de vestingsteden die in de 19de eeuw hun poorten en andere verdedigingsgordels,
waaronder de wallen en vesten, nogal eens afbraken en er een andere bestemming
voor zochten, veranderden die wallen en waterpartijen vaak in landschappelijke
parken, bijvoorbeeld in de steden Middelburg en Goes. Aan het einde van de 19de
eeuw, met honderd jaar vertraging dus, bereikte de landschapsstijl ook de Nederlandse
boerentuin. In Groningen, op de zeer grote akkerbouwbedrijven waar toen veel
welvaart was en status erg meetelde, werden de meeste landschapstuinen aangelegd.
Dat was een kostbare zaak. Je moest een tuinarchitect in de arm nemen, het hele erf
moest op de schop, vijvers gegraven (meestal in niervorm), heuveltjes opgeworpen,
overal slingerende paden aangelegd in de tuin en op het erf. Veel ronde perken,
nergens symmetrische vormen. Heel veel exotische, niet-inheemse bomen en struiken,
overal gras en gazon. Alles bij elkaar op die grote erven niet alleen een forse
investering, maar daarna was ook veel tijd nodig voor onderhoud. In de praktijk
betekende dat de aanstelling van een tuinman.
Vanwege die enorme kosten kon men eigenlijk alleen op de grootste en
welvarendste bedrijven een complete landschapstuin aanleggen. In Groningen, vooral
in het Oldambt en op het Hoogeland, gebeurde dat nogal massaal. Elders in het land
werden ze af en toe aangelegd bij boerderijen, bijvoorbeeld op de welvarende
bedrijven langs de grote rivieren, in de Betuwe, op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden. Bij de mooie hoeve Dijkwel aan de rand van Kapelle werd een nieuw huis
gebouwd rond het einde van de 19de eeuw en en passant werd vóór het huis ook een
tuin in landschapsstijl aangelegd, compleet met exotische bomen als magnolia's,
tamme kastanjes, prieel-es en dergelijke. De tuinen die er voor die tijd al waren - het
is een oude hoeve - werden gewoon gehandhaafd. En zo zie je dan vóór het huis van
Dijkwel een tuin in landschapsstijl, dan de hofbaan
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en daarnaast de oude tuin in kruisvorm, een aparte siertuin met prieel en een aparte
nutstuin. Achter die laatste tuin staan bij het huis nog een viertal kolommen van
taxus. Oude vormsnoeifiguren daterend uit de tijd van de formele renaissancetuinen.
Op deze wijze zijn drie tijdperken, drie tuinmodes, in één geheel van boerentuinen
bij een hoeve verenigd. Heel veel van onze boerentuinen zijn in feite een mix van
stijlen.
In Zeeland mogen dan bijna geen complete boerentuinen in landschapsstijl te
vinden zijn, maar in heel veel boerentuinen zijn in de loop van de tijd grote of kleine
elementen van de landschapsstijl ingebracht in de vorm van een exotische boom:
een pinussoort, een treures, een vederesdoorn, een rode beuk, een acacia, grote
magnolia's, af en toe een araucaria (een apeboom, of in het Engels ‘monkey's trouble’),
een vleugelnoot, een paulownia, enzovoort. Aan de landschapsstijl hebben we ook
in onze boerentuin de binnenkomst te danken van veel nieuwe heesters, als weigelia,
sneeuwbes, rododendron en mahonie. Ten slotte heeft de landschapsstijl in Zeeland
ook weer geleid tot de (her)invoering van het ronde perk (gras, met vaak daarin nog
een aparte cirkel voor éénjarigen of vaste planten) vóór het boerenhuis. Ging de
landschapsstijl uit van de schoonheid van de cirkel en de bekoring die daarbij hoort
van rondlopende paden, in Zeeland was die cirkel voor het huis er altijd al geweest
vanwege het oude volksgeloof dat je niet rechtstreeks naar de voordeur mag lopen.
Dan kan namelijk de duivel, de boze, de satan, of hoe hij ook werd aangeduid, mee
naar binnen lopen. Bij een rond perk en een rondlopend pad schoot die duivel de
voordeur voorbij. Uiterst merkwaardig is dat hetzelfde bijgeloof tegenwoordig in
trendy woonbladen wordt gepropageerd. Nu als (on)logische redenering van Chinese
yin-yang-denkers. Als Feng Shui-theorie krijgt zodoende ons eigen Zeeuwse bijgeloof
nieuwe aanhangers. De wet tot behoud van onzin is blijkbaar universeel en van alle
tijden.
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GARDEREN. BOERDERIJ MET DORPSPOMP. 1916
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VENLO. HOEVE DE WIJLREHOF. CIRCA 1920
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Drie generaties van de familie Voorhorst, met uiterst rechts grootmoeder Voorhorst. Opname
uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Foto coll. auteur.

Mijn moeder melkend onder de koe op het land. Opname uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Foto coll. auteur.
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De vrouw als boer
Jacomien Voorhorst
Mijn beide grootmoeders waren boerin en ook mijn moeder was boerin. Daar hadden
ze niet voor doorgeleerd. Het feit dat ze met een boer trouwden, was al voldoende
om gekwalificeerd te worden als boerin. Ze hadden overigens wel degelijk een taak
in het bedrijf van hun man. Ze zwaaiden de scepter op gemengde bedrijven met
melkvee, akkerbouw en fruitteelt in een tijd dat er nog volop personeel op de boerderij
werkte. Mijn oma's waren verantwoordelijk voor het omvangrijke huishouden. Dat
betekende de zorg voor kinderen, andere inwonende gezinsleden en medewerkers.
De (moes)tuin, de slacht en boomgaard vielen onder hun verantwoording. Mijn oma's
waren een soort meewerkende managers. Toen mijn moeder boerin werd, was er van
medewerkers al geen sprake meer. Mechanisatie en specialisatie waren de landbouw
binnen getreden. Mijn moeder werd ‘meewerkende boerin’ zoals dat toen heette: ze
verzorgde het jongvee, ging mee melken en sprong in waar dat nodig was.
Tegenwoordig ligt het anders. Zelf ben ik ook met een boer getrouwd, maar ik ben
mijn beroep trouw gebleven. Dat doen veel vrouwen die met een boer het leven
delen. Stappen ze wel in het bedrijf van hun man, dan is dat een bewuste keuze. Ze
werken dan ook niet meer mee, zoals mijn moeder nog deed, maar nemen een
afgebakend onderdeel van het bedrijf onder hun hoede. Sommigen noemen zich zelfs
liever ‘boer’ of ‘ondernemer’ dan ‘boerin’.
Mijn grootmoeder, mijn moeder, ik en al die andere vrouwen die voor een boer
hebben gekozen, je kunt ons onmogelijk over een kam scheren. Maar of we nu wel
of niet boerin genoemd willen worden, we zijn allemaal wel verbonden met het
bedrijf van onze boer. Een verbondenheid waaraan moeilijk te ontkomen valt. Een
boerin woont nu eenmaal in hetzelfde huis als de boer. In de meeste gevallen is dat
op of heel dicht bij de boerderij. Werk en privé liggen op een boerderij dicht bij
elkaar. Sterker nog, ze lopen in elkaar over. De gang van zaken op de boerderij heeft
invloed op de handel en wandel van de boerin. Alleen al het feit dat je op een boerderij
wat ruimer behuisd bent dan in een doorzonwoning, drukt je met de neus op de feiten.
Er is altijd wel wat te vegen, te verven, te harken of te poetsen. En de bedrijfsvoering
bepaalt sterk de dagindeling. Wanneer de tijd daar is dat er geoogst moet worden,
zijn alle andere zaken ondergeschikt. Als er een koe uitbreekt, wordt ook de boerin
geacht erachteraan te hollen. Kortom, je moet van goeden huize komen om je als
boerin niet te laten beïnvloeden door hetgeen er op het bedrijf gebeurt.
Die verbondenheid van de boerin aan haar boer en zijn boerderij blijft volgens mij
ook in de toekomst een feit. Misschien nog wel meer dan vandaag. Het zal er op de
boerderij immers niet gemakkelijker op worden. Wie boer of boerin wil blijven, moet
alle zeilen bijzetten. Zorgen dat het bedrijf financieel gezond blijft. Inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. In gesprek blijven met de directe omgeving, de consument.
Zich druk maken voor een leefbaar platteland, uitleggen waar het bedrijf mee bezig
is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals dat heet. Dat gaat iedereen aan
die op een boerderij werkt en woont. Ook de boerin. Of misschien wel juist de boerin.
Langs de dijk waar ik woon, zie je die extra betrokkenheid van de boerinnen al
een beetje vorm krijgen. Er is een boerin die kinderpartijtjes organiseert op haar
veebedrijf. De kinderen rollen in het
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Mijn moeder, grootmoeder en oom in de boomgaard. Opname kort voor de Tweede
Wereldoorlog. Foto coll. auteur.
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hooi, aaien de dieren, eten er een pannenkoek. Tussen de bedrijven door kijken ze
naar het melken, krijgen tekst en uitleg bij het moderne boerenleven. Deze aanpak
levert de boerin extra inkomsten op. Maar meer nog is het voor haar een manier om
uit te leggen hoe er op een boerderij wordt gewerkt, wat er speelt en wat er leeft.
Een andere boerin is van huis uit lerares in creatieve vakken. Ze bouwde op de
oude deel van haar monumentale boerderij een atelier. Daar kunnen cursisten terecht
voor creatieve workshops. Ze werken met materialen afkomstig van of uit de
omgeving van het bedrijf, laten zich inspireren door de boerderij, de tuin en de mooie
omgeving. Ook op zo'n manier haal je mensen op je bedrijf, raak je in gesprek. Weer
anderen maken een paradijs van de tuin rondom hun boerderij, stellen die open voor
bezoekers en beginnen een

Mijn kleine broertje en ik bij de kalfjes. Opname eind jaren zestig van de vorige eeuw. Foto
coll. auteur.

Mijn moeder verzorgt een paard achter haar ouderlijk huis. Opname uit de jaren vijftig van
de vorige eeuw.
Foto coll. auteur.
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kwekerij. Vrouwen maken ijs en zuivel, zijn gastouder voor de kinderen van werkende
ouders, organiseren modeshows in hun boerderij, hebben een camping of bieden
logies en ontbijt. Vaak is er in hun oude hoeves plek zat en een landelijke omgeving
met historische gebouwen trekt vaak extra bezoekers. Dat draagt er ook een beetje
toe bij dat nieuwe activiteiten van boerinnen slagen en dat ze het gesprek met de
samenleving aan kunnen gaan. Dat laatste geldt ook voor de boerin met een betaalde
baan buiten de agrarische sector. Volop meedraaiend in de maatschappij vormt ook
zij een schakel tot agrarische sector.
Er komen in ons land steeds minder boeren. Het boerenbedrijf zal verder van de
Nederlander af komen te staan. De tijd is immers voorbij dat iedereen nog wel een
opa, oom of neefje had die boer was. Daarom is het belangrijk om te laten zien en
te voelen wat er op de boerderij gebeurt. Vooral boerinnen zijn daar geschikt voor.
Ze staan net als hun moeder en grootmoeders dicht bij de boerderij. En vanuit die
verbondenheid zoeken ze de maatschappij, leggen ze verbindingen, gaan ze het
gesprek aan. Hun werk, hun vernieuwende activiteiten, hun vaak historische
boerderijen, hun tuinen en erven vormen een schakel daartoe. Betere ambassadeurs
dan de boerin kan de land- en tuinbouw niet hebben.
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DWINGELOO. BOERDERIJ. 1918
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NOORD-SLEEN. BOERDERIJRUÏNE. CIRCA 1940
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Lucas Jonker (1873-1948), banketbakker en schrijver.
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Lucas Jonker (1873-1948), pionier van de boerenroman in Drenthe
Henk Nijkeuter
In de jaren '20 en '30 van de 20ste eeuw begon de volkskunde haar opmerkelijke
vlucht naar haast onvoorstelbare hoogten van populariteit. Niet in de eerste
plaats de volkskunde als wetenschap, maar vooral de manifestatie ervan in de
sectoren van publiek vermaak, toerisme, toneel, dans, muziek, letterkunde en
vele andere, werd een regelrechte hype. Het woord ‘folklore’ was op ieders lip
en werd bijna een verkoopargument: een cultureel product onder die vlag kon
altijd rekenen op voldoende consumenten. Geïnspireerd door nieuwe namen en
begrippen als heemkunde en heemschut, gingen in de letterkunde sommigen
zelfs spreken van het verschijnsel ‘heimatroman’. Door de loop der historie is
dit woord goeddeels in onbruik geraakt. Wat ermee bedoeld werd, was het
aloude genre van de dorpsnovelle, die in het vervolg ook regionale roman of
boerenroman genoemd zou worden.
In één klap telde de Drentse literatuur weer mee in het nationale concert,
zonder dat zij er moeite voor had hoeven doen. Ruim dertig jaar waren er
dorpsnovellen als krantenfeuilletons verschenen, zonder dat zij de moeite van
het uitgeven als boek waard waren gevonden. Dat veranderde aan het eind van
de jaren '20: het was oogsttijd voor een schrijver als L. Jonker.1
De banketbakker Lucas Jonker was de eerste schrijver van wie een geheel Drentstalig
feuilleton het tot boek bracht. Jonker schreef een beperkt oeuvre, maar hij vestigde
zijn reputatie als verteller met twee dialectfeuilletons, die later als roman verschenen
en het predikaat ‘klassiek’ verwierven.
Jonker stamde uit een schippersfamilie. Hij werd geboren op 3 juni 1873 op het
schip van zijn ouders Andries Jonker en Jentjen Ruine. Op dat moment lag het schip
in Alkmaar; de thuishaven was echter Dedemsvaart.2
Aanvankelijk zou hij opgeleid worden tot onderwijzer, maar tijdens een vakantie
moest hij eens meehelpen in een banketbakkerij. Dit werk beviel hem zo goed, dat
hij besloot banketbakker te worden. Hij ging in de leer bij verscheidene patroons in
Zwolle, Hengelo, Rotterdam en Amsterdam. In 1902 ten slotte liet hij in Dedemsvaart
een bakkerij annex woonhuis bouwen en begon hij voor zichzelf. Hij schijnt in het
dorp een van de eerste winkeliers geweest te zijn die grote ramen voor hun etalages
hadden. Door mee te doen aan diverse tentoonstellingen, waar hij menig prijs won,
kreeg hij de reputatie van een uitstekend vakman. De bekende ‘Dedemsvaartse turfjes’
zijn door hem uitgevonden; ook zijn hazelnootgebak was vermaard. Op een
tentoonstelling in Leiden leerde hij Henriëttha Maria van der Waa kennen, met wie
hij in 1905 trouwde. Tijdens zijn leerperiode in het westen had hij ook het idee
opgedaan een theesalon te openen. Dit sloeg echter in Dedemsvaart niet aan en de
salon werd dan ook na de geboorte van zijn eerste kind gesloten.
Jonker had drie onderwijzers in de familie. Een van hen was zijn grootvader Warner
Wessels Ruine (Waander Rune genoemd), die van 1836 tot 1878 onderwijzer aan
en later hoofd van de school in de buurtschap Linde (gemeente Zuidwolde) was.
Deze was niet alleen schoolmeester, maar ook kastelein en boer. Hij kon prachtig
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vertellen. Geboren in 1807, behoorde hij in 1832 tot de militairen die de citadel van
Antwerpen tegen de Belgische opstandelingen (en de Franse troepen) verdedigden.
Zijn kleinzoon bezocht hem dan ook graag en luisterde geboeid naar zijn verhalen.
Lucas Jonker was een vakman, maar geen zakenman.
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Veel liever verdiepte hij zich in de literatuur. Hij bezat veel boeken: het complete
oeuvre van Dickens, een twaalfdelige encyclopedie en een groot aantal dichtbundels
sierden zijn boekenkasten. Bekend is dat hij dikwijls voor zijn kinderen verhalen en
gedichten uit het hoofd reciteerde.
Voorts was Jonker maatschappelijk actief. Hij had zitting in het schoolbestuur,
hield toezicht op de kamer van koophandel en was voor de CHU lid van de
gemeenteraad. Van de hervormde kerk was hij president-kerkvoogd. Toen de kerk
in 1934 honderd jaar bestond, verscheen het gedenkboek Hoe 't was, hoe 't werd...
Een terugblik bij het eeuwfeest der Ned. herv. kerk en gemeente te Dedemsvaart (R.
Spithorst te Dedemsvaart) dat voor een groot deel zijn werk was.3

Verhalen schrijven als tijdverdrijf
Na de geboorte van zijn jongste zoon, in het begin van de jaren '20, begon zijn vrouw
te sukkelen. Zij ging 's avonds vaak vroeg naar bed en Jonker zat dan meestal zonder
gezelschap. Als tijdverdrijf ging hij verhalen schrijven in het dialect van de Reest,
de streek langs het gelijknamige stroompje tussen Overijssel en Drenthe. Directe
aanleiding hiertoe was een gesprek met een boerenvrouw over vroeger. Daardoor
realiseerde hij zich dat veel oude gebruiken aan het verdwijnen waren en dat het tijd
werd om ze op papier vast te leggen.4 De verhalen die zijn grootvader Warner Ruine
hem verteld had, kruidde hij met eigen fantasie.5 Terwijl hij naar een centrale figuur
zocht, rond wie hij zijn verhalen kon groeperen, schoten hem de woorden te binnen
waarmee zijn grootmoeder haar vertellingen placht te beëindigen: ‘Ie b'hoeft niet
meer te roepen, want Harm hef hum op-ehang'n, ziezo now biw' weer mit oens eig'n
volk.’ Uit die vaste formule ontwikkelde Jonker zijn hoofdpersoon. Zijn aanvankelijke
plan om feiten en fictie te scheiden en te verdelen over twee soorten schetsen, gaf
hij op en hij besloot alles in één verhaal te verwerken. Zo ontstond zijn eerste
feuilleton Harm Boer'nlèv'n an de Riest. Dat hij het verhaal geheel in de streektaal
schreef, is opmerkelijk, want met vrouw en kinderen sprak hij geen dialect; wellicht
zocht hij daardoor (en daarvoor) een vorm van compensatie. Het feuilleton werd van
27 september tot en met 27 december 1928, zonder vermelding van de auteur, in de
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (POZC) van uitgeverij J.J. Tijl
geplaatst. De lezers in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe herkenden zichzelf en hun
familieleden in de verhalen en reageerden met enthousiaste brieven aan en gedichten
voor de krant, die de loftuitingen in haar kolommen opnam.6 De populariteit van het
feuilleton had tot gevolg dat het in 1929 in boekvorm werd uitgegeven. Het
krantenzetsel was bewaard gebleven en werd in twee kolommen opnieuw afgedrukt
op houthoudend papier. Het werk werd verlucht met tekeningen, de namen van de
illustrator en de schrijver bleven onvermeld. Zo verscheen de eerste druk van de
roman in een oplage van 1500 exemplaren, die al bij voorintekening uitverkocht
waren.7 Nog in hetzelfde jaar volgde een tweede druk, ook 1500 exemplaren. Hierbij
werd wel de naam van de auteur genoemd; onder de titel werd vermeld ‘deur L.
Jonker’.
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‘... knap en dikwijls met talent geschreven ...’
In juni 1930 vroeg Jonker in een brief aan de hervormde theoloog Johannes Hermanus
Gunning JHz. (1858-1940) om een recensie in het weekblad Pniël. Daarbij deelde
hij mee: ‘De verhalen bij 't haardvuur zijn zoo goed als allen werkelijk verteld, de
gebeurtenissen hebben plaats gehad en zijn ons veelal door grootvader, maar vooral
door grootmoeder verteld die dat zoo aardig kon. [...] Uit de opzet zult u dus weten
dat het een “damenraapsel” is van oude gebruiken, - verhalen en - gezegden, 't doel
om daar wat van vast te leggen, reden waarom “een ijdel gebruik van 's Heeren naam”
vermeden is, die U in 't verhaal niet aan zult treffen.’8
Jonkers verzoek werd ingewilligd: de recensie werd op 5 juli 1930 in het weekblad
geplaatst. De recensent besloot zijn positieve bespreking met de opmerking: ‘De
Heer Jonker is een voortreffelijk verteller.’9
Bijna tien jaar later verzocht Jonker ook P.H. Ritter het boek in diens letterenrubriek
voor de AVRO-microfoon te bespreken. Jonker luisterde regelmatig 's
zondagsmiddags naar de boekbesprekingen van Ritter, die hij zeer waardeerde. De
brief aan Ritter is interessant doordat hij nog eens uitlegt, waarom hij Harm
Boer'nlèv'n an de Riest geschreven had: ‘Het boek heeft geen letterkundige waarde,
daarvoor is het ook niet geschreven. Alleen voor 't volgende: Mijn Grootvader “de
olde Meister”, was Hoofd van de School op Linde, Gem Zuidwolde, Drente. Als oud
militair, hij had de Tiendaagsche Veldtocht en de Citadel van Antwerpen meegemaakt,
kon hij heel
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Harm Boer'nlév'n an de Riest, uitgave 1929.

mooi vertellen. Om 't haardvuur zaten wij in spanning te luisteren, en de herinnering
daaraan, maar ook aan die van het eenvoudige leven met de aardige gebruiken bij
diverse gelegenheden leeken mij uit de verte bezien, nog mooier dan toen. Als ik
later daar eens weer kwam zag ik zooveel verandering in meubileering, gewoonten,
kleederdracht enz. en als we daarover aan 't praten kwamen, vonden we het jammer
dat dat alles verdween. Dat deed mij besluiten daarover wat te schrijven, ik heb dat
Harm alles laten beleven, in het dialect van de streek. 't Werd geplaatst als feuilleton
in de Zwolsche Courant en verscheen daarna als boek in Dec. 1929. De eerste druk
1500 ex. was reeds vóór de verschijning uitverkocht, de tweede oplaag, ook 1500
ex. eveneens. Het boek werd toen niet herdrukt, maar de vele navraag heeft de Fa.
Boom doen besluiten het opnieuw uit te geven. Ik hoop met succes.’10
Ritter antwoordde dat hij in beginsel bereid was, aandacht aan Jonkers boek te
besteden, maar hij kon hem niets beloven.11 En dat was maar goed ook, want een
radiobespreking door Ritter is er niet van gekomen.12 In Drenthe kreeg het boek
slechts weinig recensies, maar deze waren wel positief. Een medewerker van het
maandblad Drente, die het boek pas in 1941 besprak, merkte op: ‘Hier hebben we
nu een dorpsvertelling, zoals Busken Huet die zich waarschijnlijk als ideaal voorstelde.
[...] Harm is de beste boerenroman, ooit in deze streken verschenen.’13 De Meppeler
Courant (MC) had het boek wel ten tijde van zijn verschijning opgemerkt en schreef:
‘De schrijver is uitermate op de hoogte van de gewoonten en gebruiken “an de Riest”
en vertelt daarvan op eenvoudige maar overtuigende wijze in goed dialect.’14 De
Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC) vond het van meet af aan een zeer
prettig leesbaar verhaal, verlucht met aardige illustraties.15
Ook buiten het Neder-Saksische taalgebied kreeg de roman al direct in 1929 een
goede pers. Streektaal werd toentertijd, na de successen van A.M. de Jong en Antoon
Coolen, door velen buiten de regio niet meer als een hinderpaal gezien. Men kan
slechts opmerken
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dat genoemde auteurs niet geheel in de streektaal schreven en Jonker wel.
De Delftsche Courant was van mening: ‘Het is knap en dikwijls met talent
geschreven door iemand die land en volk door en door kent.’ Het dialect leverde
volgens de recensent geen problemen op: ‘Uit den titel blijkt al dat het boek in dialect
is geschreven, in Overijsselschen tongval, die in 't begin wat moeielijk is, maar
waaraan de lezer toch vrij gauw gewend raakt.’16 De Alkmaarsche Courant vond:
‘De schrijver kan dan ook met rechtmatigen trotsch neerzien op zijn werk, dat niet
alleen door het verhaal zelf - hoe boeiend ook en hoe eenvoudig en pakkend - maar
ook door het weergeven in het zangerige, heerlijke dialect een bijzondere waarde
heeft. Voor ieder, die van folklore houdt, is deze roman een juweeltje.’17 De Maasbode
oordeelde: ‘[...] een boek, waard om gelezen te worden door zijn rijken levensinhoud;
het vormt daarbij een waardevol bezit voor iederen liefhebber der folklore.’18 De
recensent van De Vechtstreek wees op de overeenkomsten van Jonkers roman met
Fritz Reuters Ut mine Stromtid (1863-1864) en besloot: ‘Uit volle overtuiging en
met sterken aandrang wek ik op tot aanschaffing van dit werk, dat ik niet aarzel te
noemen: Bron van leering ten aanzien van het intieme boerenleven en bron van
genot.’19
Opvallend is dat het boek door de recensenten aanvankelijk een Overijsselse roman
werd genoemd.20 Geen wonder, want alle uiterlijkheden wezen in die richting:
Dedemsvaart, de POZC en uitgeverij Tijl te Zwolle. Bij eerste kennismaking zag
men over het hoofd dat de verhalen van Jonkers Drentse grootouders de basis van
het boek vormden.
De Drentse annexatie van de roman begon nadat men in tweede instantie nog eens
aan closereading gedaan had. Daarbij was gebleken dat de entourage overeenkomsten
vertoonde met de streek rond het Drentse Zuidwolde, dat de personages Drents waren
en sommige gebeurtenissen geen verdichtsels waren maar feiten uit het verleden van
het gebied ten noorden van de Reest.21 Een volgende stap naar de inlijving werd reeds
door Jonker gememoreerd in zijn brief aan Ritter. De firma J.A. Boom & Zn. kocht
de rechten van uitgever Tijl, liet het feuilleton afdrukken in de eigen MC en kwam
met een uitgave in boekvorm op de markt.22 Literatuurkenner Jan Poortman gaf
Jonkers werk een plaats in zijn rubriek Drents geestesleven, die van 1952 tot 1953
in de MC stond. Nadat P.J. Meertens en B. Wander in hun Bibliografie der dialecten
van Nederland 1800-1950 Jonker ingedeeld hadden bij Zuidwest-Drenthe, werden
zijn romans definitief tot de Drentse literatuur gerekend.23

‘Och lèst dan nog ies weer’
De titel Harm Boer'nlèv'n an de Riest spreekt voor zichzelf. Hooguit moet nog worden
toegevoegd dat dit leven geleid werd in de tweede helft van de 19de eeuw. In het
‘Voorwoord’ merkt ‘De skriever’ over dat verleden op: ‘D'r is niet veule meer as 'n
glimp van aov'r, van de gewoont'n en gebruuk'n bi'j geboorte en hieluk, bi'j starv'n,
maar ook bi'j aandere gelèg'nheed'n zooas gespin of mark'n, mar veural van 't gepraot
um 't heerdvuur en 't ienvolduge lèv'n van 't boer'nvolk an de Riest zooas 't was, toe
'n gewoon mènse niet vadd'r van huus kwaamp as det ze daag'ns te voete hen en

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

weerumme kunn'n gaon. 't Mooie d'r van, mar ook 't lillukke, want goeije en kwaoje
mèns'n haj toe ook al, belèft Harm en um 't zoo goed meug'luk weer te geev'n is 't
eskreev'n zooas ze daor daag'ns mit menare praot’.
Het dialect van de Reest uit Jonkers slotopmerking wordt door hem weergegeven
met een stortvloed van weglatingstekens: overal is de stomme ‘e’ vervangen door
een apostrof, wat de leesbaarheid waarschijnlijk niet bevordert. Jonker scheen dit
ook te vrezen, getuige de opmerking verderop: ‘'t Kan veur partie luu eerst wat
muujeluk wèz'n te lèz'n, mar as 't in ien keer niet giet, zu'k zegg'n: “Och lèst dan nog
ies weer”.’ Een enkele recensent had kritiek op het systeem-Jonker, waarna de auteur
het oordeel vroeg van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam.
Dit college achtte Jonkers wijze van transcriberen de juiste.24
Hoofdpersoon in de roman is Harm Stok, de oudste van de vijf kinderen van Frèrk
Stok. Harm wordt als boerenarbeider uitbesteed bij de rijke boer Barrels Albert. Na
enige jaren krijgt Harm oog voor Grietien, de dochter van de boer. De bazige boerin
beschouwt Harm als een indringer en probeert toenadering tussen de knecht en haar
dochter te voorkomen. Maar de liefde is wederzijds en uiteindelijk trouwen Harm
en Grietien. Na de huwelijkssluiting zijn de problemen nog niet uit de wereld. Harm
botst nog vaak met zijn schoonmoeder; ook krijgt hij weinig gelegenheid om met
andere mensen om te gaan. Hij doet een poging zich op te hangen (een motief uit de
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Harm Boer'nlèv'n an de Riest, heruitgave 1988.

vertelsels van Jonkers grootmoeder). In het tweede deel van het boek, getiteld Harm
lèft nog, komt de verzoening tussen Harm en zijn schoonmoeder tot stand. Door hard
te werken, stijgt hij op de maatschappelijke ladder en wordt hij zelfs lid van de
gemeenteraad. De hoofdpersoon Harm zou werkelijk bestaan hebben en in ‘de olde
meister’ is Jonkers grootvader Warner Ruine te herkennen.
De structuur van de roman is niet bijzonder hecht; er is weinig samenhang in de
reeks van gebeurtenissen. Het verhaal wordt onderbroken door allerlei episoden uit
de Drentse geschiedenis of door Jonkers eigen herinneringen. Waarschijnlijk heeft
de auteur geen concept van het geheel in zijn hoofd gehad, toen hij met zijn werk
begon. Hij schreef immers afleveringen van een feuilleton. Wel is Jonker minder
uitvoerig in het beschrijven van de Drentse zeden en gewoonten. Af en toe wordt
het binnenhuis van de boerderij beschreven: ‘Ze gung'n nao de dèle toe. Zoo a'j de
keuk'n uut kwam'n, löp ie links of nao de baand'rdeure toe, en a'j oen recht'rhaand
ofslög'n,
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kwam ie op de pompestraote, wö j'ook deur 'n kleine deure nao buut'n kun'n. Vlak
naost det deurtien stund de pompe teeg'n de buut'nmuure an, mit 'n klein half rond
raampien d'r baov'n. voort v'rbi'j die pompestraote stund 'n holt'n skot [...]. En a'j det
skot v'rbi'j waar'n, begund'n de koestal. Op de hilde, baov'n de koestal, was heuj, en
op de dèle stund ook 'n heujvak. D'r kwaamp allennug mar locht deur 'n stuk of vief
kleine halfronde raampies, waor nog spinnekopnust'n veur waar'n, zoodet t'r aorug
duust'r was. An 't ende van de koestal, de potstal, die lèg was; dan de achterdeure,
daornaost de peerdestal en nog 'n vark'nhokke.’25

De tweede roman
Als vervolg op zijn eerste boek schreef Jonker Harm, de boer van 't Hoogelaand.
Aanleiding hiertoe vormden de vele vragen uit het hele land naar de verdere
lotgevallen van Harm.26 In juli 1938 voltooide de inmiddels 65-jarige schrijver na
moeizame arbeid zijn tweede roman. Merkwaardig is dat de uitgevers aanvankelijk
geen belangstelling voor het manuscript hadden, doordat het - op het eerste hoofdstuk
na - in
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Harm de boer van 't Hogelaand, 1989.

de streektaal was geschreven. Voor advies richtte hij zich weer tot de Koninklijke
Academie van Wetenschappen. Daar vond men het ook een vreemde gang van zaken:
zijn eerste boek was geheel uitverkocht en het had bovendien een uitstekende pers
gehad.27
De roman werd uiteindelijk - evenals de derde druk van zijn voorloper - in 1939
bij J.A. Boom & Zn te Meppel uitgegeven. Een jaar later gaf de uitgever de volgende
typering: ‘Harm is een boek van eigen land en volk en daarom juist neemt men het
telkens weer ter hand om nu eens dit, dan weer dat, nog eens met aandacht over te
lezen. De schrijver voert ons mede en brengt onze gedachten in een geheel andere
sfeer, een sfeer die wij allen noodig hebben en die ons rust schenkt.’28
Harm, de boer van 't Hoogelaand is het verhaal van de nieuwe tijd. Evenals Tiesing
beschrijft Jonker hoe de kunstmest zijn intrede doet en ook bemint hij de fiets
(‘fielsepee’). Harm is een behoudend man, maar zijn zoon Frèruk wil nieuwe ideeën
die hij in militaire dienst opgedaan heeft, in praktijk brengen op het bedrijf van zijn
vader. Als Harm zich daarbij heeft neergelegd, is het generatieconflict bijgelegd.
Zeer hilarisch zijn de verhalen over Harm als raadslid. De politieke mores in een
Drents dorp rond 1900 worden door Jonker met veel humor beschreven. Nadat zijn
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vrouw Grietien overleden is, blijft Harm inwonen bij zijn zoon. Hij mag het nog
beleven dat zijn kleinzoon naar hem wordt genoemd. Tegen het eind kijkt Harm in
een gesprek met de mulder op zijn leven terug. Kort hierna sterft hij.
De kern van het boek schijnt grotendeels te bestaan uit de verhalen van meester
Willem de Vries. Deze was van 1910 tot 1944 hoofd van de school waar ooit Warner
Ruine de scepter gezwaaid had. Door gesprekken met De Vries werd Jonker
geïnspireerd, het vervolg op zijn eerste boek te schrijven.29 In dit tweede deel wordt
ook een moord beschreven die in werkelijkheid gepleegd is op 29 mei 1881. Toen
werd Mina Koes van het leven beroofd door Remmelt van der Hulst. Jonker
veranderde wat aan de feiten en gaf zijn personages doorzichtige namen.
In tegenstelling tot zijn eerste roman, werd dit werk nauwelijks gerecenseerd. In
Drenthe werd Jonkers tweede roman pas in 1943 besproken. Het was de neerlandicus
Jan Naarding die toen oordeelde: [...] het werd een ‘streekroman’ in de goeie zin van
't woord. Wie ons Drents boerenleven ± 1900 wil leren kennen, neme Jonker's boek
ter hand. Het dialect zal hem het lezen niet moeilijk maken.’30
Kort nadat hij zijn tweede roman had voltooid, kreeg Jonker een bloeduitstorting
achter zijn ogen. Hierdoor werd zijn gezichtsvermogen beperkt; in zijn laatste jaren
moesten zijn kinderen hem zelfs alles voorlezen. In 1947 overleed zijn vrouw; lang
heeft hij haar niet overleefd. Op 27 maart 1948 overleed Jonker op 74-jarige leeftijd
in Dedemsvaart.31

Heruitgaven
Beide romans zijn door de stichting Het Drentse Boek opnieuw uitgegeven, nadat
Radio Noord in december 1986 een cursus over Jonker had uitgezonden. In 1988
verscheen Harm Boer'nlèv'n an de Riest; een jaar later volgde de tweede
Harm-roman.32 In beide uitgaven werd Jonkers spelling vervangen door de eigentijdse.
Ook het Nederlandstalige eerste hoofdstuk van Harm, de boer van 't Hoogelaand
werd in het Drents vertaald.
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ERM. BOERDERIJ. 1946
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EUVELGUNNE. BOERDERIJ. 1910

Eindnoten:
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H. Nijkeuter, Geschiedenis van de Drentse literatuur, 1816-1956, Assen 2003.
Lucas Jonker moet niet verward worden met Lambertus Jonker, de auteur die over het dialect
van Vriezenveen publiceerde. Zie ook: Meertens Instituut (MI), Correspondentie, brief B.
Wander aan A. Piel van 27-12-1955.
2 Regionaal Archief Alkmaar, Geboorteakte L. Jonker. Zie ook: Gemeentearchief (GA) Avereest,
Bevolking nr. 1896, brief gemeente Alkmaar aan het gemeentebestuur van Avereest van
8-7-1873.
3 Ons Kerkblad, 9-4-1948.
4 Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU), brief Jonker aan J.H. Gunning JHz. van 2-6-1930.
5 Warner Ruine wordt daarom ook wel als de geestelijke vader van Harm Boer'nlèv'n an de Riest
beschouwd. Zijn achternaam wordt in verscheidene artikelen als ‘Ruinen’ geschreven.
6 Bijvoorbeeld in de POZC van 2-2-1929. Zie voor een aantal fragmenten uit brieven: De
Reestbode, november 1940 (éénmalige uitgave van 10.000 exemplaren).
7 UBU, brief Jonker aan J.H. Gunning JHz. van 2-6-1930; Bericht in de Leeuwarder Courant
van 28-2-1929.
8 UBU, brief Jonker aan J.H. Gunning JHz. van 2-6-1930.
9 Pniël, 5-7-1930.
10 UBU, Archief P.H. Ritter, brief Jonker aan Ritter van 26-11-1939.
11 UBU, Archief P.H. Ritter, brief Ritter aan Jonker van 4-12-1939.
12 Vgl. J.J. van Herpen, Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij
de Avro, Zutphen 1982.
13 ‘De dorpsvertelling II’, in: Drente 12 (1941) juni, p. 93.
14 P. 1929.
15 PDAC, 21-2-1929.
16 Delftsche Courant, 16-2-1929.
17 W. 1929.
18 M.S. 1929.
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en de Harderwijker Courant.
20 Zie bijvoorbeeld: Salland, 26-2-1929; Lochemsche Courant, 26-3-1929; Dedemsvaartsche
Courant, februari 1929; Tubantia, 13-4-1929; De Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant,
9-2-1929.
21 Vgl. ook: MI, brief A. Piel aan B. Wander van 31-12-1955.
22 Het feuilleton verscheen van 3 februari tot en met 22-9-1939. Het complete feuilleton uit de
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MC wordt bewaard bij het MI, Map C17; Poortman nam uit het eerste deel van de roman een
fragment op in zijn Drents geestesleven. Zie J. Poortman, Drents geestesleven. Een bloemlezing
uit de Drentse literatuur, Meppel 1954, pp. 119-123.
Meertens/Wander 1958, p. 181.
MI, Correspondentie, brief Jonker aan de KAvW van 11-5-1936. In een brief van 13-5-1936
antwoordde de KAvW.
Harm Boer'nlèv'n an de Riest, p. 13.
Aldus ‘De Skriever’ in de ‘Inleiding’ bij het boek.
MI, Correspondentie, brief Jonker aan de KAvW van 26-7-1938. Men antwoordde hem in een
brief van 5-8-1938.
De Reestbode, november 1940 (eenmalige uitgave). Behalve uit recensies door dagbladen buiten
Drenthe wordt ook uit brieven geciteerd.
Poortman 1954, p. 119. Volgens Poortman miste De Vries het zelfvertrouwen en voor een deel
ook de compositorische vaardigheid om van zijn verhalen een gaaf geheel te maken. Vgl. ook:
L. Huizing, Zuidwolde zoals het was, Zuidwolde 1997, p. 116. Zie over De Vries ook: L.
Huizing, in: Nieuwsblad van het Noorden, 22-5-1999.
Drente, 14 (1943) februari, pp. 62-63.
GA Avereest, Overlijdensakte van Jonker. Zie voor herdenkingsartikelen: Dedemsvaartsche
Courant, 2-4-1948; Ons Kerkblad, 9-4-1948; MC, 2-4-1948.
Zie voor artikelen over de herdrukken: Nieuwsblad van het Noorden, 17-6-1988; Hoogeveensche
Courant, 3-6-1988; Hoogeveensche Courant, 10-11-1989. Ook de titel van de tweede
Harm-roman werd veranderd: 't Hoogelaand, werd 't Hogelaand.
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Annie Westbroek van De Kleine Valkeneng
Catharina van Groningen
Daar zit ze. Rechtop, in een kleurige jurk, met net gekapt haar en pientere oogjes:
Annie Westbroek, hoogbejaard. ‘Ik ben wel doof hoor en weet niks’, zegt ze als ik
binnen kom. Het uur daarna zou ze niet ophouden met vertellen over haar leven op
de Maarsbergse boerderij De Kleine Valkeneng, die al meer dan honderd jaar door
de familie wordt gehuurd van ‘het kasteel’. Zij is de laatste Westbroek die hier woont.
Na haar zullen andere huurders komen, die er geen boerenbedrijf meer zullen
uitoefenen.
Het boerenleven is haar met de paplepel ingegoten. Als een van dertien kinderen
had ze al vroeg haar eigen taken: iedere dag eerst de mat en de plinten stoffen, daarna
pas naar school. Melken kon ze als de beste. Daar deed ze niet voor onder bij haar
grotere broers en zusters. Afmelken hoefde nooit. Zestig jaar geleden kwam ze als
jonge bruid op De Kleine Valkeneng, een boerderij die verstoken was van ieder
modern gemak als gas, water of elektriciteit en die de primitieve indeling van een
eeuw daarvoor nog had.
Tijdens het gesprek zitten wij in de voorkamer, ooit de mooie kamer. ‘Maar’, zo
betoogt Annie Westbroek, ‘in de mooie kamer zaten we niet altijd. Vroeger, toen ik
pas hier kwam, was achter alles open. De stal liep over in de keuken. Daar stond een
fornuis en het water pompten we zelf op. Die pomp staat er nog, in de geut. De keuken
was open, maar wij hebben er een houten schot in gemaakt. Twee jaar nadat ik hier
kwam. Ik wou dat niet hoor. En dan de kinderen. Zij stonden in de box. Het was veel
te koud en die vliegen! Ik heb het direct gezegd: we hebben het huis om te wonen,
ik ga voor in het huis wonen en niet achter meer in de geut. Toen mijn schoonouders
hier woonden was dit de deftige kamer. Die zaten wel in de geut, maar ik wou het
niet. Niet dat ik zo royaal gewend ben. Ik had vroeger thuis ook een heel oud huis.
Maar wij hadden het toch wel heel anders als dit.’
Dat was de eerste ‘vernieuwing’. Voor de rest bleef alles voorlopig bij het oude.
Het brood werd zelf gebakken in het fornuis. ‘Als je zo'n ouderwets fornuis had, dan
had je een oven en daar kon je brood in bakken. Je moest het natuurlijk wel leren.
Je moest goed hard stoken en als het deeg dan gerezen was na een half uur, dan moest
je hem zachtjes branden. Dan werden er kolen op gegooid en dat was ie iets gedoofd
en zo ging het dan maar.’ Ook hier nam zij haar maatregelen: ‘Ik heb het gauw
afgeschaft. Ik had een broer die was bakker.’ Voor de rest draaide ze volop mee in
het boerenbedrijf van haar man. ‘Het was hartstikke druk. Die mensen die
tegenwoordig zo klagen, die hebben niks meer te doen. Je moest koken voor de was.
Er stond achter de boerderij zo'n stookhokje buiten. En dan moest ik het fornuis
stoken en dan werd de was gekookt en dan moest je dat weer uitscheppen en dan
moest je borstelen. Niet op een wasbord maar op een plank met een harde wasborstel.
En daarna moest je het in de week zetten en met hartstikke koud water spoelen. Het
water kwam uit de pomp. We hadden heel goed water. Ik waste iedere week en met
de kleintjes iedere dag.’
Een waterleiding werd omstreeks 1950 aangelegd, elektriciteit is er pas sinds de
jaren '60 van de vorige eeuw: ‘Het was hier een hele ouderwetse boerderij hoor. We
hebben denk ik zo'n beetje 45 jaar stroom. Daarvoor hadden we petrolielampen. Het
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stoken deden we op een fornuis met hout. Sjouwen en hakken dat deden we samen.
Houtjes hakken om de kachel aan te maken, sprik. Zo noem je dat, van die fijne
rommel.
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Maarsbergen, boerderij De Kleine Valkeneng. De mooie kamer. Foto RDMZ, P. van Galen,
2003.

Dan maakte je de kachel aan met papier. Propjes maken, onderin en dan dat hout
erop en dan de kolen.’ 's Zomers ging het grote fornuis uit, maar als het heel koud
was, werd er een potkacheltje voorgezet. Het voedsel kwam allemaal van eigen grond
en moest zelf worden verwerkt. ‘We hadden een moestuin achter. Snijbiet, spinazie,
andijvie, tuinbonen, alles had je. Je had van die Keulse potten en daar dee je snijbonen,
boontjes, en andijvie in en zo ging het maar. We aten daar de hele winter van. Je dee
alles erin wat je had. En het was nog hartstikke lekker ook, in het zout. En
varkensslacht dat dee je in een grote houten ton, daar deden we spek in zouten. En
dan hadden we hier die schoorsteen omdat de kachel brandde en dan werd die plaat
weggehaald en de leer dertegen en dan werd het spek gerookt. Als je een zij spek
had, dan maakte je er een gat in en met een heel stark touw. En je had richels aan
twee kanten en daar hingen die spek en de worsten hè. En de jongens waren
ondeugend: als ze iets eten niet lekker vonden... boven hadden we een kist en daar
werd het dan droog gehouden en als ze dan het eten niet lekker vonden, dan gingen
ze boven van die worsten en spek afsnijden. In de melkbussen bewaarden we de
gedroogde appels.
We hadden toen koeien op stal, niet zo veul. Varkens ook, was ook niet zo veul,
misschien zestig, tachtig en tweehonderd à driehonderd kippen. Daar leefden we
van. En er was ook bouwland. En daar werd door mijn man gezaaid en gemaaid en
zo. En dan werd er gedorst. Dan was er rogge en je had gras en zelf hooi. Er was
geen kuilgras. Het was al ze leven hooien. Het hooi kwam in een tweeroeden hooiberg.
We hadden er eentje van vier en eentje van twee. En je had het peerd. Ik ben altijd
heel bang geweest van het peerd. En toen zat ik op de wagen en toen hadden we
wagen vol en weet je wat het peerd dee? Het peerd ging op hol. Ik zat op de wagen
en het ging door die takken van die wallen weet je wel. Dus ik plat legge en niemand
was er bij. En wat doet dat peerd? Hij komt het hek binnenrennen en zet de kar zo
precies voor de barg neer. Het is wat.’ En ze griezelt nog na. Annie Westbroek, over
de tachtig jaar oud.
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AARLE. BOERDERIJ HET HEURKENSHUIS. 1936
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EUVELGUNNE. BOERDERIJ. 1910
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Oud-Gastel, Strijpdreef 6, Meeshoeve. Een in een bedsteewand opgenomen servieskast met
versierde legborden. Foto Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001, Theo Baart 2003.

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

133

Binnen bij Boeren
Marga Kool
Ik ben op een boerderij opgegroeid. Met andere woorden: ik ben een
ervaringsdeskundige. Ik ken het geluid van het kraken van het dak, als in het
najaar de storm om de boerderij jaagt. Ik ken het geluid van het schuiven van
de dakpannen op de varkensschuur. Ik ken de geur van hooi, van versgeplukte
knollen, van lijnkoeken, persvoer, van gemorste melk en oude mest, die geur
die nooit helemaal verdwijnt uit de lemen vloer van de koestal. U begrijpt het
wel: dit is geen column. Dit is een liefdesverhaal.*
Ik hou van oude boerderijen, van buiten en van binnen. Ik hou van ze in al hun
regionaal bepaalde verschijningsvormen. Hun uiterlijk én hun innerlijk. Waarom?
Omdat ze mooi zijn. En omdat ze me een verhaal vertellen dat me ontroert. Een
verhaal van gezinnen, families, generaties. Die om de tafels hebben gezeten, die in
de bedden hebben geslapen en er slapeloos wakker hebben gelegen, die er geboren
zijn, liefgehad hebben, er kinderen hebben gekregen, er gestorven zijn. Mensen, met
alle mooie en lelijke dingen die bij mensen horen. Die bij het leven horen. Met alle
tongvallen en gebruiken, met alle meubels en materialen die bij streken horen. Maar
met één ding gemeen: het harde werken, het overgeleverd zijn aan de natuur, het
weer, de omstandigheden, het geploeter, het gesabbel, de zorgen. Jaar in jaar uit, en
meestal vele generaties op dezelfde plek. Oude boerderijen zijn daarom niet alleen
monumenten van steen, hout, riet. Niet alleen interieurs van planken, aardewerken
tegels, glas en stoffen, Het zijn monumenten van het leven, van de keten die de
generaties vormen. Monumenten van trouw, van toewijding, van zuinigheid en
zorgzaamheid. De tijd heeft zich in de voegen genesteld, heeft zich in de kasten
verscholen, is oud geworden in oude flessen en vazen. De tijd van geslacht op
geslacht.
Natuurlijk: niet alle generaties werden boer. Willem, de enige zoon van buurman
Oosting, ik was nog een kind in die tijd, werd onderwijzer. En ons buurmeisje Janna
trouwde met een gemeenteambtenaar. Beide gingen ze na verloop van tijd wonen in
de nieuwbouw in het dorp, in een spiksplinternieuwe doorzonwoning. ‘Mooi ...’ zei
mijn moeder jaloers, als ze weer eens bij een vroeger buurmeisje op bezoek was
geweest. ‘Zo netjes. Een douchecel, en centrale verwarming en de hele dag de zon
op de de ramen. Alles even gerieflijk, en zo makkelijk schoon te houden. En de
winkels vlakbij ...’. ‘Ik zou er dood nog niet willen liggen’, zei mijn vader. Zo'n
piepklein tuintje, en verder allemaal steen en beton. ‘Geef mij maar de ruimte.’ En
dan ging hij melken, of blad harken, of sneeuw schuiven, of de paardebloemen
wegsteken van de bleek.
De achterdeur van onze Drentse boerderijen waren laag. De voordeur ging alleen
open als er iemand gestorven was. De enigen die daar aan de bel kwamen waren
Jehova's getuigen. De rest van de wereld kwam door de achterdeur. Die was laag.
Je moest oppassen niet je hoofd te stoten. De achterdeur ging nooit op slot. De
buurvrouwen riepen ‘Volk’ en kwamen de woonkeuken ingelopen. Er lag een zeiltje
op tafel. Daar hoorde een pluchen tafelkleed overheen, maar overdag kwam het daar
meestal niet van. 's Avonds wel, als het werk gedaan was, en de koffiekopjes klaar
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stonden op het aanrecht van graniet. ‘Vrouwtje, doe der es een lekker bakkie in’, zei
mijn vader. De krant
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Sint-Nicolaasga, Westend 13. Paardenstal, in verschillende kleuren geschilderd. Foto Stichting
Manifestatie Historisch Interieur 2001, Theo Baart 2003.
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ritselde als hij een bladzijde omsloeg, de pendule op de schoorsteenmantel tikte
langzaam, de breipennen van moeder tikten er een ijverig ritme doorheen, de
vlammetjes lekten blauwig om de eierkolen achter het zwartgeblakerde mica ruitje
van de kolenkachel, de ketel op de kachel zong. De hoeken van de keuken waren
donker. Het licht lag in een cirkel op de tafel en op onze hoofden. Buiten op straat
hoorde je het gerammel van de fiets van Lange Jan, die wasmachines verhuurde, en
die met de wasmachine op zijn fietsekarretje voorbij kwam op weg naar huis, vanaf
zijn laatste klant.
Ik herinner mij de zondagochtenden: moeder draagt behoedzaam een kolenschop
vol gloeiende kooltjes naar de haard in de zondagse voorkamer. Boven de
schoorsteenmantel hangt een gedrapeerde doek vol fotolijstjes en snuisterijtjes. Langs
de ene wand staat een divan, met daarboven een geweven wanddoek met een
jachttafereel. Ik herinner mij op de voorgrond het vluchtende hert: ‘Hijgend hert der
jacht ontkomen.’
In het najaar bloeien de clivia's en de lidcactussen op de bloementafeltjes met
kanten kleedjes. In de winter staat er de kerstboom, en liggen er hulsttakjes op de
lijsten van de schilderijen. In de lente sleept mijn moeder de kasten leeg en weer vol,
en prikt witpapieren kastrandjes tegen de planken. Dan wordt het zomer. Er komen
horren in de ramen tegen de vliegen. Moeder schroeft het molentje voor de snijbonen
stevig vast op tafel, en ik mag draaien tot mijn armen er zeer van doen. ‘Pas op je
vingers’, zegt moeder.
Bij een interieur horen geuren: Ik herinner mij de geur van boenwas, van drogend
wasgoed aan het droogrek om de kachel, de geur van geschilde appeltjes die liggen
te drogen in het rek van gaas boven de kachel, de geur van gemalen koffiebonen en
Buisman, van de melk die moeder 's middags over heeft laten koken, en waarvan de
zwartgebrande restjes zijn vastgekoekt tussen de ringen van de kachel.
De geur van oude kleren en kamferballen in de slaapkamer van mijn ouders, met
het ouderwetse bed van hoge eiken schotten, de gestikte deken, het bloemetjesbehang
met bovenaan een rand met rozen. De ingelijste trouwtekst aan de muur; paarse
viooltjes en gouden letters tegen zwart fluweel: ‘Verhef gij over ons het licht uws
aanschijns, o Heere.’
Wat wilt u nog meer weten van ons interieur? O ja, natuurlijk het dressoir met de
pluchen loper, en daarop de radio. Daar zaten stemmen in van mannen en vrouwen
van heel ver, die talen spraken die je niet kon verstaan. De radio had een groen
kattenoog, dat verbreedde en versmalde. Er gleed een balkje over de kolommen van
woorden boven het beige ruitjesdoek, als je draaide aan de knop van bakeliet. Dan
joelde de radio, stemmen zwollen aan en stierven weg, en vader noemde de namen
die ik niet kon lezen. Praha, Lissabon, Beograd, London, Boedapest. Achter het doek
schemerde de harde cirkel van de luidspreker. De verre wereld van de radio, dat
waren de waterstanden op dicteersnelheid: Rheinfelden, Basel, Koblenz, Lobith,
Grave beneden de Sluis. Dat was de bonte dinsdagavondtrein, de ochtendgymnastiek
met de stem van Ab Goubitz, ‘Op en neer en nog een keer.’ En in '56 zat er op een
dag alleen maar treurmuziek in de radio, en geluiden die aanzwollen en wegstierven
en een man die bijna huilde en die het steeds maar had over Boedapest, Boedapest.
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En mijn vader en moeder zaten de hele dag gekluisterd aan die radio, moeder die
meehuilde en zei: ‘Die arme jongens’, en mijn vader die zijn vuisten balde en verbeten
vloekte: ‘Die verdomde Russen.’
De mensen in onze buurtschap werden wel oud, maar ze gingen niet weg. De ouders
van buurvrouw Albers hadden een voorkamer en een piepklein alkoofje om te slapen.
De we was voor gezamenlijk gebruik, in het achterhuis: een ouderwetse poepdoos
met een houten deksel en vierkant geknipte stukjes krantenpapier aan een spijker.
Het gasstel stond in een soort tussenportaal tussen de deel en het woongedeelte van
hun kinderen. ‘Wij hebben niet veel ruimte meer nodig. Wij hebben onze tijd gehad’,
zei oude vrouw Albers. Maar hun kleine kamer zat altijd propvol kleinkinderen en
buurkinderen.
Bij Gradus Zegering, weduwnaar sinds mensenheugenis, was het omgekeerd. Hij
bestierde de boerderij en de portemonnee, en zat iedere avond in zijn eentje aan de
grote tafel in het immense vertrek met de blauwe tegeltjes in de schouw, de houten
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Dussen, Dussendijk 26. Op de uitgesleten houten dorsvloer staan thans een oude vliegenkast,
wanmolen en dorsmachine voor klaverzaad. Foto Stichting Manifestatie Historisch Interieur
2001, Theo Baart 2003.
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wanden met de stoelen daartegen, naast de gesloten bedsteedeuren, en at uit de
pannetjes die zijn schoondochter voor hem neer had gezet. Het gezin van zijn zoon
en schoondochter en hun vijf kinderen huisde in een soort achterkamer en wat
slaapkamertjes op zolder. Geen wonder dat buurvrouw Zegering soms een paar
maanden naar Zuidlaren moest om weer bij te komen.
O ja, het sanitair. Het sanitair, dat was de zinken teil die vader en moeder
zaterdagsavonds na het eten half vol met water uit het achterhuis haalden en voor de
kachel zetten. Daar kwamen pannen en fluitketels vol kokend water in. In wolken
van stoom goot moeder de ketels leeg, en knielde met haar ene knie op de kokosmat
om met haar elleboog de temperatuur te meten. Eerst de kleintjes met zijn tweeën,
dan mijn zusje, dan ik. Ik was de oudste. Toen ik twaalf was, werd de teil voor mij
pas neergezet als vader naar de voorkamer vertrok. Dat hoorde zo. Wanneer vaders
en moeders zelf in bad gingen was niet helemaal duidelijk.
En toen kwam ook in onze buurt de vooruitgang. In het achterhuis van de
boerderijen werd een hoekje afgeschermd met een plastic bloemetjesgordijn. De
loodgieter kwam een boiler aanleggen, en een waterleiding ernaar toe, en er kwam
een handdouche aan een haakje. Als de buitendeur openging, waaide er een koude
toch langs het gordijn. Er kwam een straalkacheltje voor in de winter. En een kleine
vierkante spiegel met een gele of rode plastic rand, aan een touwtje aan een spijker
in de muur. In gemengde gezinnen werd het douchen een hachelijk avontuur. De
meisjes verkeerden in doodsnood, als opgeschoten broertjes of hun kameraadjes
treiterig dicht in de buurt kwamen. ‘Mamme, zegt oenze Jaapie ies!’, klonk het dan
getergd uit het achterhuis. ‘Potdomme wat is't ok wat!’ vloekte buurvrouw Albers
uit het voorhuis. ‘Ik doe niks’, schreeuwde Jaapie schijnheilig naar voren. Geen
wonder dat er later een muurtje omheen werd gebouwd, met een deur met een haakje,
en tegeltjes, en later een wasbak erbij met een vaste spiegel erboven.
Intussen gingen tientallen jaren voorbij. De interieurs in onze buurtschap zijn
onherkenbaar veranderd. Ik zie het als ik er nog eens op bezoek ben. In de oude
Saksische boerderijen kwamen mensen uit de stad. Die zetten glas in de
baanderdeuren, maakten leefkuilen en kamers op de plaats waar vroeger de koeien
en de paarden stonden, en richten die in met een mengeling van Ikea en Jean de
Bouvrie. En met de oude afgekrabde en geloogde boerenkasten die buurman Albers
en buurman Zegering onder drie lagen verf en zwaluwpoep vol gereedschap en andere
rotzooi in het achterhuis hadden staan.
En mijn vader... Mijn vader ligt in een keurig rijtje in het dorp, vlak bij de winkels,
onder een glanzende steen, waar 's morgens de zon op staat, waar in de herfst het
blad op valt, in de winter de sneeuw en in het voorjaar het pluis van een verdwaalde
paardebloem.

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

138

ADUARD. BOERDERIJ ACHTER DE OUDE PASTORIE. CIRCA 1940
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ZIERIKZEE. DE VOLLEWELLE. CIRCA 1920

Eindnoten:
* Column uitgesproken in Museum Nagele te Nagele op 18 oktober 2003 bij de presentatie van
het boek Binnen bij Boeren. Wonen en werken in historische boerderijen, uitgave van de Stichting
Manifestatie Historisch Interieur 2001.
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Naarden, Flevolaan 41, modelmelkerij Oud Bussem. Deel van hoofdgebouw, met boven de poort
de naamreliëfs en onder de mesttunnels met het lorriespoor voor de kipwagens; situatie vlak
voor de restauratie. Foto RDMZ, G. Dukker, 1969.
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Schone idealen voor de melkerij
Marieke Kuipers
Boerderijen zijn bij uitstek streekgebonden. Boer, bodem en traditie bepalen
de vormgeving. Geen architect lijkt daaraan te pas te komen - althans tot
omstreeks 1900. Toen ontstonden vanuit gemengde motieven diverse
modelboerderijen met architectonische allure. De kapitaalkrachtige
opdrachtgevers wilden een modern landleven en stelden hoge eisen aan techniek
en hygiëne. Geen wonder, want zij kwamen, evenals de architecten,
oorspronkelijk uit de stad. Het meest opmerkelijk is de voormalige melkerij
Oud Bussem van K.P.C. de Bazel. Deze modelinrichting voor de levering van
‘onvervalschte melk’ stond niet op zichzelf en kreeg onder meer navolging in
het complex Het Huis ter Aa te Doorwerth, dat in de oorlog definitief verloren
ging.

Het ideaal van zuivere zuivel
Schilderachtig waren de bucolische taferelen op het platteland in de late 19de eeuw.
Er waren nog woeste gronden en gemene weiden voor het vee. De koeien werden
met de hand gemolken en paarden dienden vooral als trekdieren. In het uitgestrekte
buitengebied waren weinig verharde wegen, drinkwater kwam veelal uit putten en
elektriciteit was sporadisch voorhanden. Voor de boer had de schilderachtigheid dan
ook een harde keerzijde, die geleidelijk door medici, veeartsen en
voedingsdeskundigen werd ontdekt. Boter, kaas en consumptiemelk werden
grotendeels op de boerderij geproduceerd en door de boeren zelf naar de markt
gebracht. Systematische controle van prijs, gewicht en kwaliteit van de
zuivelproducten was er nauwelijks. Melk werd dikwijls aangelengd met water,
melkbussen werden in vuile sloten gespoeld of gekoeld. Vanaf omstreeks 1880 kwam
hierin langzaamaan verandering. Melkslijters en zuivelcoöperaties namen de
distributie en het merendeel van de zuivelverwerking van de boer over en er kwam
meer landbouwonderwijs.
Mede vanwege diverse tyfusuitbraken en een groeiend gezondheidsbesef stelden
de grote steden warenwetsbepalingen vast voor de aanlevering van consumptiemelk.
Maar op de feitelijke melkproductie in en om de boerderij was nog geen onafhankelijk
toezicht. Met name de hygiënische omstandigheden en de gezondheid van het vee
lieten vaak te wensen over. Bacteriologische besmetting van de koemelk moest
uiteraard zoveel mogelijk worden voorkomen. De deskundigen verschilden echter
van mening welke methode daarvoor het meest geschikt was: verduurzaming van de
melk door middel van verhitting (pasteuriseren of steriliseren) of zodanige verbetering
van de hygiëne van vee, hofstede en vervoer dat zuivere natuurmelk ongekookt kon
worden aangeboden zonder vrees voor TBC of tyfus. Dit was van groot belang omdat
koemelk werd gepropageerd als alternatieve voeding voor zuigelingen die geen
moedermelk konden krijgen.
Het weekblad Eigen Haard wijdde diverse artikelen aan de ideale
melksamenstelling: ‘Goede melk is eene witte, zelden bleekblauwe, meer in het gele
vallende vloeistof, van zuiveren, zachten, zoetachtigen smaak en een zwakke, niet
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onaangenamen geur, die eenigszins aan de huiduitwaseming van het rund herinnert.’1
De versheid kon letterlijk met een lakmoesproef worden vastgesteld. Microscopisch
onderzoek stond garant voor gedegen controle op eventuele aanwezigheid van
ongewenste bacteriën. Zodoende kon ‘een strooming in de geleerde wereld ten voor-
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deele van ongekookte melk, vooral voor zuigelingen, doch ook voor volwassenen,
in verband met de verandering die melk ondergaat bij verwarming, pasteurisatie of
sterilisatie’ opgang maken.2 De volksgezondheid werd verder bevorderd door
stedelijke melkinrichtingen die zich erop toelegden ‘den consument van melk op te
zoeken en voor het volk, tot den geringen prijs van 5 cent per glas, op verschillende
plaatsen verkrijgbaar te stellen. Wellicht dat daardoor een heilzame concurrentie aan
den sterken drank zal worden aangedaan’, aldus dr. J.Th. Mouton. Interessant is zijn
indirecte verwijzing naar het zuivelleverantiesysteem van de Ailesbury Dairy
Company met een eigen keten van

Naarden, Flevolaan 41, modelmelkerij Oud Bussem. Luchtfoto van het bedrijf op 23 april 1928.
Duidelijk zichtbaar zijn de spreiding der gebouwen, de overkapte mestput met wagenloodsen,
de hooibergen, de mesttunnels en de tuinaanleg; rechtsboven de in 1926 toegevoegde zaadloods
naar ontwerp van W. de Gooijer, rechtsonder de 18de-eeuwse hofstede. Foto KLM, coll. RDMZ.

modelboerderijen en melkvervoer per spoor, als mogelijk voorbeeld voor Nederland.3
Daarnaast oriënteerden enkele Nederlandse zuiveldeskundigen zich op Deense en
Duitse voorbeelden om hygiëne en kwaliteit te verbeteren. Blijkens een polemiek in
het Algemeen Handelsblad van 1903 over de ‘natuurmelk’ was Oud Bussem niet de
eerste ‘Sanitäts Molkerei’ in Nederland, maar destijds wel de grootste en meest
idealistische modelboerderij.

Hofstede Oud Bussem
Het ideaal van een Gooise ‘Sanitäts Molkerei’
Letterlijk op de grens van Huizen en Naarden lag de aloude buitenplaats Oud Bussem.
Landhuis en hofstede waren met bijbehorende gronden in de loop der eeuwen van
hand tot hand gegaan en getransformeerd. In 1902 kocht de vermogende
economiestudent Joannes van Woensel Kooy dit omvangrijke landgoed aan - volgens
architect K.P.C. de Bazel aanvankelijk met alleen de bedoeling om de bebouwing
‘voor eventueele slooping te behoeden’,
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maar spoedig ook ‘om deze bezitting op zoodanige wijze productief te maken, dat
daardoor het algemeen belang zou worden gediend zonder, zoveel als mogelijk was,
aan de schoonheid van deze oude streek te kort te doen’.4 Oud Bussem kreeg de
bestemming van modelmelkerij. Dit in reactie op een desastreuze tyfusepidemie in
Utrecht die veroorzaakt was door besmette melk. In plaats van zich te richten op de
groeiende stroom zuivelfabrieken waar melk werd verhit om ziekten te voorkomen,
wenste Kooy hetzelfde doel te bereiken door middel van gewaarborgde natuurmelk
van een ‘Sanitäts Molkerei’. Uitgangspunt was om het melkvee zo hygiënisch en
gecontroleerd te behandelen dat de ‘rein gewonnen’ melk geen ‘reiniging achteraf’
meer nodig had. De rauwe melk ging per paardenwagen en per trein naar de grote
steden, waar de meeste consumenten waren. Ook werd de melk via verspreide
‘melkhuisjes’ in eigen beheer verkocht.
Van Woensel Kooy investeerde liefst 1,5 miljoen gulden om de modelmelkerij
van de grond te krijgen en trok daartoe de roemruchte erfgooier Floris Vos aan als
compagnon. In afwijking van het toenmalige Gooise stelsel van een klein gemengd
bedrijf met hooguit twintig koeien en akkertjes zou hofstede Oud Bussem uitsluitend
een melkveehouderij worden met een tienvoudige capaciteit. Dit vereiste een grote
stoet aan personeel, dat op zijn beurt weer onderdak en verzorging behoefde, mede
omdat het melkbedrijf indertijd ver van de dorpskernen lag. Afgezien van de melkers
en de dagloners, werden ook een timmerman, smid, bakker, magazijnchef en
bedrijfsleider in dienst genomen alsmede laboranten, administrateurs en huishoudsters.
Evenals de koeien werden zij eerst op eventuele ziekten gecontroleerd, voordat zij
in de zuivelproductie mochten meewerken en ook later van tijd tot tijd medisch
gekeurd. Zij kregen bovendien aparte dienstkleding en instructies op persoonlijke
reinheid.
Helaas heeft de opdrachtgever de voltooiing van zijn moderne melkerij niet mogen
beleven; hij stierf enkele dagen na de eerste steenlegging in augustus 1903. De samen
met Vos opgerichte N.V. Oud Bussem Exploitatiemaatschappij werd daardoor
gedwongen om nog meer delen van het grondgebied te verkopen dan al de bedoeling
was. Maar wegens de slechte verbindingen en het nog lang geldende erfgooiersrecht
was de belangstelling lange tijd gering.

Naarden, Flevolaan 41, modelmelkerij Oud Bussem. Historische opname van een deel van het
personeel aan de achterzijde van het zuivelhuis; de melkers in schone witte kielen en allen op
klompen. Reproductie uit Eigen Haard.

Desondanks zou Oud Bussem ruim veertig jaar als modelmelkerij functioneren.5
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Het ideaal van harmonische architectuur
Architect De Bazel kreeg in 1902 de taak om de idealen van heemschut en hygiëne
in een groots project te concretiseren, hoewel hij geen enkele ervaring had op
landbouwkundig gebied en evenmin veel had gebouwd. Vrijwel zeker had hij de
opdracht te danken aan zijn contacten binnen de kringen van het ‘Genootschap
“Architectura et Amicitia’ en het Gooise circuit van maatschappijhervormers en
‘heemschutters’, zoals Frederik van Eeden, Jan Veth en Henri Polak. In 1902 had
hij zich als zelfstandig architect gevestigd in Bussum; Oud Bussem werd zijn eerste
grote architectuuropdracht en hij bleef jarenlang de ‘huis-architect’.6
Bij het project waren al vroeg de rijksveearts B.M. Busing (voor de keuring en
eventuele inenting van het vee tegen tuberculose) en de bacterioloogscheikundige
dr. C.J. Koning (voor de keuring van de rauwe melk) betrokken, naast de Heide
Maatschappij. Voor allen was deze kapitale modelmelkerij pionierswerk. Besloten
werd de nieuwe stallen, woningen, het zuivelhuis en kantoor in afzonderlijke
gebouwen onder te brengen, opdat elke handeling in een ‘zuivere’ binnenruimte kon
plaatsvinden. In de
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Naarden, Flevolaan 41, modelmelkerij Oud Bussem. Overzicht van het heringerichte plein na
de restauratie; de mesttunnels en ventilatietorens zijn verwijderd, de hooiluiken door
roedenramen vervangen, de poort met glas dichtgezet, de vensters en luiken vergroot, de
bestrating en plantsoenering gewijzigd, maar de harmonische architectuur van De Bazel is
herkenbaar gebleven. Foto RDMZ, G. Dukker, 1979.

Noord-Nederlandse boerderijbouw was een dergelijke spreiding ongebruikelijk.
Mogelijk was deze fysieke scheiding afgeleid van de ziekenhuis- en kazernebouw,
waar indertijd het paviljoenstelsel was ingevoerd om interne besmettingen te
voorkomen. De gebouwen werden gegroepeerd rondom een groot, geometrisch
ingedeeld plein. Het U-vormige hoofdgebouw was met de korte armen evenwijdig
aan de toegangsweg geprojecteerd, wat een zekere beslotenheid creëerde en ook een
gunstige ligging ten opzichte van wind en zon. Deze vorm was niet door de traditie
maar door de moderniteit van de modelmelkerij bepaald. De korte armen bevatten
elk een groepstal voor veertig koeien. De lange middenvleugel had twee stallen voor
ieder 32 koeien aan weerszijden van een middenpoort die naar een overdekte mestput
leidde. De stallen waren voorzien van gebogen tunnels met lorriespoor om de vaste
mest direct gescheiden te kunnen afvoeren. Het zuivelhuis, een dubbele dienstwoning
en het kantoor stonden aan de andere zijde van het plein. Aan de overzijde van de
toegangsweg kwamen een dienstwoning voor de chef van het zuivelhuis en een
dubbelhuis voor respectievelijk de bedrijfsleider en de ongetrouwde knechts.
De reeds bestaande boerderij, enigszins achteraf, werd ingericht als quarantainestal.
Op het oude erf stond een kleine hooiberg en werd een weegbrug toegevoegd.
Noordelijk van het hoofdgebouw waren drie hooibergen en in 1905 verrees een vijfde
koestal. Het geheel was met grote zorgvuldigheid en gevoel voor harmonie
vormgegeven. Daarbij maakte De Bazel gebruik van hetzelfde ‘Egyptische
driehoeksysteem’ als H.P. Berlage had toegepast bij zijn Beurs te Amsterdam - onder
andere bij de vijfde stal en een brugwachterswoning aan de grens van het landgoed.
Evenals de historische hofstede hadden de stallen en hooibergen rieten kappen wellicht om een ‘Gooise’
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eenheid te suggereren, maar ook functioneel voor koele hooiopslag. Met het oog op
brandgevaar waren de stallen in afzonderlijke eenheden gescheiden door de poort
en de voederlokalen in de hoeken. Zij hadden verder betonnen vloeren én spanten,
ijzeren kolommen, zwart-witte plavuizen en witte wanden (met tegels tot 1.80 meter
hoog) langs de mestgoten. Gebruik van hout was zoveel mogelijk vermeden om
opeenhoping van bacteriën te voorkomen. Alles was gericht op snelle en grondige
schoonmaak.
De poort en het kantoor hadden elk een zeszijdig klokkentorentje met een koperen
windvaan in de vorm van een springende hinde. Dit logo, een verwijzing naar de
vroegere hofstedenbewoners, de familie Hinlopen, had De Bazel ontworpen en ook
toegepast bij de naamsteen in het kantoor. Hij ontwierp tevens de fraai gedetailleerde
interieurs, de meubels, het briefpapier en een reclametekst voor de producten van de
modelboerderij: rauwe melk, room, karnemelk en yoghurt.

Het moeizame behoud van een ideaal
Brochures en advertenties vermeldden trots dat Oud Bussem het best georganiseerde
melkhygiënische bedrijf in Nederland was; foto's tonen bezoeken van sir Robert
Baden Powell, Engelse en Canadadese ministers en andere prominenten.7 Na de
moeilijke start leek de ‘betrouwbare rauwe melk’ als modern natuurproduct goed
aan te slaan, ondanks de hogere prijs, maar dat zou niet zo blijven. Achteraf kan de
modelmelkerij Oud Bussem worden gekarakteriseerd als een toonbeeld van
‘ambachtelijke moderniteit’, zowel naar de vorm als naar de functie. Enerzijds werd
gebruikgemaakt van moderne wetenschappelijke inzichten en mechanische
hulpmiddelen, anderzijds was het productieproces zeer arbeidsintensief en gebaseerd
op het principe van ‘Moeder Natuur’, waarbij zowel personeel als gebouwen zich
moesten aanpassen aan de zwaarste eisen van hygiëne, tot in het privé-leven toe.
Uiteindelijk blijft melk snel bederfelijke waar en blijven de risico's van besmetting
steeds aanwezig. De koeien werden 's zomers op ver uiteen liggende gebieden geweid,
waar de melk met kleine paardenkarren werd opgehaald. De melk werd in het
zuivelhuis gezeefd, gekoeld en in gesteriliseerde flessen afgetapt en verzegeld.
Daarvan werd een nauwkeurige administratie bijgehouden. Het bedrijf was als een
moderne N.V. opgezet, met

Naarden, Flevolaan 41, modelmelkerij Oud Bussem. Overzicht van de koestal met zwart-wit
betegelde middenvoerdeel en mestgangen ter weerszijden waarvan het stro dagelijks werd
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ververst; aan de achterzijde van de koeien een stang om de staarten op te binden. Reproductie
uit Eigen Haard.

bouwgrond als onderpand. De oprichter kon echter niet voorzien dat dit een te wankele
basis zou vormen in de crisistijd van de jaren '30. Bovendien waren de opeenvolgende
directeuren niet economisch of bedrijfsmatig geschoold. Floris Vos hield meer de
idealen dan de inkomsten in het oog en nadat hij in 1930 kamerlid was geworden
voor de SDAP, nam zijn - tweede - echtgenote de leiding over en vervolgens haar
zoon M. Tjebbes. Zij wisten, met de nodige aanpassingen, de modelmelkerij door
de oorlog te loodsen.
Ondanks de toewijding van directie en personeel kon de modelmelkerij na de
oorlog niet meer op rendabele wijze functioneren. In 1956 werd de N.V. opgeheven
en begon de langdurige zoektocht naar een passende herbestemming. Ten slotte wilde
uitgeverij Strengholt zich in hofstede Oud Bussem vestigen en zij trok G. van der
Pol aan als restauratiearchitect. Hoezeer ook is getracht het exterieur van het
hoofdgebouw zoveel mogelijk te bewaren, het was toch onvermijdelijk dat de
hooibergen verdwenen en vrijwel alle specifieke ‘melkhygiënische’ sporen werden
uitgewist: de mesttunnels, de stalinterieurs, enzovoort.8 Op 16 juni 1972 werd het
verbouwde complex heropend en ook nu geldt nog de oude reclametekst: ‘de
gebouwen dezer instelling, ontworpen door den Architect DE BAZEL en onder zijn
leiding in 1903 voltooid, behooren tot de bezienswaardigheden van ons land.’
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Modelboerderij Het Huis ter Aa
De hygiënische melkerij Oud Bussem kreeg in 1908 directe navolging te Doorwerth.
Nabij zijn landgoed de Duno stichtte cacaofabrikant J.W.F. Scheffer in het Seelbeekdal
een nieuwe modelboerderij voor minstens tweehonderd koeien: Het Huis ter Aa.
Voor de aanleg van deze ‘reuzen-onderneming’ moest veel hout gekapt worden om
alle gebouwen een plaats te geven op de beboste stuwwalflanken langs de Rijn.
Architect was B.J. Ouëndag uit Amsterdam, die al enkele dierenverblijven voor Artis
had ontworpen. Blijkens een geïllustreerde beschrijving in Buiten hadden de
bedrijfsopzet en de inrichting van stallen en zuivelhuis frappante overeenkomsten
met Oud Bussem, waarvan bacterioloog Koning geregeld kwam adviseren. Wel ging
het hier om ‘een heel dorp’ en werd behalve de rauwe melk ook boter geproduceerd
en divers vee gefokt. Het complex omvatte eveneens een U-vormig hoofdgebouw
met twee mesttunnels, wit betegelde koestallen, een quarantaine- en een ziekenstal,
een zuivelhuis met laboratorium, een kantoor en diverse dienstwoningen. Bovendien
waren er stallen voor paarden,

Doorwerth, modelboerderij Het Huis ter Aa. Overzicht van het uitgestrekte complex, het hoge
gebouw is het foeragemagazijn, op de achtergrond staan het logementsgebouw, het kantoor en
het zuivelgebouw. Reproductie uit Heveadorp.

varkens en schapen, een wagenloods, hooibergen, een foeragegebouw, een badhuis,
een wasserij en een afzonderlijke energiecentrale met stoommachines en
accumulatoren voor de levering van elektrisch licht en stroom voor de
‘reinigingstoestellen’ en andere machines als deeg- en boterkneders.
Voor het inwonend personeel was een logementsgebouw opgetrokken, compleet
met recreatiezaal, badkamers en een eigen bakkerij. Ook hier was het personeel in
helderwitte uniformen gestoken en streng geïnstrueerd op hygiënisch werken; daarom
werden uitsluitend ongehuwde melkers aangenomen. Het werk binnen en buiten de
stallen werd strikt gescheiden: de melk ging via een doorgeefluik naar buiten. De
blinkende stalinterieurs geleken volgens de beschrijver op ziekenhuizen of sanatoria;
scherpe hoeken waren vermeden en overal gold de zindelijkheid als het hoogste
gebod.
De uitwendige vormgeving was ‘stedelijker’ dan bij Oud Bussem: de meeste stallen
waren plat afgedekt, de woon- en kantoorgebouwen hadden pannen kappen en deels
een witte bepleistering; het zuivelgebouw had kanteelachtige bekroningen en een
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fabrieksschoorsteen. Het langgerekte ‘varkenspaleis’ had twee hoektorens met tentdak
(voor voederopslag) en blauw beglaasde vensters om de vliegen weg te houden.
Voor het vee was een speciale drinkwaterleiding

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

147

Doorwerth, modelboerderij Het Huis ter Aa. Het afvullen van de gesteriliseerde melkflessen.
Reproductie uit Buiten.

aangelegd, zowel in de stallen als in de uiterwaarden, waar het 's zomers werd geweid
en onder toezicht gedrenkt. Strikte hygiëne was ook buiten de stallen vereist. De
rauwe melk werd, evenals de roomboter en de karnemelk, met paardenkarren
afgevoerd naar filialen en het spoorwegstation in Arnhem.
De klandizie was echter niet groot genoeg om het bedrijf rendabel te maken. Via
opvallende reclames en het contracteren van naburige hotels en uitspanning
Westerbouwing voor de exclusieve melkverkoop trachtte Scheffer zijn afzet te
vergroten. Het mocht niet baten. In oktober 1915 besloot hij, mede wegens
persoonlijke omstandigheden, het gehele complex van de modelboerderij te verkopen
en begon het minstens zo interessante tweede bedrijf: Het Huis ter Aa werd de
bakermat van Heveadorp.9 De stallen werden verbouwd tot rubberfabriek en het
logementsgebouw werd een echt hotel. Anders dan de fabrieksgebouwen overleefde
dit hotel de bombardementen en na de oorlog diende het nog als kantoor. Ondanks
pleidooien voor behoud werd het in 1983 gesloopt. Nu leeft de herinnering aan
modelboerderij Het Huis ter Aa hoofdzakelijk voort in foto's, artikelen en verhalen.

Onhoudbare idealen
Zowel Oud Bussem als Het Huis ter Aa waren gesticht door vermogende ondernemers,
die niet uit het boerenbedrijf kwamen. Met hun ideaal van zuivere natuurmelk waren
zij hun tijd misschien ver vooruit, maar veeleer hadden zij onderschat hoezeer de
pasteurisatietechnieken zouden verbeteren en vooral hoe scherp de concurrentie was.
De prijs van ‘natuurmelk’ was namelijk veel hoger dan van ‘fabrieksmelk’. Toch
hebben ook anderen zich aan het avontuur van modelmelkerijen gewaagd, al dan
niet
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Doorwerth, modelboerderij Het Huis ter Aa. Overzichtskaart van het terrein en de bebouwing
van het complex voor de overdracht aan D.W. Wilhelmi in oktober 1915. Reproductie uit
Heveadorp.

in combinatie met andere landbouwactiviteiten of in directe relatie met grote
melkinrichtingen - zoals de Loosduinse kindermelkfabriek en modelstal Berkendael
van De Sierkan in Den Haag of modelboerderij Weeresteyn te Hillegom, die beide
personeel in witte kielen hadden. Rond 1935 waren minstens twintig hygiënische
modelmelkerijen in bedrijf.10
Opvallend zijn tevens de schaalvergroting en de inbreng van niet-traditionele
kennis en technologie. Modelboerderij De Schipborg te Anloo (1914-17) bij voorbeeld
zou onder andere tweehonderd koeien herbergen; daarom verwezen de opdrachtgevers,
het echtpaar Kröller-Müller, architect H.P. Berlage naar
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Amerikaanse en Duitse grootbedrijven, omdat in Nederland vrijwel geen bruikbare
voorbeelden te vinden waren.11 Naast Oud-Bussem, Het Huis ter Aa en De Schipborg
waren destijds nog meer modern geoutilleerde ‘grootboerderijen’ gesticht, zoals de
Johannahoeve te Oosterbeek (1910), die ook rauwe melk als een van haar producten
aanbood.12 Merkwaardig genoeg zijn deze moderne prototypen aan de aandacht van
Koen Limperg en W. van Gelderen ontsnapt in hun studie van boerderijen voor de
IJsselmeerpolders (1938). Evenmin verwezen zij naar andere interessante
modelboerderijen die tijdens het interbellum ‘onder architectuur’ waren gebouwd,
zoals De Zaaier van Rob van 't Hoff en De Harscamp door Henry van de Velde (en
gedeeltelijk Berlage), die nog nauwelijks op de agrarisch-functionele aspecten zijn
onderzocht.
Na de oorlog kwam een nieuwe generatie ‘modelboerderijen’ op die eveneens het
doel hadden om de hygiëne en de productiviteit in de landbouwsector te verhogen
en die gepaard gingen met intensieve voorlichtingscampagnes. Het ideaal van de
directe verkoop van onbewerkte ‘natuurmelk’ moest echter worden opgegeven, omdat
het zowel economisch als medisch onhoudbaar was. Nadat in november 1940 al het
Standaardisatiebesluit en het Modelmelkbesluit waren uitgevaardigd, werd in 1952
de verkoop van rauwe melk aan particulieren definitief verboden. De melkerij op de
boerderij werd samen met de zuivelindustrie drastisch hervormd, onder andere door
de opkomst van melkmachines, koeltanks en melktankauto's. Het idealisme van
weleer heeft nu grotendeels plaatsgemaakt voor efficiency. De schone idealen van
de vroege modelboerderijen zijn echter nog steeds van waarde voor zowel de
architectuur als de agro-industrie.
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BODEGRAVEN, DAMMEKANT 2. HOEVE DE PAARDENBURGH. CIRCA 1920
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NOORD-SLEEN. INGESTORTE BOERENSCHUUR. CIRCA 1940
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Fun on the farm
Tracy Metz
Op hun melkveebedrijf in Kamerik, in het Groene Hart, hielden boer Arie Hogendoorn
en zijn vrouw Nely meer dan dertig jaar lang een stuk of veertig koeien. Ze verkochten
de melk en maakten ook zelf kaas; in het kaaslokaal konden bezoekers voor de lol
ook zelf kaasjes maken. Een jaar of acht geleden dacht Arie ineens: er lopen hier
sloten, ik kan ook kano's verhuren. Achteraf was dit het moment waarop de
transformatie in gang werd gezet van een traditioneel Hollands boerenbedrijf in een
leverancier van groene diensten onder de naam ‘De Boerinn, poldersport en
vergaderhoeve’. ‘Onze groene dienst is: gezelligheid met een agrarisch

Kamerik, Mijzijde 6, boerderij De Boerinn. Betaald vermaak op het voorerf.

tintje’, zegt zoon Hendrik-Jan (29), die na zijn studie bedrijfskunde het bedrijf
overnam. ‘Ik kan u verzekeren, we verdienen meer aan het gezellige dan aan het
agrarische.’ Het afgelopen jaar kwamen 20.000 betalende bezoekers erop af.
Fun on the farm, oftewel pret op de boerderij: de Boerinn doet het met overgave.
Zo zijn er onder andere de kruiwagen- en de bierkrattenrace, het boomstamwerpen,
kanoklunen, baggerworstelen en natuurlijk het onvergetelijke tobbedansen. Wie iets
sportievers wil, kan meedoen aan de polderchallenge, een tocht door de polder met
24 hindernissen inclusief indianenbrug en berenloop, nat pak ongeveer gegarandeerd.
Nieuw dit jaar was klompengolf, met als club een klomp aan een stok, maar wel de
volledige achttien holes, op een weiland. Op dat weiland lopen ook de overgebleven
tien koeien - lees: sfeerverhogende mobiele decorstukken. ‘Bij ons moet er stront
liggen, daar willen ze bij vrijgezellenfeestjes nog al eens mee gooien’, weet
Hendrik-Jan. ‘En het gras moet toch gemaaid, dus kan Klara dat net zo goed zelf
doen. Bovendien is het belangrijk voor de uitstraling dat de Boerinn er in ieder geval
als een boerderij uit ziet.’ Behalve nog veertien schapen heeft de Boerinn één varken,
Máxima geheten.
Bruidegommen in spe krijgen als opdracht haar hok uit te mesten, bruiden in spe
krijgen een fles
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Kamerik, Mijzijde 6, boerderij De Boerinn. Klompengolf, een in 2003 geïntroduceerde succesvolle
poldersport.
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shampoo in handen geduwd en moeten dat varkentje even wassen. ‘En wij staan met
de armen over elkaar te lachen.’
In hoeverre voelt Hendrik-Jan, die bedrijfskunde studeerde, zich boer? ‘Helemaal!’,
zegt hij stellig. ‘Je gaat steeds meer een verdeling in de landbouw zien tussen drie
types boer: degene die in schaalvergroting blijft geloven en investeren, degene die
het traditioneel boeren combineert met een baan buiten de deur en dan de boer die
de vernieuwing zoekt, die in plaats van voedsel de plattelandsbeleving aan de man
brengt. Dat zijn de boeren die niet gewoon doorgaan met produceren, maar die zich
afvragen: waar is er vraag naar? Er blijken duizenden mensen te zijn die graag tegen
betaling achter een kruiwagen aan willen rennen of in de sloot willen vallen.

Agrotoerisme
Fun on the farm: is dat waar de boer van de toekomst het van moet hebben? Nu de
dot.com-luchtbel uit elkaar is gespat, is de term ‘nieuwe economie’ weer vrij van
rechten - en die valt toe aan de vrijetijdseconomie. Maar de stedeling is nog grilliger
dan het weer. Biedt de pret een volwaardig en betrouwbaar economisch alternatief
voor de melkrobot, of voor de vertrouwde cyclus van aard-appelen-bieten-graan?
Niemand die het weet. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft aan de hand
van een steekproef van vijftien bedrijven becijferd dat de bruto-opbrengst uit het
zogenaamde agrotoerisme in 1998 48 miljoen gulden bedroeg. Volgens het Centraal
Bureau voor

Kamerik, Mijzijde 6, boerderij De Boerinn. ‘Gezelligheid met een agrarisch tintje’.

de Statistiek (CBS) bieden ruim 1200 boerderijen in Nederland
overnachtingsmogelijkheden, van kaal kampeerterrein tot luxe kamer. De Land- en
Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland wijst er hoopvol op dat liefst 64 procent
van de binnenlandse vakanties op het platteland worden doorgebracht - meer dan
aan de kust, in de steden en in het merengebied samen, en alweer tien procent meer
dan vijf jaar daarvoor. Daarom was deze organisatie, die toch eerder bekend staat
als boerenlobby dan als touroperator, met een stand aanwezig op de Vakantiebeurs
2003. Recent onderzoek van de LTO in Brabant zou uitwijzen dat de potentiële markt
voor agrotoerisme twee keer zo groot is als nu wordt aangeboord - nu moet men
alleen nog uitvinden hoe die aan te boren.
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De provincie Gelderland heeft begin 2003 besloten dat toerisme en recreatie de
nieuwe economische dragers van de Achterhoek zijn, en heeft er ruim een miljoen
euro voor uitgetrokken, voor een aanzienlijk deel Europees geld. Drenthe kent al
langer het begrip ‘Drenthenieren’, met als unique selling point ruimte en rust voor
de recreant. Ook in Zeeland woedt in alle hevigheid de discussie over de vraag of
toerisme en recreatie voldoende perspectief bieden, of dat de overslag van containers
in een nieuw te bouwen terminal bij Vlissingen niet toch aantrekkelijker is.
Hoewel Brabant lange tijd prat ging op zijn succes bij het aantrekken van de
bedrijven uit binnen- en buitenland, is datzelfde Brabant hard bezig het landleven
uit te baten. De maatschappelijke afkeer van de intensieve veeteelt, én de steeds
strengere milieuwetgeving, zullen hier wellicht een rol in spelen. De Peel bijvoorbeeld,
bekend van de ammoniakdampen die in de wijde omtrek van de varkensstallen en
kippenschuren te ruiken waren, zet nu bewust in op de paardenhouderij en
paardensport als alternatief voor de intensieve veelteelt. Het Streekplatform waarin
acht gemeenten verenigd zijn, wil van de Peel ‘dé paarden-
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regio van Nederland’ maken. De Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen (NHB)
in Deurne moet dan de kern vormen van een speciaal paardenbedrijventerrein waar
alle diensten en toeleverende bedrijven die met paarden te maken hebben, zich kunnen
concentreren. De NHB wil het aantal evenementen dat deze op eigen terrein
organiseert, van tien per jaar uitbouwen tot liefst 25. En dan moet er ook een groot
evenemententerrein bij komen, liefst met een informatiecentrum over paarden en
zelfs een museum. Dat de paardenbusiness een groeimarkt is, kan iedereen zo al zien,
en dat wordt gestaafd door cijfers van het CBS. Liepen er in 1985 45.000 paarden
en pony's rond op de Nederlandse boerderijen, in 2000 waren het er 120.000. Terwijl
het aantal boerenbedrijven met de dag afneemt, groeit het aantal boerderijen met
paarden: inmiddels lopen op één op de vijf boerderijen paarden en pony's rond. Ruim
6.000 bedrijven hebben er zelfs vijf of meer staan.

Boerderette
Naarmate een object zijn functie verliest, neemt zijn emotionele waarde toe. Zo ook
met de boerderij. En naarmate de verstedelijking steeds verder oprukt, wordt het
landelijke steeds nostalgischer en dus steeds aantrekkelijker. Of beter gezegd, het
beeld van landelijkheid. Zo kan het zijn dat juist in die golven van verstedelijking
verreweg het populairste woningtype de boerderette is. De boerenbeeldspraak - de
verwijzing naar het goede, eerlijke leven op het land - is volledig los komen te staan
van de werkelijkheid

In iedere boerderette heeft de deel een grote gedaanteverandering ondergaan. Foto S. Elzinga.

van de boerderij. Nog nooit zijn er zo veel boerenmarkten geweest, nog nooit hebben
we met z'n allen zo veel boerenbrood en boerenyoghurt gegeten - terwijl de
boerenstand zelf al decennia in een kwade reuk staat en zo langzamerhand op het
punt van verdwijnen staat, als de zoveelste bedreigde diersoort. Nog nooit zijn er
zoveel country fairs geweest waar zoveel roestige en krakkemikkige stoeltjes en
vogelkooien voor absurde bedragen te koop werden aangeboden. Zelfs in de agenda
van de serieuze internetsite AgriHolland figureren prominent tussen de World Dairy
Summit en de International Drainage Workshop fun-evenementen als de
Groenmanifestatie Fleurig, de workshop bonsai snoeien, de Country Living Fair, de
Landgoedfair Mariënwaerdt en de Landesgartenschau.
Onderwijl is de boerderij zelf voer voor het museum. Het Drents Museum hield
medio 2003 een tentoonstelling van fotograaf Sake Elzinga, die had vastgelegd hoe
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twintig boerderijen van functie waren veranderd. En tijdens de ‘Groene Hartdagen’
in diezelfde zomer was in Gouda werk te zien van Wijnanda de Roo, die werkzame
boeren in de Krimpenerwaard had gefotografeerd. En in het Openluchtmuseum in
Arnhem, een staalkaart van het landelijk wonen, wordt nu plank voor genummerde
plank de boerderij uit Hoogmade weer opgebouwd van voormalig LPF-staatssecretaris
Van Leeuwen. Volgens directeur Jan Vaessen is het niet zozeer interessant omdat
het een 17de-eeuwse monument is, maar vooral omdat het een van de eerste
woonboerderijen was waarin welvarende stedelingen in de jaren '70 het uiterlijk
ongemoeid lieten en van binnen het karakter totaal veranderden. Ook het interieur
wordt scrupuleus teruggebouwd, verzekert Vaessen, met de computers, de grote tv's,
de barbecue, de zonnebank, de wijnkelder en uiteraard de zitkuil.

Versuikering
Wat doet dit alles met het landschap? Is de opkomst van de pret tevens de neergang
van de boerderij en haar omgeving? De vraag is het overdenken waard - al was het
maar omdat er sinds eind jaren '90, nogmaals volgens het CBS, inmiddels meer
stedelingen dan boeren op het platteland wonen.
Er is een case voor te maken dat het verlies van de boerenfunctie geen verlies
hoeft te betekenen voor het gebouw en het landschap. Misschien komt de stadse
zoektocht naar landelijkheid het aanzien van Nederland juist ten goede. Neem nu
het prachtige landgoed van onroerendgoedmagnaat Cor van Zadelhoff aan de Vecht.
Behalve het hoofdhuis en de
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oranjerie waar hij kantoor houdt, staan er onder andere een schuur vol stro en
lammeren in het vroege voorjaar, een loods met sierkoetsen waarmee bedrijven
reclame maken, paardenstallen en -weiden, en een aparte stal voor de twee
mahonierode watusi-koeien met ontzagwekkende hoorns. Het is onzin om te klagen
dat de stedelingen het platteland koloniseren, is het standpunt van Van Zadelhoff,
we moeten juist blij zijn dat mensen als hij de landelijkheid koesteren en restaureren.
Zo bezien houden de tien showkoeien die bij de Boerinn rondlopen, de landelijke
sfeer in stand en leveren ze daarmee een waardevolle bijdrage aan het aanzien van
het Groene Hart. Je kunt er hooguit om treuren dat het agrarische tintje tot een decor
is teruggebracht. In een advies aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) uit begin 2002 onderkent de Raad voor het Landelijk Gebied het
gevaar van de agrarische schijn. ‘Bedrijfsmatige voedselproductie is wezenlijk voor
ruraliteit en authenticiteit van het landelijk gebied’, schrijft de raad. Agrarische
schijnbewegingen botsen met sociaal-culturele opvattingen over het platteland, ook
van die van de stedelingen. De agrarische productie moet serieus zijn, geen schijn.
Anders raken we niet alleen de productie, maar ook dat beeld kwijt.’ Inderdaad zal
een zakenman of een makelaar of een notaris die bewust landelijk gaat wonen,
vermoedelijk anders omgaan met zijn woning dan de boer voor wie de silo, loods,
akker en stal primair een functionele omgeving vormen. Je ziet ze overal, de
monumentale, piekfijn gerestaureerde boerderijen waar in geen tijden meer de geur
van mest heeft gehangen of de modder van de bietencampagne heeft gelegen.
Beeldschoon zijn ze - op het bloedeloze af.
Want dat is de keerzijde: de versuikering van het landschap, die optreedt wanneer
een alledaagse werkomgeving verandert in een openlucht-stijlkamer. En wat gebeurt
er met het landschap buiten het eigen erf? Dat Nederlandse landschap is bij uitstek
utilitair: het is wat het is omdat het door boeren (en waterbouwkundigen) zo gemaakt
is, heel pragmatisch, uit overwegingen van lijfsbehoud en de agrarische
bedrijfsvoering. Dit is een van de grote vragen over de toekomst van het landelijk
gebied in de toekomst: wie harkt Nederland nog aan als de mannen met de hark op
het dorp wonen, naar Polen zijn vertrokken, of met de gasten aan het tobbedansen
zijn?

Het boerse decor
Al eeuwen trekt de stedeling naar het platteland voor rust, ruimte en het geruststellende
oergevoel dat het contact wordt hersteld met de bron van ons voedsel, met de natuur,
de dieren, de seizoenen. Op zoek naar authenticiteit, zeg maar, net als de bezoekers
van de boerenmarkten en de country fairs. Maar laten we wel wezen: het gaat om
het idee van authenticiteit, om het imago en het gevoel van landelijkheid. Een mooi
gerestaureerde boerderij met leilinden en een paar showkoeien doet het al goed. Want
wie van de niet-boeren in Nederland - en dat is 98 procent van de bevolking - wil
nou het fijne weten van de mineralenboekhouding, of het melkquotum, of het
maairegime, om van de systematiek van de Europese landbouwsubsidies maar niet
te spreken?
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Van oudsher werd het uiterlijk van de boerderij bepaald door zijn agrarische
functie. Nu die terugloopt, gaan de boeren op zoek naar andere bronnen van
inkomsten: verkoop van streekeigen producten, rondleidingen, manege, balletstudio,
klompengolf. Het ongepolijste erf wordt onderworpen aan de hyperbewuste styling
die we kennen uit de inmiddels talrijke bladen over tuinen en het landleven. Het
boerse is decor geworden, een onmisbaar onderdeel van de sfeer. En juist de sfeer en niet meer de prijs van een liter melk of een mud aardappelen - is bepalend voor
het succes van het bedrijf en dus voor de levensvatbaarheid ervan. Niet voedsel of
het product, maar sfeer en de belevenis tellen.
Nederland kent intussen talloze mengvormen van landbouw en recreatie, en gezien
de economische druk die erop staat, is de vindingrijkheid nog lang niet uitgeput. De
groene ruimte is op z'n zachtst gezegd multifunctioneel geworden, als boerenbedrijf
én als podium voor belevenissen met de boerderij en de dieren als stoffering. Wat is
erger, fun on the farm of helemaal geen farm meer?
Van de zomer gingen Fokke en Sukke op de achterpagina van NRC Handelsblad
kamperen bij de boer. Als ze hun slaperige koppen uit de tent steken, liggen ze oog
in oog met een groot varken. ‘Huh?’, zegt de ene. ‘Gadverdamme!’, roept de andere,
‘wat is dat?!!’ De schrik was wel degelijk authentiek.
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SINT GERLACH. BOERDERIJ MET BINNENHOF. 1913
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SINT GERLACH. BOERDERIJ. 1913
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Van boeren, burgers en natuurbeschermers
Sandra van Lochem-van der Wel
Uit een blikken trommel komen de foto's te voorschijn. Dreesje van de Kamp
wijst op het vergeelde kiekje van broer Aart voor de hooiberg. Een recente foto
toont zus Hendrikje aan het melken, met de hand. Dan komen de verhalen los
en gaandeweg ontstaat een beeld van het leven en werken in de vorige eeuw op
deze traditionele boerderij in Ermelo.
Verantwoord omgaan met cultuurhistorisch waardevolle boerderijen begint
vaak met het luisteren naar verhalen uit het verleden. Maar óók met nadenken
over mogelijkheden voor de toekomst. Vereniging Natuurmonumenten heeft
hierin een taak als beheerder van meer dan tweehonderd boerderijen.

Verwevenheid landschap en boerderij
Natuurmonumenten beheert een grote diversiteit aan natuurgebieden door het hele
land, in totaal zo'n 90.000 hectare. Niet alleen de bekende bossen en heidevelden,
maar ook veenweidegebieden en oude agrarische cultuurlandschappen. De vereniging
zet zich in voor natuur, landschap en de daarmee samenhangende cultuurhistorie.
Onder cultuurhistorie vallen behalve de zorg voor cultuurlandschappen ook
landschapselementen en gebouwen die daar deel van uitmaken. De variëteit is groot:
van houtwal tot grafheuvel en van complete buitenplaats tot boerderij. Bij het omgaan
met historisch waardevolle boerderijen staat nog te vaak alleen het gebouw centraal.
Boerderijen zijn altijd sterk verbonden geweest met het omliggende landschap.
Directe schakel tussen landschap en boerderij vormt het erf met de bijgebouwen,
erfbeplanting, moestuin en boomgaard. Verder van de boerderij liggen de akkers,
weilanden en landschapselementen als knotbomen en geriefhoutbosjes.
Natuurmonumenten probeert de samenhang tussen

Ermelo, landgoed Oud Groevenbeek. Aart van de Kamp voor de inmiddels verdwenen hooiberg
bij de boerderij. Opname uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Foto coll. D. van de Kamp.

boerderij en landschap te behouden en waar nodig te herstellen. Gericht op een
duurzame toekomst. En dat kan betekenen dat aanpassingen aan boerderijen nodig
zijn. De ontwikkelingen in het boerenbedrijf én in het natuurbeheer vragen steeds
vaker om creatieve combinaties van oud en nieuw, van agrarische en natuurfuncties,
van bedrijfs- en woonbestemming. Restauratie, renovatie, aanpassingen en
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herbestemming kunnen allemaal deel uitmaken van dit proces. Cultuurhistorisch
verantwoord behouden, herstellen en ontwikkelen, daar draait het om.
In dit artikel worden drie voorbeelden gepresenteerd hoe Natuurmonumenten,
bewoners en pachters hier in samenwerking mee omgaan.

Boerentradities: portret van een boerin op landgoed Oud Groevenbeek
De hooiberg uit de inleiding is er inmiddels niet meer, maar het beeld van het met
de hand melken is illustratief voor het boerenbedrijf van de familie
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Ermelo, landgoed Oud Groevenbeek, boerderij, zomerhuis en washok. Aan de rododendrons
in het omringende bos is te zien dat het hier om een boerderij op een landgoed gaat. Foto W.
Kuijvenhoven, 2003.

Van de Kamp op het landgoed Oud Groevenbeek in Ermelo. Tot tien jaar geleden
werd er volop geboerd. Traditioneel en sober, tot het laatst aan toe. Dreesje van de
Kamp vertelt over vroeger en de veranderingen die optraden: ‘Het was een leuke
tijd. Er was altijd wat te doen en je beleefde van alles. Achter een losgebroken koe
aan, of er kwamen biggetjes waar niet op gerekend was.’
De boerderij, inmiddels gemeentelijk monument, stamt uit het midden van de 19de
eeuw. Het gebouw is nog grotendeels in oorspronkelijke staat. In de nu lege grupstal
op de deel stonden de koeien. Erboven de hilt, het vloertje waar het hooi en stro lag,
en de knechtenkamer. De familie Van de Kamp (zeven kinderen) woont sinds 1925
op de boerderij. Het boerenbedrijf, een klein gemengd bedrijf, bestond uit vijftien
hectare gras- en bouwland, deels op het landgoed en deels in de Putterpolder (tegen
de IJsselmeerkust). Met veertien melkkoeien, meest Fries roodbont, acht pinken voor
de opfok, een of twee paarden, zestien zeugen en kippen en veel kippen.
Tot de laatste koe zo'n drie jaar geleden werd weggedaan, gebeurde het melken
altijd met de hand. De kinderen hielpen met melken en spoelden de
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Ermelo, landgoed Oud Groevenbeek. Dreesje van de Kamp, geboren en getogen op deze
boerderij. Foto W. Kuijvenhoven, 2003.

emmers uit op het stoepje van veldkeien achter het bakhuis. Na het spoelen werden
de melkemmers van buiten grondig met zand geschuurd. Van de melk werd ook
boter en karnemelk gemaakt. ‘In een melkbus, houten plank erop, dan een uur lang
stampen met een stamper met gaatjes. Na het wassen van de boter hield je dan boter
en karnemelk over’, aldus Dreesje.
Op het erf staat het bakhuis, waar moeder brood bakte voor eigen gebruik en voor
de landgoedeigenaar Van Schermbeek. De oven is er nog altijd. Het bakhuis deed
ook dienst als zomerhuis voor de familie. Begin mei gingen de koeien naar de wei
en volgde de grote schoonmaak van de boerderij. Er werd geboend, gewit en geverfd.
Eind oktober keerde men weer naar de boerderij terug. Dreesje houdt die traditie nog
steeds in ere. 's Zomers is ze overdag in het bakhuis te vinden. Aan de achterzijde
van het bakhuis zit nog de wasketel, waarin de vuile boerenkleding gekookt werd.
Tegen het bakhuis heeft vroeger een bankje gestaan. Echter: ‘Er kwam nooit veel
van.’
Naast het bakhuis staat het washok. Al is ‘washok’ wel
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een erg eenvoudige naam voor deze geavanceerde drooginrichting ten behoeve van
de villa van Oud Groevenbeek. De uitschuifbare droogrekken en een stookinstallatie
met regelbare ventilatiekanalen vormen een fraai staaltje van vroeg-20ste-eeuwse
industriële techniek. Het wassen gebeurde echter nog gewoon met wasbord en wringer.
Op de bleek werd de was liggend op het gras gebleekt. De kinderen moesten de was
regelmatig met een gieter natmaken. Kort geleden is dit washok gerestaureerd.
Naast de bleek was de moestuin. De vorm was rechthoekig, met een aarden
middenpad met aan weerszijden daarvan de groentebedden. Rondom de moestuin
stonden paaltjes met gaas tegen de konijnen. Gekweekt werden groenten als andijvie,
wortels, spinazie, witte en rode kool, sla en boontjes. Kervel en bieslook groeiden
er voor de melkmoes, een streekgerecht dat verder bestond uit karnemelk, grote
rozijnen, spek, worst en gort. De aardappels, boerenkool en de fruitbomen stonden
verder weg, bij de kiepenloop (kippenren). De fruitsoorten waren oude appelrassen
als goudrenet, sterappel en Groninger kroon. Een deel van de appeltjes werden op
de kachel gedroogd, voor de hete bliksem. Verder stonden er kersenbomen als
krekenboompje (kriek) en meikersen. En juttenperen, stoofperen en kleine handperen.
Geen notenbomen. Van Schermbeek had die wel, maar daarvoor gold: ‘Nergens
aankomen.’ Moestuin en boomgaard zijn inmiddels verdwenen. Het erf was verder
sober, met veel ‘kale grond’, een straatje van klinkers en een wasstoep van veldkeien.
Voor de boerderij en het bakhuis waren twee bloemperken in de vorm van een ronde
cirkel van geknipte palm (buxus), gevuld met blauwe violen en dubbele meizeumpjes
(gevulde madelieven, een echte boerentuinplant). Vader Van de Kamp ging ze elk
jaar halen en planten. Deze vorm van bloemperken was kenmerkend voor de
noordwestrand van de Veluwe. Helaas zijn ze hier verdwenen en ook op boerenerven
in de omgeving vind je ze steeds minder.
Vanaf 1968 heeft Natuurmonumenten de verpachterstaak van de vorige eigenaar
Van Schermbeek overgenomen. Dit was ook het begin van veranderingen in de
bedrijfsvoering, vanaf de jaren '70 van de 20ste eeuw. Tot dat moment werd nog met
een paard geploegd. ‘Een trekker is een dood ding’, aldus vader Van de Kamp. Maar
dan komt toch de eerste trekker, een Fordje. En een meststrooier. De oude hooiberg
moet wijken voor de nieuwe wagenschuur. Vanaf die tijd is er iets meer vrije tijd,
wat zichtbaar wordt in de aanleg van een bloemenrand langs de gevel van de boerderij,
gevuld met ouderwetse boerenbloemen zoals goudsbloemen en afrikaantjes. Daar
blijft het bij, de grote moderniseringen van de 20ste eeuw zijn aan deze boerderij
voorbijgegaan. Gelukkig maar. Veel tradities zijn gebleven. Zoals het zorgvuldig op
zaterdag geharkte erf.

Boerentoekomst: portret van agrarische ondernemers in de Peizermaden
Kor Buist en Wicoja Koudijs rolden bij toeval in de koeien. Vijftien jaar geleden
viel hun oog op de plek van een afgebrande boerderij in een naburig dorp. Nieuwbouw
was echter alleen mogelijk, indien er een boerenbedrijf gevestigd was. Zo begonnen
Kor en Wicoja een boerenbedrijf naast hun andere werkzaamheden. Begonnen met
vijftig koeien is het bedrijf - inmiddels verplaatst naar de huidige historische boerderij
- uitgegroeid tot ruim vijfhonderd Franse limousins voor vlees en opfok, dat samen
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met compagnon Sytze van der Goot wordt gerund. Kor: ‘Hoezo weinig vrije tijd, dit
ís vrije tijd, wat is er mooier dan tussen de koeien sjouwen en zo genieten van de
natuur. Natuurlijk hoort daar ook bij geregeld's nachts je bed uit, op een stropak
gezeten wachten op een kalverende koe, glaasje Beerenburg erbij om wakker te
blijven.’
Het vleesveebedrijf van Kor en Wicoja in Eelde is gehuisvest in een oude Groninger
boerderij uit 1904. De spiksplinternieuwe stallen achter de boerderij verraden dat
het hier gaat om een modern bedrijf in een te klein geworden historische jas. Een
bekend verschijnsel en een uitdaging voor de ondernemers, Natuurmonumenten en
de architect, om de benodigde uitbreiding van stal- en schuurruimte vorm te geven
op een wijze die de historische beeldkwaliteit niet aantast maar juist versterkt.
Zorgvuldigheid, beeldkwaliteit, identiteit en samenhang met het landschap zijn
sleutelbegrippen. Het leidde tot een inspirerend voorbeeld van aanpassing van een
historische boerderij voor een duurzaam veeteeltbedrijf met toekomstperspectief.
De koeien grazen 's zomers allemaal op circa achthonderd hectare graslandgebied
in het aan de boerderij grenzende natuurgebied Peizer- en Eeldermaden.
Samenwerking met Natuurmonumenten was
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Eelde. De boerderij uit 1904 aan de rand van het natuurgebied Peizer- en Eeldermaden met de
in 2000 toegevoegde moderne potstal annex informatieruimte. Op het dak liggen 840
zonnecollectoren. Foto auteur, 2003.

een logische stap voor Kor en Wicoja. Hun bedrijf is volledig biologisch en daar past
de extensieve beweiding in het natuurgebied goed bij. De omvang van het bedrijf
valt van buiten niet erg op, dankzij het slim ‘wegzetten’ van de koeien in verschillende
stallen. Enorme schuren worden zo vermeden, waardoor het nergens massaal
overkomt. De verschillende stallen getuigen van verschillende ontwikkelingsstadia
in de veehouderij tussen 1904 en nu. Ook de oude ‘Hollandse’ grupstal in de
historische boerderij is nog in gebruik.
In de plaats en vormgeving van de nieuwste schuren, uit 1996, 2000 en 2003, is
gekeken naar de samenhang met de historische boerderij. Volgens de filosofie van
Lauw Rijneveld, bouwkundige bij Natuurmonumenten, zijn de nieuwe schuren
gegroepeerd rondom het achtererf. Hierdoor is een multifunctionele pleinruimte
ontstaan. De verschillende maten en nokrichtingen van de schuren verwijzen naar
de losse groepering van bijgebouwen op het erf, zoals in dit gebied van oudsher veel
voorkomt. Door meerdere kleinere schuren te bouwen in plaats van één grote, bleef
ook de kenmerkende hiërarchie tussen boerderij en bijgebouwen intact. Door hun
lagere hoogte en minder steile dakhellingen zijn de schuren, ondanks hun behoorlijke
omvang, toch visueel ondergeschikt aan de boerderij. De nieuwe stallen hebben een
stalen skelet en zwarte gepotdekselde wanden. De benodigde lichttoetreding in de
stallen is geregeld door één doorlopende vlakke lichtstrook onder de dakrand in plaats
van vele ontsierende losse lichtplaten.
Dergelijke oplossingen waarbij aangesloten wordt bij het historisch karakter van
de boerderij zonder historiserend te werk te gaan en zonder concessies te doen aan
hedendaags gebruik, kenmerken de manier van werken van Kor en Wicoja. Het sluit
bovendien goed aan bij de visie van Natuurmonumenten. Lauw Rijneveld: ‘Het in
een historische omgeving voortbouwen met moderne middelen is denkbaar, mits
rechtgedaan wordt aan een hoge beeldkwaliteit en historische waarden behouden
blijven. Uiteraard is dit altijd maatwerk en zal per situatie een goede keuze gemaakt
moeten worden tussen behouden en vernieuwen.’ De finishing touch is van Kor, die
met zijn achtergrond als directeur van een schildersbedrijf het niet kon laten om de
dakgoten en raamkozijnen opvallend geel te schilderen.
Aanplant van een nieuwe boomgaard in het kalverweitje naast een van de stallen
maakte het erf compleet. Er staan oude fruitrassen in als Groninger kroon, sterappel
en Zoete kroon (appels) en winterjan, Gieser Wildeman en Doyenne de Comice
(peren). De samenwerking met Natuurmonumenten heeft ook invulling gekregen in
de vorm van de wandelroute die langs de boerderij is aangelegd. Wandelaars kunnen
een kijkje nemen in een van de nieuwe potstallen, voorzien van een inpandig balkon
met uitzicht over de limousins. Dezelfde potstal waar Natuurmonumenten als
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voorbeeldproject voor duurzame energie in samenwerking met energiebedrijf NUON
zonnecollectoren heeft geplaatst. In de andere nieuwe potstal hebben Kor en Wicoja
een informatie- en vergaderruimte gemaakt, met grote ramen die uitzicht op de stal
geven. Het agrarische bedrijf heeft er zo een nieuwe functie bij: beleving van natuur
en landbouw dicht bij mensen brengen.
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Eelde. Het nieuwe erfplein achter de boerderij met links de potstal uit 2000 en rechts de
wagenschuur met lichtstrook in het dak uit 2003. Foto W. Kuijvenhoven, 2003.

Boerenburgers: portret van gedreven bewoners in Heerewaarden
Imposant rijst de hoger gelegen boerderij De Voorn in Heerewaarden in het landschap
op. Het is een bijzondere plek. Aan de Maas, midden in een voormalige schans uit
de Tachtigjarige Oorlog. Een weids uitzicht, veel lucht en 's avonds geroep van
ransuilen. Het is dan ook de plek waar Agniete Alkemade en Theo Vlek door
gefascineerd raakten en op slag voor vielen. Een boerderij die nog helemaal in
oorspronkelijke staat was, al moest je wel een beetje door de
jaren-'70-schrootjeswanden heen kijken. De boerderij uit 1889, een beschermd
rijksmonument op een archeologisch monument (de voormalige schans), vereiste
grondige restauratie. Maar in de visie van Natuurmonumenten ook weer niet te
grondig, want het authentieke karakter van plek en boerderij moest bewaard blijven.
Natuurmonumenten zocht naar bewoners om de zorg voor de boerderij aan over te
dragen die deze visie deelden. Geen boeren maar burgers, want een agrarisch bedrijf
op deze plek in het natuurgebied Maasuiterwaarden voortzetten lag niet voor de hand.
Het enthousiasme van Agniete en Theo voor deze plek en hun bereidheid de handen
uit de mouwen te steken, straalt van ze af.
De eerste stap in het proces, dat door bouwkundige Tony de Haan van
Natuurmonumenten werd begeleid, was een gedegen waardestelling van de
cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit van boerderij en omgeving. Historisch
en bouwhistorisch onderzoek werd uitgevoerd. Ontsierende bijgebouwen werden
gesloopt. Het oude zomer- en karnhuis, het bewaarhuis voor appels en twee voor het
beheer van het natuurgebied te gebruiken schuren bleven staan.
Natuurmonumenten vindt de boerderij van grote cultuurhistorische en
landschappelijk belang.
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Heerewaarden, boerderij De Voorne. Het monumentale voorhuis is in 1889 gebouwd, het ernaast
gelegen oude zomer- en karnhuis dateert uit het begin van de 19de eeuw.
Foto W. Kuijvenhoven, 2003.

Om dit veilig te stellen, heeft de vereniging randvoorwaarden voor gebruik,
restauratie, verbouwing en herbestemming opgesteld. Aan Agniete en Theo vervolgens
de taak om deze te vertalen in het uiteindelijke restauratieplan en bestek. In het begin
werden ze wel eens dol van Natuurmonumenten ‘en al die voorwaarden’, verzucht
Agniete. Maar het vooronderzoek met de geschiedenis van het complex sprak hen
zeer aan en het motiveerde wél. En qua visie zaten ze op één lijn: zo weinig mogelijk
veranderen, zoveel mogelijk herstellen, maar wel comfortabel wonen. Of zoals
Agniete het verwoord: ‘Gesteund door de mannen van Natuurmonumenten met elkaar
een mooi stukje werk maken.’
Agniete maakt een ronde door het voorhuis van de boerderij, waar werklieden
bezig zijn met de restauratie. Het voorname karakter van het voorhuis, dat in 1889
aan de oudere boerderij is gebouwd, is te danken aan de oprichter Groenendaal, die
niet alleen (heren)boer was, maar ook directeur van een steenfabriek. Ze wijst op de
stucwerkornamenten aan het plafond: ‘Volgende week komt er iemand adviseren
hoe we die kunnen opknappen.’ En op de verwijderde kastdeuren in de voorkamer:
‘De deuren waren te slecht, maar de originele hengels en sloten worden hergebruikt.’
Haar betrokkenheid strekt zich uit tot de kleinste details. Het fijne werk doet ze zelf.
De trap met marmerimitatie en deuren met houtimitatie voorzichtig afkrabben. En
daarna stipje voor stipje weer bijwerken. Een tijdrovend karwei, maar het resultaat
mag er zijn!
Het erf is, zoals op een boerderij van oudsher gebruikelijk was, sober, zonder poespas.
Een moes- en kruidentuin is door Agniete weer aangelegd op de oorspronkelijke
plek. De voortuin met twee monumentale bomen en uitbundig bloeiende sneeuw-
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Heerewaarden, boerderij De Voorne. Kenmerkend voor het rivierengebied is het overstek aan
de achterzijde. In samenwerking met de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek werd de
oorspronkelijke constructie achterhaald.
Foto W. Kuijvenhoven, 2003.

klokjes is door een tuinmuur omgeven. Het is deze eenvoud die het monumentale
karakter van het voorhuis versterkt. En het is een prachtige overgang naar het
omringende weidse landschap.
Een deel van de gebouwen gebruikt Natuurmonumenten voor vee en opslag van
hooi. In een stal staan Brandrode-runderen, een zeldzaam Nederlands veeras dat
wordt gebruikt om het natuurgebied Maasuiterwaarden in de omgeving te begrazen.
Hoewel ze zelf geen boer zijn, genieten Agniete en Theo van het agrarische bedrijf.
Als vanzelfsprekend spreekt Agniete over ‘onze eigen koeien’. En met deze
combinatie van burgerbewoning en agrarisch ‘natuur’-gebruik is de kenmerkende
agrarische uitstraling van boerderij en erf bewaard gebleven.

Toekomst
Het inpassen van boerderijen en omgeving in een veranderde tijd zorgt voor dilemma's
en problemen, maar levert vooral ook veel enthousiasme en nieuwe ideeën op. Een
pasklare oplossing voor de vele, zeer uiteenlopende situaties bestaat niet, geslaagde
voorbeelden van maatwerk zijn er wel. Deze drie voorbeelden laten zien hoe
historische boerderijen én het omringende landschap worden ingepast in de
dynamische 21ste eeuw.

Literatuur
F. Bosscher en J. van Reeken, Cultuurmonumenten van Natuurmonumenten,
Vereniging Natuurmonumenten/Terra, 's-Graveland 2002.
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Cultuurhistoriebeleid bij Natuurmonumenten, 's-Graveland 2001.
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OOLTGENSPLAAT. WAGENSCHUUR. CIRCA 1930
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FORMERUM. BOERDEERIJ. 1947
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Van Schouwse stolp tot wederopbouwboerderij
Pauline van Dijk
Dit herdenkingsjaar, vijftig jaar na de watersnoodramp, is er veel aandacht besteed
aan de overstromingen en de gevolgen daarvan voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
eilanden. Schouwen-Duiveland was een van de zwaarst getroffen gebieden, waarbij
vooral de boerenbedrijven het zwaar te verduren hebben gehad. Bovendien was het
de tweede keer binnen korte tijd dat het water hier zijn tol eiste. Evenals Walcheren
was Schouwen-Duiveland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog al eens onder
water komen te staan tijdens de zogenaamde ‘inundaties’. Deze beide gebeurtenissen
hebben enorme gevolgen gehad voor de dorpen, de inrichting van het landschap en
de boerderijbouw. Voor de Ramp was de Zeeuwse schuurgroep het meest
voorkomende boerderijtype in Zeeland. Dit type kent twee hoofdvarianten. De
boerderijen van het ‘langstype’ bestaan uit een bakstenen woonhuis met pannendak
met in het verlengde een zeer karakteristieke houten schuur. In de andere variant
staan het woonhuis en de schuur los van elkaar, waarbij de schuur vaak haaks op het
woonhuis staat. Typerend hierbij is dat de zwart geteerde planken van de schuren
dakpansgewijs zijn bevestigd. Een aantal van de oudere schuren zijn rietgedekt,
terwijl de jongere exemplaren veelal van een pannendak zijn voorzien. Aan de
voorzijde van deze schuren zijn grote hoge mendeuren aangebracht.
Schouwen-Duiveland kende hiernaast de zogenaamde Schouwse stolp. Deze
stolpen waren opgebouwd rondom een centrale hooitas, waaromheen zich de
vertrekken voor de boerenfamilie en het vee bevonden. Het uit baksteen opgetrokken
woongedeelte was veelal aan de zuidoostzijde van de hooitas gesitueerd, aan de drie
andere zijden bevonden zich de stallen, dorsruimten en dergelijke. Net als bij de
andere Zeeuwse boerderijen waren de buitenwanden van dit schuurgedeelte in hout
uitgevoerd, met daarin aan één zijde mendeuren. Eeuwenlang heeft de stolpboerderij
het beeld van Schouwen-Duiveland bepaald. De stolpen werden voornamelijk gebruikt
als weidebedrijf. De komst van stoomgemalen in de 19de eeuw hield echter in dat
het land droog kon worden gehouden waardoor een groot aantal bedrijven van veeteelt
op landbouw overschakelde. Deze ontwikkeling betekende het einde van de stolpen.
Zo waren er in het begin van de 19de eeuw nog ruim vijftig exemplaren. Vlak voor
de watersnoodramp waren er nog maar enkele over en ook deze laatste verdwenen
tijdens de Ramp in de golven.
Na 1953 veranderde het beeld van Schouwen-Duiveland drastisch door de
wederopbouw en herverkaveling. De maatregelen besloegen niet alleen het opschonen
van de sloten, uitdiepen van kreken en de aanleg van nieuwe wegen, maar ook de
vermindering van het aantal kavels. Tevens werd de minimumgrootte van
boerenbedrijven vastgesteld op tien à twaalf hectare en werden kleine boerderijen
gesaneerd. Als gevolg hiervan verdwenen de meeste boerderijen uit de dorpskernen
en werden er buiten de kernen nieuwe boerenbedrijven gebouwd.
Hoewel plaatselijke commissies de wederopbouw van woningen coördineerden,
gold dit niet voor boerderijen. Hiervoor was het Bureau Wederopbouw Boerderijen
uit Wageningen verantwoordelijk. Dit bureau had al in 1946 een wedstrijd
uitgeschreven tot het ontwerpen van een Zeeuwse boerderij van twaalf tot vijftien
hectare groot waar een gezin met zes kinderen zou kunnen wonen.
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Kerkwerve, Verseputseweg. Eén van de laatste Schouwse stolpen, 1949. Foto S.J. van der Molen,
coll. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee.

Een belangrijk aspect in het programma van eisen was dat deze boerderijen een
streekgebonden karakter moesten hebben. Voorzover bekend leidde deze prijsvraag
niet tot één gestandaardiseerde Zeeuwse wederopbouwboerderij. De inzenders hielden
zich namelijk vooral bezig met het zoeken naar een doelmatige, functionele oplossing,
waarbij snel en efficiënt kon worden gebouwd, en voldeden daarmee niet aan de
‘rustieke’ wensen van het Wageningse bureau.1
Te verwachten viel dat er na de Ramp wel zou worden overgegaan op
gestandaardiseerde boerderijen die via een snelbouwsysteem zouden kunnen worden
opgetrokken. Het in 1955 opgeleverde ‘voorbeeldbedrijf’ de Friesland Hoeve bij
Serooskerke doet een dergelijke ontwikkeling ook vermoeden.2 Toch is deze hoeve
geen standaardmodel dat overal
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Kerkwerve, Verseputseweg. De laatste Schouwse stolp verdwijnt in het water. Foto coll. Ochtman,
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee.

Serooskerke, Slikweg, de Friesland Hoeve. Deze boerderij dateert uit 1955. Reproductie uit: Gekwelde
Grond, Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
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in dezelfde vorm is overgenomen. Desalniettemin zijn er bij de nieuwe boerderijen
een aantal duidelijke overeenkomsten aan te wijzen. Er is afgestapt van de traditionele
combinatie van bakstenen woonhuizen en houten schuren. Het merendeel van de
wederopbouwboerderijen is gebouwd in duurzame rode baksteen en voorzien van
pannendaken. De ramen zijn strak uitgesneden en hebben ofwel geen, ofwel een
grote roedeverdeling. Het witgeschilderde lijstwerk is eveneens strak. Hoewel de
mechanisatie van de landbouw in 1953 andere eisen stelde aan de gebouwen, is met uitzondering van enkele zeer grote nieuwe schuren - teruggegrepen op de
traditionele boerderijtypen. Deels is het model van de Zeeuwse schuurgroep toegepast,
voor het overige is gebruikgemaakt van typen die ook elders in het land voorkwamen,
zoals de Vlaamse schuur. De typisch Schouwse stolpvorm keerde niet meer terug en
verdween daarmee definitief uit beeld.
Inmiddels worden ook de wederopbouwboerderijen bedreigd. Een aantal ervan is
al ‘verrustiekt’ met luikjes en geschulpte daklijsten of is zelfs helemaal witgeschilderd.
Soms wordt hierbij teruggegrepen op de traditionele Zeeuwse elementen. Bij de al
eerder genoemde Friesland Hoeve, die inmiddels niet meer in gebruik is als
boerenbedrijf, zijn de muren van het schuurgedeelte bijvoorbeeld voorzien van een
zwartgeteerde houten bekleding. Op dit moment zet de Boerderijenstichting Zeeland
zich in voor het behoud van de overgebleven traditionele Zeeuwse boerderijen. Maar
zoals ooit de stolpen en de Zeeuwse schuurgroepen het beeld van
Schouwen-Duiveland bepaalden, zijn nu de wederopbouwboerderijen, die zo
onlosmakelijk met de geschiedenis van het eiland zijn verbonden, bepalend voor het
landschap. Het is daarom betreurenswaardig dat alleen de boerderijen tot 1940 zijn
geïnventariseerd en er (nog) geen beschermingsstatuut is voor de
wederopbouwboerderijen.
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BENNEKOM, ACHTERSTRAAT 11. BOERDERIJ BOEKELO. 1943
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ACHT. BOERDERIJ DE NISPELHOEF. CIRCA 1930

Eindnoten:
1 De informatie over deze prijsvraag is afkomstig van een deelnemer aan de prijsvraag, de heer
P.A. Boot uit Zierikzee. Hij was intensief betrokken bij de wederopbouw van
Schouwen-Duiveland. Welke rol het Bureau Wederopbouw Boerderijen precies heeft gespeeld
bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en de Ramp dient nog nader te worden
bestudeerd.
2 De Friesland Hoeve heeft enige tijd dienst gedaan als ‘voorbeeldbedrijf’. J.M. de Nooijer e.a.,
Gekwelde Grond, Schouwen-Duiveland in ramp en herstel, Middelharnis 1958, tweede geheel
herziene druk Zaltbommel 1977.
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Emmeloord, Espelerweg 4. Een traditionele ontginningsboerderij met langsdeel van het
Wieringermeertype (Q7).

Kraggenburg, Zwartemeerweg 46, boerderij Woltersheem. Deze traditionele ontginningsboerderij
met een langsdeel is van het Wieringermeertype (Q7h).
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De boerderijen van de Noordoostpolder
Bé Lamberts
Een autorit over de snelweg door de Noordoostpolder zal waarschijnlijk slechts
een enkeling inspireren tot het nemen van een alternatieve route door dit nog
jonge, geheel vanaf de tekentafel gecreëerde rurale land, waar ‘het altijd waait
en niets valt te beleven’. Zij die om wat voor reden ook de bodem van de
voormalige Zuiderzee via de dorpen en de landwegen wel eens doorkruist hebben,
zullen echter aangenaam verrast zijn geweest. Vooral bezoekers die vanaf de
fiets de zintuigen de kost konden geven en de ruimtelijkheid van het door
voornamelijk rechte land- en waterwegen doorsneden landschap, de majestueuze
wolkenluchten boven de uitgestrekte akkers, de stilte en de diversiteit aan geuren
en kleuren lijfelijk hebben ervaren, zullen onder de indruk zijn geweest. Het
polderlandschap en de er onverbrekelijk mee verbonden agrarische bebouwing
zijn dan ook in meerdere opzichten buitengewoon en allesbehalve saai.

Het nieuwe land
Toen de Noordoostpolder in 1942 droog was gevallen en er kon worden begonnen
met de bodemverbetering, het cultuurrijp maken, de verkaveling en uiteindelijk met
de inrichting van het nieuwe land, was het er letterlijk woest en ledig. De eerste
bouwsels die ontstonden in dit nog troosteloze landschap, waren de in kampen
opgestelde barakken, die onderdak boden aan de polderwerkers. Deze barakken
waren bedoeld als tijdelijk onderkomen en de meeste waren daarom in hout
opgetrokken. Daarna kwamen al snel, ondanks de door de bezetter afgekondigde
bouwstop, de eerste boerderijen en de eerste permanente bewoners van de polder.
De Noordoostpolder werd in de oorlogsjaren slechts bewoond door een gering
aantal boeren en enkele duizenden, in barakkenkampen wonende arbeiders, die
werden ingezet voor de ontginning van het gebied. Veel van deze arbeiders waren
hier tewerkgesteld in het kader van de ‘Arbeitseinsatz’. Ook werkte hier een grote
groep onderduikers. Deze konden hier lange tijd redelijk veilig verblijven, omdat de
bezetter baat had bij hun aanwezigheid, want deze wilde de polder zo snel mogelijk
in bedrijf nemen als producent voor de voedselvoorziening. Onderduikers werden
daarom gedoogd, zolang ze geen illegale activiteiten ontplooiden.
Om de teelt van landbouwgewassen mogelijk te maken, werden na de oorlog vanuit
het gehele land vakbekwame boeren naar de polder gehaald. In eerste instantie waren
het vooral boeren uit gebieden waar de agrarische sector met grote problemen te
kampen had. De eerste generatie polderbewoners - de boerenbevolking en anderen
- had een bijzondere samenstelling. De kolonisten waren namelijk door de overheid
gekozen na een selectieprocedure en moesten aan een aantal criteria voldoen. Daardoor
was men ervan verzekerd dat de bevolking van de Noordoostpolder ijverig, gezond,
net en godvruchtig was, eigenschappen die nodig waren om een sober leven van hard
werken in de polder aan te kunnen. De eerste generatie was samengesteld uit vrij
jonge gezinnen, die uit alle windstreken van het land kwamen en bij voorkeur een
Nederlands-hervormde, gereformeerde of rooms-katholieke achtergrond moesten
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Creil, Klutenweg 39 I. Een kleine traditionele boerderij met dwarsdeel van het type C.

deze kerkelijke gezindten. Zodoende was niet alleen het nieuwe land, maar
aanvankelijk ook de samenstelling van de bevolking het product van tekenaars,
planners en van hogerhand opgelegde bepalingen. Vrije vestiging in de
Noordoostpolder werd pas mogelijk vanaf 1962.
De eerste boerenbedrijven waren voornamelijk gesitueerd in de oostelijke helft
van de polder, omdat van hieruit de ontginning plaatsvond. Deze zogenaamde
ontginningsschuren staan bij kruispunten van landwegen en worden gekenmerkt door
een traditionele vormgeving en materiaalgebruik. Vanaf het eind van de jaren '40
verrezen, verspreid over de gehele Noordoostpolder, de boerderijen met de zo
karakteristieke, uit geprefabriceerde betonnen onderdelen opgetrokken schuren.
Er is een grote variatie in de grootte en de vormgeving van de boerenbehuizingen
in de Noordoostpolder. Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel gerelateerd
aan de hoeveelheid land bij de boerderijen, waarvan de grotere werden vergezeld
door landarbeiderswoningen. Er zijn echter ook een aantal gemeenschappelijke
kenmerken. Zo liggen de boerderijen alle vrij dicht aan de weg, aan de korte zijden
van de kavels. De entrees tot de erven worden gemarkeerd door achthoekige (met
erfnummer) en conische betonnen palen. De indeling van zowel het woon- als het
bedrijfsgedeelte is uiterst doelmatig en de vormgeving sober.
Van groot belang voor het aanzien van alle agrarische bedrijven in de
Noordoostpolder zijn de deels bewaard gebleven erfbeplanting en de bomensingels
rondom de erven. Deze zogenaamde windsingels

Luttelgeest, Luttelgeesterweg 25. Een kleine traditionele boerderij van het in 1950 ontworpen
type C4.var.

waren niet alleen bedoeld om de boerderij enige beschutting te bieden tegen de wind.
Als onderdeel van het door stedenbouwkundige J.C. Pouderoyen en
landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer ontworpen Algemene Landschapsplan van
1947 hebben ze ook, evenals de bomenrijen en de struiken aan de polderwegen, een
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grote landschappelijke waarde. De windsingels versterken de visuele samenhang
tussen de agrarische bedrijven en het polderlandschap. Ze zorgen ervoor dat de
gebouwen voor een belangrijk deel aan het oog worden onttrokken en dat de
boerenerven één worden met het landschap.

De vroege geschiedenis van de boerderijen van de Noordoostpolder
Met de bouw van boerderijen, die bijna allemaal in pacht werden uitgegeven, is
begonnen in 1943. De in dat jaar en in 1944 gebouwde ontginningsboerderijen waren
echter nog gering in aantal en verrezen in een nog niet ingerichte polder. Pas na de
oorlog, toen werd overgegaan tot de uitgifte van de landerijen in de polder, werd de
bouw van boerderijen grootschalig aangepakt. Deze was in handen van de
Bouwkundige Afdeling van de Directie van het Wieringermeer
(Noordoostpolderwerken), de voorloper van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
(RIJP). De Afdeling Boerderijenbouw van de Wieringermeerdirectie was
verantwoordelijk voor de ontwerpen van de gebouwen met een agrarische
bestemming. De staat, en met name het Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw, had een belangrijke sturende en controlerende rol bij de boerderijbouw
en bepaalde behalve het budget ook het materiaalgebruik
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en uiteindelijk de rationele, geheel op doelmatigheid gebaseerd vormgeving.
Er was in de wederopbouwjaren sprake van een verregaande, door de overheid
opgelegde planmatigheid, waarbinnen de ontwerpers van de boerderijen, door gelden materiaalgebrek gedwongen, moesten zoeken naar mogelijkheden voor
standaardisatie. Dit leidde echter geenszins tot eenvormigheid. De Noord-oostpolder
kent namelijk een grote verscheidenheid aan boerderijtypen en varianten daarop.
Deze zijn gerelateerd aan de omvang en de aard van het bedrijf, maar ook aan de
indeling van de bedrijfsgedeelten en de plaatsing van de woningen ten opzichte van
de schuur. De kavels van de bedrijven voor akkerbouw, gemengd bedrijf, tuinbouw
en fruitteelt varieerden in grootte van 12 hectare voor de kleinste, via 15, 18 en 24
voor de middelgrote tot 36, 42 en 48 voor de grootste. De typen en de bijgebouwen
op de erven geven ook nu nog duidelijk aan met voor soort bedrijf we te maken
hebben en hoe groot ze oorspronkelijk waren.
De grote, traditionele boerderijen die al in de oorlogsjaren verrezen, zijn van het
zogenaamde Wieringermeertype. Ze kregen een woongedeelte dat weliswaar
rechtstreeks is verbonden met het bedrijfsgedeelte, maar toch een bepaalde mate van
zelfstandigheid heeft. Later gebouwde typen voor de middelgrote bedrijven tot 24
hectare hebben een vergelijkbare samenstelling. De bedrijven van 24 hectare en meer
zijn voorzien van een vrijstaande pachterswoning bij de betonnen schuren, of zijn
er door middel van een tussenlid mee verbonden. Voor de kleinere, geheel in baksteen
opgetrokken boerderijen was gekozen voor een min of meer ongelede vorm, waarbij
de bedrijfsruimte en de woonruimte zoveel mogelijk onder één kap werden verenigd.
Binnen de verschillende typen komen diverse variaties voor, met verschillen die
voornamelijk worden veroorzaakt door de indeling van de schuur en de plaatsing
van de woning ten opzichte van het bedrijfsgedeelte. Uiteindelijk resulteerde dit in
twaalf hoofdtypen en enkele tientallen hiervan afgeleide, tussen 1943 en 1960
gebouwde boerderijtypen. Enkele hiervan komen weinig voor, andere zijn in grote
aantallen gebouwd. De verschillende typen worden aangeduid met letters en
lettercombinaties, deels aangevuld met een cijfer.

De verschillende boerderijtypen
Ontginningsschuren oftewel Wieringermeerboerderijen
De eerste generatie polderboerderijen was afgeleid van een type dat was ontwikkeld
voor de Wieringermeerpolder, die tien jaar vóór de Noordoostpolder ontstond. De
in de jaren '30 gebouwde boerderijen in de Wieringermeer waren zo ontworpen dat
ze min of meer het aanzien kregen van de ‘gemiddelde’ Nederlandse boerderij. De
monumentale, in 1943 en 1944 gebouwde ontginningsboerderijen in de
Noordoostpolder lijken op het type dat in de Wieringermeer werd gebouwd als type
D.
De ‘Wieringermeerboerderijen’ in de Noordoostpolder waren de centra van waaruit
per boerderij vijfhonderd hectare van het polderland cultuurrijp werd gemaakt. Deze
ontginningsschuren zijn gemakkelijk te onderscheiden van de naoorlogse boerderijen
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in de Noordoostpolder. Ze zijn namelijk gebouwd in een traditionele, aan de Delftse
school verwante bouwstijl. De grote schuren van dit boerderijtype werden gedekt
met riet, dat ruim voorhanden was in de nabije omgeving. Het was een goede
vervanger voor de wel op de woongedeelten liggende dakpannen, die vanwege de
door de oorlog ontstane bouwmateriaalschaarste nauwelijks leverbaar of te duur
waren.
De ‘Wieringermeerboerderijen’ waren te verdelen in twee series, waarvan met
name de indeling van de schuren verschilt. De serie Q7 was bestemd voor
akkerbouwbedrijven. De S6-serie was bestemd voor gemengd bedrijf en is te
herkennen aan de aanwezigheid van reeksen stalramen in de langsgevels. Beide series
zijn van het langsdeeltype en vormen nog steeds een monumentale herinnering aan
de vroegste bebouwingsgeschiedenis van de Noordoostpolder.

Schuren van schokbeton
Met de bouw van grote aantallen boerderijen werd begonnen in april 1949, toen er
nog steeds een nijpend tekort aan bouwmaterialen, geld en vakbekwame bouwvakkers
was. Toch moest er volgens het uitgifteplan van 1947 in een korte tijd de gebouwen
van zo'n 1500 bedrijven voor akkerbouw en gemengd bedrijf worden opgetrokken.
Om kosten te sparen en om in hoog tempo te kunnen bouwen, werd daarom besloten
om voor de boerderijen van 24
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Emmeloord, Hannie Schaftweg 6. Boerderij uit 1950-1951 met een vrijstaand woonhuis en een
schokbetonnen schuur uit de tweede serie.

hectare en groter een bouwmethode te ontwikkelen die de werkzaamheden op de
bouwplaats en het gebruik van baksteen zoveel mogelijk zouden beperken. De als
directeur aan de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer,
Noordoostpolderwerken verbonden ingenieur A.D. van Eck ontwierp hiervoor een
op Amerikaanse bouwsystemen geïnspireerde schuur, die werd gemaakt van
gestandaardiseerde en geprefabriceerde betonnen muurplaten, die werden bevestigd
aan spanten van gelamineerd hout of beton. De betonnen spanten en gevelplaten
werden vervaardigd door de N.V. Schokbeton te Kampen. De platen hadden een
moduulmaat die was gerelateerd aan de breedte van de deuren in de schuur.
Dankzij de betonnen platen, die aan één kant vlak waren en aan de andere kant
geprofileerd met versterkingsribben, kon in een tijdsbestek van slechts enkele dagen
een complete schuur in elkaar worden gezet die binnen enkele weken gebruiksklaar
was. Deze montagebouw maakte het mogelijk om in de periode 1949-1959 een kleine
duizend boerenbedrijven in de polder onder dak te krijgen. In de periode april
1949-augustus 1953 werden 587 daarvan voorzien van een schokbetonnen schuur.
De rechthoekige, onder zadeldaken staande montageschuren kunnen worden
verdeeld in drie series. De eerste serie is herkenbaar aan de nogal vlakke buitengevels.
De deel- of inrijdeuren van deze schokbetonnen schuren van de typen Pa tot en met
Pf staan in de kopgevels, die in top worden verlevendigd door een groot driehoekig
licht met roedeverdeling. De schuren waren voorzien van symmetrische kniespanten
van gelamineerd hout van de firma Nemaho uit Doetinchem.
Bij de tweede serie zijn de gevelplaten omgekeerd, zodat door de nu zichtbare
ribben de plasticiteit van de gevels werd vergroot en de schuren een aantrekkelijker
aanzien kregen. De symmetrische spanten van houtlaminaat uit de eerste serie werden
vervangen door asymmetrische spanten, waardoor bij de gemengde bedrijven de
stalruimte en bij de akkerbouwbedrijven de bergingen naast de tasruimte niet meer
werden doorbroken door de spantbenen. Bij de derde serie schuren is de geveltop
voorzien van een uit houten planken of eternietplaten bestaand
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Nagele. Schokbetonnen montageschuur van de tweede serie. Foto RDMZ, A.J. van der Wal,
2002.

Tollebeek, Vormtweg 12. Boerderij met schokbetonnen schuur type PF 10 uit de derde serie en
aangebouwd woonhuis type L.
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beschot en een kleiner licht in de top. De spanten voor deze schuren waren dikwijls
van beton. De betonnen schuren worden meestal vergezeld van sober ogende, vanuit
een rechthoekige plattegrond en geheel in baksteen opgetrokken pachterswoning met
zadeldak. Bij een aantal betonnen schuren staat echter een houten woonhuis. Het
betreft in die gevallen een zogenaamde Oostenrijkse woning. Deze verrezen in 1948
en 1949 in een aantal complexen in de dorpen Emmeloord, Marknesse en Ens, maar
ze dienden ook als pachterswoning bij de oudere schokbetonschuren in het
zuidoostelijke deel van de polder. Oorspronkelijk stonden er geen betonnen schuren
bij de Oostenrijkse woningen, maar houten noodschuren, die slechts een korte
levensduur hadden. De noodschuren zijn in het begin van de jaren '50 vervangen
door de nog steeds in gebruik zijnde montageschuren van schokbeton. Ook de
Oostenrijkse woningen zijn gebouwd als noodonderkomen. Hoewel ze waren bedoeld
als tijdelijke oplossing voor de woningnood voldeden ze en voldoen ze nog steeds
goed, waardoor de meeste behouden zijn gebleven. Bij de akkerbouwbedrijven
werden de woningen los van de schuur gebouwd. Bij gemengde bedrijven zijn de
schokbetonschuur en de woning met elkaar verbonden door middel van een tussenlid.

De kleinere, traditionele boerderijen
Voor de bedrijven die kleiner waren dan 24 hectare, bleek de montagebouw te kostbaar
en technisch niet haalbaar. De kleinere boerderijen werden dan ook op traditionele
wijze gebouwd van baksteen in een aan de Delftse School verwante stijl zonder
opsmuk. Kenmerkend voor de kleinere boerderijen zijn de vaak in de kap stekende
inrijdeuren in beide langsgevels en de compacte hoofdvorm met bedrijfs- en
woongedeelte onder één kap, die bij enkele typen is voorzien van wolfseinden. Deze
dwarsdeel-boerderijen van de typen C, D en J waren oorspronkelijk bedoeld voor
gemengd bedrijf. De typen H, K, M en O waren eveneens voor gemengd bedrijf
bestemd. Het type O komt weinig voor. Hiervan zijn er slechts zeven gebouwd. Van
het type K en al zijn varianten verrezen 186 stuks, waarmee dit het meest
voorkomende traditionele boerderijtype in de Noordoostpolder is.
Een aantal van de kleinere boerderijen heeft inmiddels haar functie als
landbouwbedrijf verloren en is verbouwd tot woonhuis. Met het wijzigen van de
agrarische bestemming verloren ook veel van de bijgebouwen hun functie en werden
afgebroken. Ook verdween een belangrijk deel van de oorspronkelijke erfbeplanting.

Bijgebouwen en landarbeiderswoningen
Naast de hoofdgebouwen kunnen deels open bergingen in de vorm van kapschuren
voor de landbouwwerktuigen en gereedschappen, vrijstaande varkenshokken,
kippenhokken en hooibergen, en soms een dubbele aardappelbewaarplaats op de
erven in de Noordoostpolder worden aangetroffen. De vrijstaande aardappelloodsen
van het type J, die in het begin van de jaren '50 werden gebouwd om aardappelen
voor een langere periode op te slaan, zijn bijzondere verschijningen op de erven van
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enkele akkerbouwbedrijven. De luchtgekoelde en goed tegen warmte en kou
geïsoleerde loodsen zijn samengesteld uit een plat middengedeelte met doorrit en
een volume met zadeldak aan weerszijden. Op de nokken van deze daken staan kokers
voor de aanvoer van frisse lucht, die wordt gekoeld en tussen de aardappels door
wordt geperst.
Niet op het erf staand, maar oorspronkelijk wel deel uitmakend van de
boerenbedrijven, zijn de landarbeiderswoningen, die voor zo'n duizend vaste
landarbeiders en hun gezinnen werden gebouwd. De Noordoostpolder zou het laatste
grote poldergebied in Nederland zijn waar bij de boerderijen nog dienstwoningen
voor de landarbeiders werden gebouwd. Deze woningen staan in de directe omgeving
van

Kraggenburg, Zwartemeerweg 29a-b. In 1949 gebouwde dubbele landarbeiderswoningen van
het type A.
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Kraggenburg, Kadoelerweg 14. Deze traditionele ontginningsboerderij met een langsdeel van
het Wieringermeertype (Q7T) en een woonhuis (type H).

de bedrijven van 24 hectare en groter en hebben hetzelfde huisnummer als de boerderij
waar ze oorspronkelijk bij hoorden. Ze werden gebouwd in blokjes van twee, drie
en vier onder één kap en waren voorzien van door hagen omzoomde voor- en/of
achtertuintjes. Ze gaven de arbeiders de mogelijkheid om groente en aardappelen
voor eigen gebruik te verbouwen en eventueel wat kleinvee te houden. De
voortschrijdende mechanisatie in de landbouw maakte in de loop van de tijd veel
landarbeiders overbodig, waardoor ze naar elders vertrokken. De meeste woningen
werden verkocht en zijn sindsdien in particulier eigendom.

Rijksbescherming
Hoewel veel agrarische bedrijven in de Noordoostpolder door moderniseringen en
mechanisatie hun oorspronkelijk aanzien voor een deel hebben verloren, zijn er ook
boerderijen die in vrijwel ongewijzigde staat bewaard zijn gebleven. Vanwege het
bijzondere karakter van deze speciaal voor dit gebied ontwikkelde boerderijen,
vanwege hun innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied en vanwege hun
historisch-ruimtelijke samenhang met de polder heeft een aantal boerderijen inmiddels
de status van rijksmonument gekregen. Ze behoren tot de eerste zaken uit de periode
van de wederopbouw die van rijkswege beschermd zijn. De rijksbescherming is een
officiële erkenning van de uniciteit van deze boerderijen, die van essentieel belang
zijn voor een in meerdere opzichten eveneens uniek gebied.
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BUITENPOST. HOEVE DE POEL. 1946

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

183

LAREN. GOOISE BOERDERIJ. CIRCA 1920
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Pootaardappelbewaarplaatsen
Ben Kooij
Bij de wat grotere akkerbouwbedrijven, in het bijzonder die bedrijven die van oudsher
veel aardappelen verbouwden, kan men glazen gebouwtjes aantreffen die doen denken
aan een soort planten- of kweekkasjes. Dit soort opstallen zijn bergplaatsen voor
pootaardappelen en dus in het geheel géén kassen. De grootte en capaciteit waren
afhankelijk van de opslagbehoefte en dus direct afhankelijk van de grootte van het
bedrijf.
De gangbaarste bewaarplaatsen zijn ongeveer vijf of zeven meter breed; de lengte
kan oplopen tot enkele tientallen meters. Meestal

Zuidland (Voorne-Putten), Haasdijk-hoek Kerkweg. Pootaardappelbewaarplaats. Foto RDMZ,
IJ. Heins, 2003.

staan de grotere exemplaren van de boerderij af of soms geheel vrij bij de akkers.
De ligging en oriëntatie van de bewaarplaatsen is niet eenduidig, zoals bij kassen.
Wel is het zo dat zij op een praktische plaats staan waar de boer met paard en wagen
of tractor er gemakkelijk bij kan, dus dicht bij de boerderij, voor, achter of opzij. De
plaatsing van de nokrichting is afhankelijk van de indeling van het erf en de aan- en
afvoermogelijkheden.
De bestaande voorbeelden dateren alle uit de 20ste eeuw, van vóór de Tweede
Wereldoorlog en kort erná. Dit is verklaarbaar want het wetenschappelijk onderzoek
was pas kort vóór 1900 goed op gang gekomen. De moderne bedrijfsvoering maakt
er tegenwoordig geen gebruik meer van. De verspreiding strekt zich uit over alle
provincies, maar er zijn gebieden, zoals Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, waar
ze meer voorkomen dan elders. Het bijzondere gebouwtype is niet geheel onopgemerkt
gebleven binnen de Nederlandse monumentenzorg. Op dit moment is een negental
voorbeelden van dit karakteristieke type gebouw als rijksmonument beschermd. Men
herkent de bewaarplaatsen aan de verticale glaswanden en het flauw hellende dak.
Meestal zijn deze éénlaagse bouwwerkjes wit geschilderd. Donkergroen of bruin
komt ook voor, maar dat duidt vaak op een functieverandering. Doorgaans hebben
bewaarplaatsen een rechthoekige plattegrond die in tweeën is opgedeeld door een
middenpad, met in de korte zijde de toegang. De opstanden en de constructie,
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hoofdzakelijk van hout, rusten op een stevige fundering van beton. Voor de dichting
is veel veiligheidsglas in de vorm van draadglas toegepast. Door het glas heen,
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zowel aan de korte als lange zijde, zijn de windschoren, die stevigheid geven aan de
fragiele constructie van dit bouwwerkje, onder een hoek van circa 45 graden waar
te nemen. Bij de kleinere bewaarplaatsen treffen wij meestal een gesloten dak aan
van golfplaten of van bitumen met isolatie. Bij de grotere exemplaren wordt de
bovenste helft van het dak vaak in glas uitgevoerd, terwijl de onderste helft uit een
blind en geïsoleerd dakvlak bestaat.
In een pootaardappelbewaarplaats werden gedurende zes à acht weken in gestapelde
kistjes pootaardappelen, ook wel poters genoemd, bewaard voor het nieuwe seizoen.
In de bewaarplaats stonden links en rechts van het middenpad op roosters een groot
aantal betrekkelijk lage houten aardappelkistjes met de afmetingen van circa 43 ×
58 cm opgesteld, gemiddeld vijftien kistjes hoog. In dergelijke bakjes ging 10kg
pootgoed. Afhankelijk van de breedte konden per strekkende meter 1800 tot 3000
kg poters opgeslagen worden; per hectare werd circa 2, 5 ton uitgereden. Belangrijke
eis was dat de aardappelen niet mochten bevriezen, want anders zouden zij niet meer
bruikbaar zijn. Dit betekende dat de bewaarplaatsen een isolerend vermogen moesten
hebben. In de uitvoering zien wij deze eis verwerkt in de toepassing van dubbele
ruiten met spouw en dubbele houten deuren al of niet met glas; een derde deur met
vliegengaas kon voor extra ventilatie zorgen.
Een tweede belangrijke eis was een goede beluchting van de ruimte. Omdat de
aardappelen ademen en koolzuur afscheiden, is voor

Zuidland (Voorne-Putten), Drogendijk 1. Pootaardappelbewaarplaats uit 1939. Foto auteur,
2003.

het behoud van een goede conditie een goede zuurstoftoevoer nodig. Daarbij komt
dat, indien er geen ventilatie zou zijn of de roosters dichtgezet zouden zijn, de werkers
in de ruimte onwel zouden kunnen worden. Zelfs bij vorst dient er toch een geringe
ventilatie te zijn. Om te bewerkstelligen dat de verse lucht vorstvrij binnenkwam,
bracht men onder de vloer lange luchttoevoerkanalen aan die in verbinding stonden
met putjes buiten tegen de gevels. Op de nok zal men altijd kleine of grotere
ventilatiekappen aantreffen. Bij een middelgrote bewaarplaats werden er twee
aangebracht en bij de grotere drie of meer exemplaren van zink, zogenoemde
patentventilatiekappen van de firma Braat uit Delft. Bij sommige bewaarplaatsen
waar het dak deels van glas is, zijn van dezelfde firma ook metalen glasroeden
toegepast.
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Pootaardappelbewaarplaatsen, ook wel aangeduid als poterbewaarplaatsen, moet
men niet verwarren met bergplaatsen voor consumptieaardappelen, die een veel
grotere opslagcapaciteit hebben en binnen altijd donker en koel zijn. Onderzoeken
uit Wageningen hebben aangetoond dat een gelijkmatige verlichting van de poter
een regelmatige en krachtige spruitvorming ontwikkelt, wat bevorderlijk is voor de
kwaliteit. Van gezond pootgoed kan men een gezonde aardappelplant en dus ook
een goede opbrengst verwachten. Door deze kwaliteitsverbetering komen ná het
poten de aardappels gelijkmatiger op. Bijkomend voordeel was dat men wat later
met poten kon starten, met als gevolg minder last van voorjaarsvorst. Vroeger werden
pootaardappelen naar gebruik in gekuild. Het kwam vaak voor dat zij bij strenge
vorst bevroren en dus niet meer bruikbaar waren. Bij een ‘warme’ winter ontstond
een ander probleem, namelijk broei, waardoor zij sterk uitliepen en niet meer te
verwerken waren. De behoefte aan betere bewaaromstandigheden voor het pootgoed
deed zich dus voelen.
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MEERLD, MOLENEIND 4. KASTEELHOEVE. CIRCA 1925
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ITTEREN, HARTELSTEIN 204. HOEVE HARTELSTEIN. 1932
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De gesloten hoeve als ‘gesunkenes Kulturgut’
Een nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van de Zuid-Limburgse
boerderij
Ellen van Olst
Vanaf het begin van de 20ste eeuw hebben onderzoekers van
verschillende pluimage zich beziggehouden met de vraag naar de
totstandkoming en verspreiding van de verschillende boerderijvormen.
Daarbij zijn, afhankelijk van de specifieke achtergrond van de
geïnteresseerden, allerlei sterk uiteenlopende theorieën gepubliceerd.
Naast architectuurhistorische, landbouwtechnische en
sociaal-economische overwegingen speelden hierbij ook volkskundige
ideeën een rol, waarbij soms niet werd geaarzeld om bestaande
boerderijvormen rechtstreeks uit de vroege Middeleeuwen, de
Romeinse Tijd of zelfs de prehistorie te laten stammen. Een van de
boerderijvormen die zich het sterkst mocht verheugen in de historische
belangstelling, is de Zuid-Limburgse gesloten hoeve, met zijn
carrévormige opzet van woon- en bedrijfsruimten rondom een open
binnenplaats en zijn imposante, naar buiten toe sterk gesloten en soms
haast defensief aandoende architectuur. Over de herkomst van deze
opvallende - en van de rest van heel Nederland afwijkende boerderijvorm is in het verleden veel gespeculeerd, wat een aantal
opmerkelijke theorieën heeft opgeleverd.

Eerdere theorieën
Door de eind-19de-eeuwse volkskundige Gallée werd een direct verband gelegd
tussen de Limburgse gesloten hoeve en de vroegere aanwezigheid in dit gebied van
Romeinse villa's, die eveneens een carrévorm bezaten.1 Hij nam aan dat in de huidige
boerderijen een herinnering bewaard was gebleven aan de Romeinse bouwtraditie,
en sprak beeldend van het ‘Romeinse villatype’, een term die in de populaire literatuur
een taai leven zou gaan leiden.2 Door latere onderzoekers, zoals Van der Ven en
Uilkema, werd echter al vanaf de jaren '20 vastgesteld dat van een zo uitzonderlijke
continuïteit in bouwtrant in werkelijkheid geen sprake kon zijn geweest.3 Na de val
van het Romeinse Rijk werden de villa's verlaten, waarna de gebouwen ten prooi
vielen aan verval en afbraak en geleidelijk van het toneel verdwenen. Hekker toonde
later op basis van opgravingsresultaten en oude geschriften aan dat de Limburgse
boerderijen uit de na-Romeinse Tijd, zoals ook de meeste inheemse bouwsels ten
tijde van de Romeinen, gewoon weer aansloten bij de oudere lokale bouwtradities.4
Deze boerderijen bestonden uit een complex van vrijstaande gebouwen met
verschillende functies, die in los verband bijeen stonden op een omheind erf. Van
een carrévorm was nog zeker tot ver na de Middeleeuwen geen sprake.
Naast het Romeinse villaverhaal deed nog lang een andere sterk tot de verbeelding
sprekende - en daarmee vrijwel onuitroeibare - theorie opgang: de gesloten hoeve
met zijn kasteelachtige uitstraling zou zijn ontstaan uit defensieve overwegingen, uit
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angst voor oorlog en plundering.5 In het bijzonder werd daarbij vaak verwezen naar
de ‘bokkenrijders’, roversbenden die halverwege de 18de eeuw het platteland van
Limburg onveilig maakten. Ook deze visie is echter achterhaald. Niet alleen kwamen
de eerste gesloten hoeven al tot stand vóór die periode van sociale onrust, maar
bovendien heeft recent onderzoek uitgewezen dat het belang en de omvang van deze
benden in werkelijkheid veel geringer waren dan men eerder aannam. De meeste
gesloten hoeven werden ook niet in oorlogstijd gebouwd, maar juist
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Hoensbroek. kasteel Hoensbroek. Overzichtsfoto van het kasteel met de beide voorburchten.
Foto RDMZ.

in een periode van relatieve rust. Het is trouwens twijfelachtig in hoeverre de over
het algemeen niet erg zwaar uitgevoerde muren werkelijk bescherming zouden hebben
geboden bij een aanval van enige omvang. De verdedigbaarheid van de gesloten
hoeven was in feite gering, in weerwil van hun uiterlijk. Door de belangrijkste latere
onderzoekers, zoals Uilkema en Hekker, werd de herkomst van de gesloten hoeve
dichter bij huis gezocht. Men dacht aan een geleidelijke ontwikkeling, waarbij de
voorheen vrijstaande gebouwen in de loop van de tijd steeds verder zouden zijn
aaneengebouwd, tot de carrévorm was bereikt. Deze spontane lokale ontwikkeling
zou uitsluitend zijn ingegeven door praktische overwegingen. Door de voortdurende
toename van de landbouwkundige productie moesten de boerderijen in de loop van
de tijd worden uitgebreid. De smalle, eenbeukige Zuid-Limburgse gebouwen leenden
zich door hun constructieve opzet niet voor verbreding, maar uitsluitend voor
verlenging van de plattegrond. Een steeds verdere verlenging van de gebouwen zou
echter tot een onwerkbare situatie hebben geleid, met veel te grote afstanden tussen
de verschillende bedrijfsonderdelen. In dat licht bezien zou een uitbreiding in haakse
richting en ten slotte in carrévorm gewoon de meest voor de hand liggende oplossing
zijn geweest. Ook het feit dat hierdoor alle stallen rondom de binnenplaats met de
mestvaalt kwamen te liggen, vormde een groot voordeel vanuit het oogpunt van
arbeidsbesparing. Deze bedrijfstechnische visie zou in grote lijnen ook door de meeste
latere boerderij-onderzoekers worden overgenomen.
Toch kunnen ook bij deze verklaring van het ontstaan van de gesloten hoeve
kanttekeningen worden geplaatst. Deze functionalistische benadering, hoe geldig
ook voor de hoofdopzet en indeling van de gebouwen, biedt namelijk geen verklaring
voor de opmerkelijke vormentaal en afwerende uitstraling van met name de oudere
gesloten hoeven. Een even praktische indeling met alle bedrijfsonderdelen rondom
een centrale binnenplaats met mestvaalt had
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Hoensbroek. Kasteel Hoensbroek. Het kasteel met links de toegang tot de kasteelboerderij. Foto
RDMZ, 1925.

men tenslotte ook kunnen realiseren bij een veel opener opzet, met een losser verband
tussen de afzonderlijke onderdelen en met meer ramen en deuren in de buitenmuren.
Wat was de noodzaak van een zo imponerend uiterlijk en waar kwam het
architectonische concept van de gesloten hoeve in opzet vandaan?

Recent onderzoek
In het historisch boerderijonderzoek worden de laatste jaren steeds vaker vragen
gesteld bij de oudere evolutionaire verklaring van de boerderij-ontwikkeling als
lokaal autonoom proces.6 Veel architectonische elementen uit de boerderijbouw
blijken bij nader inzien te zijn ontleend aan ‘burgerlijke’ invloeden en aan de
bouwstijlen van hogere sociale lagen. Het lijkt erop dat eigendomsverhoudingen en
status, mode en navolging ook op het platteland een veel grotere rol hebben gespeeld
dan lang werd aangenomen. Voor Limburg is in het verleden door verschillende
onderzoekers al eens terloops geopperd dat de aanwezigheid van de vele kastelen in
dit gebied van invloed zou kunnen zijn geweest op het ontstaan van de gesloten
hoeve.7 Over het hoe en waarom van een dergelijke ongeëvenaarde cultuuroverdracht
liet men zich echter nooit verder uit. Recent onderzoek door de auteur van dit artikel,
waarbij ook nadrukkelijk de sociaaleconomische geschiedenis van het gebied werd
betrokken alsmede de eigendomsgeschiedenis van de boerderijen en de vraag wie
er nu precies bouwden, heeft echter meer licht geworpen op deze intrigerende
gedachte.8 In dit artikel zal in kort bestek een beeld worden geschetst van de nieuwe
bevindingen.

De invloed van grootgrondbezitters
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Zuid-Limburg heeft vanouds veel grootgrondbezit gekend. Voortgekomen uit de
leengoederen van het feodale domeinstelsel maakte een groot deel van het gebied
deel uit van adellijke bezittingen, voorzien van versterkte huizen en kastelen. De
uitgestrekte landerijen werden ten dele geëxploiteerd vanuit de aan de kastelen
verbonden voorburchten met hun agrarische dienstgebouwen. Het grootste deel van
de grond was echter verpacht en vormde de voornaamste
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inkomstenbron van het landgoed. Voor de ontwikkeling van de boerderijen zijn dit
grootgrondbezit én de manier waarop de bedrijven werden uitgebaat, van grote
betekenis geweest. Bij het in Limburg algemeen toegepaste systeem van halfpacht
zorgde de grootgrondbezitter voor de investeringen in gebouwen en materieel, in
ruil voor de helft van de opbrengsten.9 Dit maakte dat de landheer alle belang had
bij een optimale bedrijfsvoering en daarop door investeringen zelf invloed kon
uitoefenen. Het waren hier dus niet de boeren zelf die bouwden of bepaalden wat er
werd gebouwd, maar de grootgrondbezitters, die door hun inbreng van kapitaal en
kennis vernieuwingen in de boerderijbouw tot stand konden brengen. Dit laatste
gebeurde op grote schaal in de tweede helft van de 17de en het begin van de 18de
eeuw, een periode van sociale en landbouwkundige vernieuwing, waarin het
Zuid-Limburgse platteland een ware bouwgolf doormaakte die van grote invloed is
geweest op de boerderijbouw.
In de daaraan voorafgaande periode was er overigens

Eijsden, De la Margellelaan 16, boerderij Reynekenshof uit 1722. Foto RDMZ, G. Dukker, 1958.

al het een en ander in beweging geraakt. Terwijl in de late Middeleeuwen nog sprake
was van een serie vrijstaande, monofunctionele gebouwtjes, werden woonhuis en
stal vermoedelijk al vanaf de 16de eeuw onder één dak gecombineerd.10 In de loop
van de tijd zouden ook andere bedrijfsonderdelen steeds vaker in lengterichting of
haaks worden aangebouwd. Maar al werd hiermee feitelijk de functionele basis voor
de carrévorm gelegd, toch was in architectonisch opzicht zeker nog geen sprake van
een gesloten hoeve.
Hoewel met de beschikbare dateringen terughoudend moet worden omgegaan
door het ontbreken van bouwhistorisch onderzoek, wijst alles erop dat de eerste echte
gesloten hoeven tot stand moeten zijn gekomen in de tweede helft van de 17de eeuw.11
De meeste dateren uit de 18de of zelfs de 19de eeuw. Opvallend is echter dat met
name de vroege voorbeelden een efficiënte indeling rondom een binnen-
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plaats combineren met een indrukwekkend gesloten uiterlijk, met hoge stenen muren
en (althans in opzet) weinig gevelopeningen aan de buitenzijde. Ramen en deuren
zijn alle gericht op de binnenplaats, die alleen door een poort toegankelijk is. Naar
buiten toe vertonen deze gebouwen daardoor zo'n afwerend en soms zelfs haast
weerbaar uiterlijk dat de meeste tegenwoordig worden betiteld als kasteelboerderij.12
Dergelijke grote stenen gebouwen werden zeker niet door de boeren zelf gebouwd,
maar in opdracht van de eigenaar door deskundige bouwmeesters uitgevoerd naar
ontwerp. De vraag blijft echter waarom men in deze periode ineens koos voor deze
nieuwe vorm, die zonder aantoonbare bedrijfstechnische voordelen qua architectuur
en uitstraling zozeer afweek van de oudere, veel opener boerderijvormen. Het
antwoord moet liggen op het sociale vlak.

Cultuuroverdracht
Zoals gezegd, vond men in Zuid-Limburg vanouds veel adellijke kastelen en versterkte
huizen. Rondom deze imponerende gebouwen lagen allerlei agrarische en
semi-agrarische bedrijfsgebouwen, zoals stallen, graanschuren en werkplaatsen.
Aanvankelijk stonden deze, net zoals bij de gewone boerderijen, wat rommelig in
los verband bijeen, voor of naast het hoofdgebouw. Vanaf het begin van de 17de
eeuw werden de verschillende onderdelen echter steeds verder aaneengebouwd
rondom een binnenplaats. Het ging daarbij aanvankelijk nog om een geleidelijk
gegroeid complex, opgebouwd uit eenvoudige elementen met een weinig imponerende
architectuur. Halverwege de 17de eeuw deed echter een heel ander soort voorburcht
zijn intrede: een kolossaal gebouwencomplex met een kasteelachtig uiterlijk. De
vroegste voorbeelden van deze nieuwe trend zijn de reusachtige slothoeve van kasteel
Hoensbroek, waar in 1640 door architect Matthieu Dousin twee grote voorburchten
werden gebouwd, en kasteel Neubourg, waar eenzelfde verbouwing tussen 1636 en
1644 plaatsvond. Het ging hierbij om zeer grote, symmetrisch opgezette U-vormige
complexen waarvan de open zijde was toegekeerd naar het kasteel, met zware stenen
muren (soms zelfs voorzien van ventilatieopeningen in de vorm van schietgaten),
hoektorens en een overbouwde poort. In navolging van deze extreem rijke voorbeelden
werden in de daaropvolgende decennia ook diverse kleinere kastelen en adellijke
huizen voorzien van een dergelijk voorhof, zij het dan op een wat bescheidener schaal
en met slechts één binnenplaats. Voorbeelden zijn onder meer de slothoeven van de
kastelen Cortenbach (Voerendaal, 1649), Lemiers (Vaals, 1678),
Passarts-Nieuwenhagen (Heerlerheide, 1687) en Rivieren (Retersbeek, 1719).
In dezelfde periode verschenen ook bij de grotere pachtbedrijven de eerste
boerderijen met een gesloten opzet, meestal door verbouwing of uitbreiding van een
ouder complex. Vroege voorbeelden zijn onder meer boerderij De Hof (Paumstraat
72, Bocholz, 1679), de Rumpenerhof (Rumpen, 1680), boerderij Dorpsstraat 8 te
Bingelrade (1681-1698), hoeve Dentgenbach (Kaalheide, 1683), boerderij Overst
Voerendaal met twee binnenplaatsen (Voerendaal, 1684), de Kerenshof
(Hoog-Caesterd, 1695), hoeve Oud-Valkenhuizen (Rukker, 1700), de Etzenraderhof
(Etzenrade, 1712-1715), de Reynekenshof (Eijsden, 1722) en de Bellethoeve
(Cottessen, 1732).13 De gesloten, imposante architectuur van al deze boerderijen doet
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sterk denken aan die van de grote voorburchten. Er is echter één opmerkelijk verschil:
waar de slothoeves onveranderlijk een U-vorm hebben en open zijn naar de kant van
het kasteel, daar vindt men bij deze vrijstaande pachtboerderijen meestal een gesloten
carrévorm. Van een bijbehorend kasteel waar men zich op kon richten, was ten slotte
geen sprake, al werd vooral in de 18de eeuw steeds vaker een herenhuis voor de
landeigenaar in het boerderijcomplex opgenomen.
Dat hier sprake moet zijn geweest van cultuuroverdracht, lijkt gezien de datering
van de ontwikkeling en de grote overeenkomsten in bouwstijl wel zeker. Hoe deze
overdracht zich precies heeft voltrokken, is een heel ander punt. Sociaal gezien gaapte
er immers een schier onoverbrugbare kloof tussen de kastelen met hun voorburchten
en de gewone pachtboerderijen. Het verschil in cultuur, status en
investeringsmogelijkheden was zo groot dat tussen landadel en boer nauwelijks
sprake kan zijn geweest van kennisoverdracht op architectuurgebied. Ook is het
onwaarschijnlijk dat een kasteelheer zijn pachtboerderijen zelf zou hebben laten
voorzien van een vergelijkbare architectuur als zijn eigen verblijf. Het imponerende
uiterlijk van de kastelen was immers juist bedoeld was om de sociale verschillen en
de machtspositie
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Jabeek, Etzenrade, Etzenrade 1, hoeve de Etzenraderhof. Deze gesloten hoeve is gebouwd in
de jaren 1712-1715. Foto RDMZ, 1956.

van de eigenaar zoveel mogelijk te benadrukken. Het antwoord moet dan ook luiden
dat het nóch de landadel nóch de boeren waren die de prestigieuze nieuwe boerderijen
bouwden, maar een nieuwe groep spelers op het landelijke toneel. De bouw van de
gesloten hoeven viel samen met de opkomst van een nieuwe bezittende klasse op
het Limburgse platteland.

Een nieuwe categorie landheren
In de loop van de 17de eeuw liepen door maatschappelijke en politieke veranderingen
de invloed en rijkdom van de Limburgse landadel sterk terug. De inkomsten uit de
landbouw, de voornaamste inkomstenbron, namen af en de prijs van de grond daalde.
Vanaf het midden van de 17de eeuw gingen daardoor veel bezittingen van verarmde
feodale heren over in handen van een nieuwe groep grootgrondbezitters: de
welgestelde burgers.14 Regenten en rijke kooplieden uit de steden, de nouveaux riches
van de 17de eeuw, kochten landgoederen zowel als investering als vanwege de status
die het grondbezit met zich meebracht. Deze nieuwe categorie landheren was veel
meer dan haar voorgangers in staat en bereid om fors te investeren in de modernisering
van haar pachtbedrijven. Hun grotere financiële mogelijkheden en
vernieuwingsgezindheid leidden tot grootschalige herbouw op het platteland, waarbij
nieuwe architectonische elementen in de boerderijbouw werden geïntroduceerd. Zo
verrezen vanaf het einde van de 17de eeuw bij de grootste pachtbedrijven nieuwe en
voor die tijd uitermate rationeel ingerichte boerderijen. In de meeste gevallen werd
daarbij gekozen voor de carrévorm, die voor het grotere bedrijf veel praktische
voordelen bood. Voor de welgestelde bouwheren was het grondbezit echter niet
alleen een kapitaalsinvestering, maar ook een middel om aansluiting te zoeken bij
de oude elite. Zij bouwden daarom niet alleen moderne, meer efficiënte boerderijen
- bij gebrek aan kasteel vaak voorzien van een herenhuis of herenkamer als
zomerverblijf - maar namen daarin bovendien om
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Bocholz, Paumstraat 72, boerderij De Hof. Deze boerderij met een gesloten opzet dateert uit
1679. Foto RDMZ, G. Dukker, 1962.

statusredenen de architectonische vormentaal van de landadel over. Het kasteelachtige
uiterlijk van met name de oudere gesloten hoeven moet dan ook vooral worden gezien
als bevestiging van de nieuwverworven macht. Boerderij Overst Voerendaal, vanaf
de 15de eeuw in bezit van diverse adellijke families, werd in 1684 gekocht door
Johan Pesters, stadhouder van het Staats leenhof Valkenburg, en nog in hetzelfde
jaar ingrijpend verbouwd en uitgebreid tot een grote gesloten hoeve met een imposant
uiterlijk en een van een torentje voorziene toegangspoort. Hetzelfde gebeurde elders.
De Zuid-Limburgse gesloten hoeve als architectonisch concept was het gecombineerde
product van rationele, bedrijfstechnische verbeteringen en statusoverwegingen.

Navolgingen
Beperkte het gesloten hoeveconcept zich aanvankelijk tot de allergrootste
pachtboerderijen, in de loop van de tijd vond het nieuwe bouwprincipe brede
navolging in alle sociale lagen. Vanaf de 18de eeuw werden gesloten hoeven behalve
door de grootgrondbezitters ook steeds meer gebouwd door progressieve eigengeërfde
boeren van grotere bedrijven. Later volgden de middelgrote en kleinere (en uiteindelijk
zelfs de allerkleinste) boerderijen. In de meeste gevallen gebeurde dit stapsgewijs,
doordat men bij iedere uitbreiding van het gebouw weer iets verder in de richting
van de gesloten carrévorm kwam. Dit proces was in de 19de eeuw nog volop aan de
gang en ging hier en daar tot in het begin van de 20ste eeuw door.15 De meeste van
de nog bestaande gesloten hoeven zijn op deze manier ontstaan, wat vaak duidelijk
is af te lezen aan de ongelijke hoogte en het verschil in materiaalgebruik en
architectuur van de samenstellende delen. Bij andere boerderijen werd de gesloten
carrévorm nooit bereikt; zij bleven steken in een U- of L-vorm. Al deze geleidelijk
gegroeide complexen laten echter, in tegenstelling tot wat vroegere
boerderijonderzoekers aannamen, niet de herkomst zien van het gesloten hoeveconcept
als zodanig, maar illustreren veeleer de algemene navolging van een eerder, op een
ander sociaal plan gecreëerde nieuwe vorm.
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12 Vrijwel al deze boerderijen komen voor in de recente database van de Limburgse
Kastelenstichting. De kasteelachtige architectuur van de hoeve zelf gaf blijkbaar aanleiding tot
opname in de betreffende lijst, ook al is in de meeste gevallen nooit sprake geweest van een
bijbehorend kasteel.
13 Hoewel van enkele gesloten hoeven ook vroegere dateringen (uit jaartalankers of gevelstenen)
bekend zijn, is het twijfelachtig of het daarbij ook werkelijk al ging om een gesloten opzet.
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later werd bereikt. In dit artikel worden daarom alleen die boerderijen opgevoerd waarvan met
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Zuid-Limburgse gemeenten.
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Een laatmiddeleeuwse boerderij in Hilvarenbeek
Maarten Enderman
In de bossen ten westen van Hilvarenbeek bevindt zich op het landgoed Gorp en
Roovert aan de Gorp nummer 5 de onopvallende boerderij Klein Hoef. Het betreft
een hallenhuis, een driebeukige boerderij met ankerbalkgebinten, een type dat in het
grootste deel van Nederland voorkomt. Bijzonder aan deze specifieke boerderij zijn
echter de aan de ankerbalk gezaagde sleutelstukken, die behalve in de woning ook
in het bedrijfsgedeelte zijn aangebracht. Dit bijzondere element was voor

Hilvarenbeek, Gorp 5, boerderij Klein Hoef. Detail van een ankerbalkgebint in het
bedrijfsgedeelte. Aan de gebintbalk is een sleutelstuk gezaagd. Foto SHBO, 2002.

de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) aanleiding om tijdens de recente
verbouwing van dit rijksmonument een beperkt onderzoek uit te voeren.
Het bleek hier om een uitzonderlijke vorm van een vroeg-16de-eeuwse boerderij
te gaan, waarvan tot nu toe slechts drie enigszins vergelijkbare voorbeelden bekend
waren, in Hilvarenbeek (Groot Loo nummer 10), Tongelre ('t Hofke nummer 13) en
Vessem (Maaskant nummer 5), alle te Brabant. Een reconstructie van het gebouw
aan de hand van de aangetroffen bouwsporen leverde het volgende beeld op.
Klein Hoef is in opzet een driebeukige, oost-west georiënteerde boerderij van vijf
gebintvakken diep, die worden gevormd door vijf ankerbalkgebinten. Behalve aan
het eerste gebint zijn alle ankerbalken voorzien van een vast sleutelstuk.
Dat bestaat uit een in de balk gezaagd profiel, waarlangs met een guts een patroon
is gestoken. Het eerste gebint is niet versierd, omdat dat deel uitmaakt van een met
houten delen beschoten voorgevel. Ter hoogte van de zolder kraagt de voorgevel uit.
De achterzijde van de boerderij had een schilddak.
Hierin zal de toegang tot de potstal hebben gezeten. Hoe de langsgevels van de
boerderij er oorspronkelijk uitzagen, is onbekend. Alle sporen die hiernaar zouden
kunnen verwijzen, zijn in de 19de eeuw verdwenen bij het vervangen van de gevels
door baksteen. Waarschijnlijk waren de langsgevels opgebouwd uit stijl- en regelwerk
en voorzien van een beplanking of vulling met twijgen en leem. Het interieur was
verdeeld in een woonen een stalgedeelte. Een scheiding hiertussen zal mogelijk - als
bij de boerderij in Vessem - uit een houten wand hebben bestaan. De twee oostelijke
gebintvakken waren ingericht als woonruimte. Dit kon worden opgemaakt uit de
plaatsing van de koppelbalken tussen de gebinten. In het eerste vak is de
gebintkoppelbalk namelijk hoger
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geplaatst dan in de overige en in het tweede vak is er een extra regel onder
aangebracht. Daarnaast zijn bij het gebint in de woning het korbeel en de gebintbalk
zwaarder uitgevoerd en is het sleutelstuk iets rijker gedecoreerd. De westelijke helft
van het gebouw diende als potstal.
De oudste boerderijen die totnogtoe in Brabant zijn gedocumenteerd, komen in
grote lijnen overeen met deze opzet. De gebouwen bestaan uit vier of vijf gebinten,
waarmee respectievelijk drie of vier gebintvakken werden gevormd. De beide
buitenste gebinten maakten dus, anders dan bij Klein Hoef, deel uit van de gevels.
Het eerste gebint, dat behoorde bij de voorgevel, bezat daarbij normaliter een
uitkragend zolderfront. Aan de achterzijde van de boerderij stak de gebintbalk over
ten behoeve van een overstekconstructie. De in Klein Hoef aangetroffen sporen tonen
aan dat dit geen standaardoplossing is.
Bij de oudste gedocumenteerde boerderijen lijkt telkens het woongedeelte uit twee
gebintvakken te bestaan. In twee van de drie onderzochte boerderijen bevond de
haard zich vrij in de ruimte van het tweede gebintvak. Wat echter het meeste opvalt,
zijn de telkens bij het eerste gebintvak hoger aangebrachte gebintkoppelbalken, die
een grotere toegankelijkheid van de naastgelegen zijbeuk suggereren. Bij Klein Hoef
lijkt hier in opzet sprake te zijn van een geheel open verbinding. In Vessem zou een
houten scheidingswand aanwezig zijn geweest. De enige boerderijen die een op het
eerste gezicht vergelijkbare constructie hebben, zijn de hallenhuizen in het Duitse

Hilvarenbeek, Gorp 5, boerderij Klein Hoef. Detail van het profiel van het gezaagde sleutelstuk
in het bedrijfsgedeelte. Foto SHBO, 2002.

Westfalen. Maar omdat bij deze boerderijen de haard zich tegen de voorgevel bevindt,
dichter bij de open zijbeuk, is het de vraag of er wel sprake is van verwantschap. De
potstalvorm in de achterste vakken van de middenbeuk is vermoedelijk vanaf de
16de eeuw in Brabant aanwezig.
Wat Klein Hoef van de andere onderzochte boerderijen onderscheidt, zijn de
sleutelstukken aan vier van de vijf gebinten. Alleen bij de boerderij in Vessem is een
dergelijk decoratief element in het woongedeelte aangebracht. Des te opmerkelijker
was dan ook de vondst van een opmeting van boerderij Rovert nummer 1 in
Hilvarenbeek, nog geen vijfhonderd
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Hilvarenbeek, Gorp 5, boerderij Klein Hoef. Gereconstrueerde langsdoorsnede gezien naar het
noorden. Tekening SHBO, 2002.

meter verwijdert van Klein Hoef. Deze boerderij is in 1964 door R.C. Hekker
gedocumenteerd en vertoont constructief grote overeenkomst met Klein Hoef. Het
opvallendst zijn de ook bij deze boerderij aangebrachte vaste sleutelstukken bij drie
van de vier gebinten. Een dergelijk bijzonder kenmerk bij twee min of meer naast
elkaar gelegen boerderijen doet vermoeden dat het hier om een bijzondere
bouwopdracht gaat, mogelijk van het landgoed. Nader historisch onderzoek kan licht
werpen op deze situatie, waarbij niet uitgesloten is dat ook de boerderijen Gorp
nummers 6 en 7 hier deel van uitmaakten.
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LEUR. BOERDERIJ. 1907
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BENNEKOM, ACHTERSTRAAT 11. BOERDERIJ BOEKELO. 1943 201

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

202

Bestek uit 1539 waarin de bouw van de boerderij in Cromstrijen voor Willem Simonsz is
vastgelegd. Fortis Amev/Vastgoed Landelijk Utrecht, Oud archief van de Ambachtsheerlijkheid
Cromstrijen te Numansdorp, nr. 2541.

Fragment van de kaart uit 1548 van Het Westmaas-Nieuwland door Sijmon Meeusz.
‘landtmeter’: 1. de boerderij; 2. Kreupeleweg; 3. Vlietje; 4. Klaaswaal. Het Nationaal Archief,
Den Haag, naar een kopie in het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord.
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Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
Bestek van een ‘Landt huys’ uit 1539
Dirk J. de Vries
Een handgeschreven boekje van vierentwintig pagina's, dat zich bevindt in het
archief van de Fortis Amev/Vastgoed Landelijk te Utrecht, geeft de opzet aan
voor de bouw in 1539 van een boerderij met opstallen en de afrekening van
graafwerkzaamheden, arbeid en materiaal in de Ambachtsheerlijkheid
Cromstrijen te Numansdorp in de Hoekse Waard. De verzekeringsmaatschappij
is eigenaresse van de ambachtsheerlijkheid, maar niet meer van de boerderij
waar dit artikel over gaat.
Keizer Maximiliaan schonk in 1492 de jonge aanwassen of gorzen aan het
Hollands Diep aan zijn secretaris mr. Gerard Numan. Het nabije Numansdorp
herinnert aan zijn naam. Via Gerard, diens zoon Pieter en daarna Vincent
Cornelisz. kwam Willem Simonsz. op 14 december 1538 in het bezit van binnenen buitendijkse gronden, een achtste deel van de oorspronkelijke
ambachtsheerlijkheid.1 Het afgepaalde land werd in 1539 bedijkt en kreeg toen
definitieve grenzen in de vorm van ‘scheijtsloeten’, scheidende sloten.2 Willem
Simonsz. (1498-1557), schepen en burgemeester van Zierikzee, ambachtsheer
van Stavenisse en Cromstrijen was hier investeerder en ook de opdrachtgever
van de bouw van de boerderij.3 Het bestek uit 1539 geeft een gedetailleerde
beschrijving van een te bouwen ‘landt huijs’ op maagdelijke grond, met een
‘scure ende buijr [stal] ende noch een hoender huskyn, met noch een henen
huyskyn’.4 Niet alleen deze opstallen worden omschreven maar ook de situering,
de inrichting en het beoogde gebruik van de boerderij. De volgorde van
omschrijven weerspiegelt waarschijnlijk ook de volgorde van bouwen.
Een boerderijbestek uit de eerste helft van de 16de eeuw is zeldzaam, uniek zelfs
indien het gebouw mogelijk bewaard gebleven is. De suggestie dat de hoeve van
Willem Simonsz. onder de naam De Drie Valken nog aan de Kreupeleweg in
Klaaswaal zou staan, leidde, om uitsluitsel te geven, tot een bouwhistorisch
onderzoek ter plaatse.

Het voorhuis
Het woonhuis is ‘met den hoofde’ op het oosten georiënteerd, terwijl de achterkant
gericht is naar het westen en zich een ‘mijs put [mestput]’ aan de zuidzijde bevindt.
De dragende kern van het gebouw werd gevormd door gebinten. Rekening houdend
met diverse kozijnen, metselde men daaromheen de top- en zijgevels die de flieringen
en platen dragen waarop de daksporen kwamen te liggen. Het met riet gedekte huis
kreeg zo een stenen uiterlijk, maar binnen domineerde het hout, ook omdat men
diverse kamers en bedsteden met wagenschot bekleedde.
Het voorhuis heeft een vierkante plattegrond. De afstand van de ‘voergevel’ tot
de ‘middelgevel [brandmuur]’ bij de schuur bedraagt namelijk 38 voet, evenals de
breedte, die de som is van de afstand tussen de gebintstijlen (16 voet) plus tweemaal
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de breedte van de ‘uutlaeten’ ter weerszijden, de afstand tussen de stijl en zijmuur
(11 voet).
Drie gebinten vormen de houtconstructie. ‘Item in dit voers. huijs zullen leggen
drye gebonden gebinden elck met twee stylen. In elcken stil gebonden twee corbeelen
elck op eenen tant met sin pinnen in een
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Drie losse overeenkomsten of afrekeningen met betrekking tot de bouw van de boerderij in
Cromstrijen voor Willem Simonsz. Fortis Amev/Vastgoed Landelijk Utrecht, Oud Archief van
de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen te Numansdorp, nr. 2541.
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gesloeten ende zullen de stylen van een staen de voers. 16 voet.’ De gebintbalken of
‘overgangen’ schieten door de stijlen heen ‘tot onder teck [dak]’ en zijn 12 duim
diep en 9 of 10 duim dik, ‘de stilen met de corbeelen naer advenant’. De
‘verdyepinghe’ van het voorhuis zal 11 voet hoog zijn en over de drie gebinten ligt
een zoldervloer die met een ‘stryck hout’ van 8 × 6 duim, gekoppeld aan enerzijds
de voorgevel en anderzijds de middelgevel waartegen een ‘scoer steen’ staat. De
kinderbalken zijn ‘goede eycken ribben van 3 voet viercant’, zo lang als de afstand
tussen de gebinten, of wel van goed 30 voets hout uit het Lange Bos. Daarop spijkert
men ‘goede noertse deelen [naaldhout] of goede droeghe mulderbort [eiken], elck
deele of plancke wel genagelt naer den eys vand. wercke ende gerabat met een rabat
van een duym [dyck = doorgestreept] diepe ende dat dichte aen een gesloeten zoet
[zoals het], behoert’.
Op elk van de voornoemde gebinten komt vervolgens een (kap)gebint met twee
‘bough stilen van 8 duymen viercant mit sin blockeelen’. Zowel op de onderste
gebinten als op de kapgebinten met een ‘wousteert [zwaluwstaart]’ komt aan iedere
zijde een ‘filiringe’ te liggen. Hiervoor mag men vierkant hout gebruiken,
respectievelijk 6 of 7 duim en 5 × 6 duim zwaar, goed in de voor- en middelgevel
‘geanckert ende gesloeten zoe dat behoert’. Ten slotte komt midden op elk gebint
een ‘man(n)ert met sin stil, komende in een nocke’, waarbij men waarschijnlijk moet
denken aan een makelaar die de nokbalk draagt. Alle ‘winde [windschoren]’ en
‘steecke banden’ van de gebinten boven en beneden zullen van de buitenzijde
aangebracht worden, ‘in gewrocht inde filiringhen met eenen pin ende onder genagelt
ende opden stylen in gelaeten op eenen tant’.
De voorgevel is van het fundament tot de zolder twee ‘hollantze steenen’ dik,
voorts opwaarts één steen, een halve steen onder het dak, maar zal buiten weer één
steen dik zijn. De middel- en zijgevels zijn één steen dik. In de voorgevel komen
drie kozijnen: een hoog deurkozijn met glazen bovenlicht, een even breed ‘cruijs
cosin’ van 6 voet hoogte en nog zo'n exemplaar boven de deur ‘om de solder te
diennen’.5 Beide waren voorzien van luiken en gehengen, ‘al wel sterck ende wel
genagelt’.6 Omdat de zolder- en deurkozijnen boven elkaar liggen, zullen die wel in
het midden gesitueerd zijn. De plaats van het kruisvenster op de begane grond is
ongewis.
Het huis heeft zijmuren van 7 voet hoogte waarop van dertigvoets hout een ‘eycken
plate’ ligt ‘daer de spannen op comen sullen’ en waarin zich ‘een duer cosin met een
duere’ bevindt. De plaats daarvan wordt niet precies aangegeven. In de lage zuidelijke
zijgevel ter hoogte van de middelgevel komt nog een deurkozijn.
Het voorhuis is in zijn geheel als woonruimte in gebruik. Hoewel de plaats of
richting van de diverse onderdelen niet helemaal duidelijk is, blijken zich in het
interieur aan de zuidwestzijde een haard, een bedstede, een eethoek (sic) en een
washoek te bevinden: ‘ende sal weesen ter syden een eet houck en inden selven houck
sal vallen een betsteede met den open naer den eet houck ende tenden [aan het eind]
aeen de betsteeden, gaen naer de zyt duere inden zytmuere, sal vallen een spinneken
[kastje] om alderhande dingen dagelicxs in te zetten ende voert aen dat voers.
spinneken naer de duere voers. zal noch vallen een waijs [was] houck ende een plaetze
om potten ende kannen tesetten ende de voers. betsteede ende spinneken sullen al
bescooten sin boven over met een zytsolderkyn ende met een borstweringe ende met
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een duerkyn zoet behoert werkelyck gewrocht naer den eys vanden werck. It. noch
zoe sal den timmerman maecken een hangende mantel, dienende tot den scoersteen
com[m]ende met beyde de enden inden meel wegh.’
Aan de noordzijde komen nog eens twee bedsteden met de einden tegen elkaar
aan, afgeschoten en van een zoldering voorzien. Gebruikelijk is dat bedsteden niet
ver van de haard opgesteld staan, tegen de middelgevel, in dit geval de brandmuur.
Achter de voornoemde noordelijke bedsteden was echter weinig ruimte, want door
de middengevel ‘salmen gaeen naer de scuijre op den dorsvloer ende inden voijr
houck ende inden middel wegh sal staeen een cosin met een duere [...].’ Daarom was
het koppel bedsteden tegen de noordelijke zijgevel geplaatst. Ook deze ruimte kreeg
een plafond en daarmee een scheiding ten opzichte van de stoffige zolder daarboven:
‘ende bouen de voers. betsteeden sal geleyt werden een solderkyn ende een
borstweringe met een duerkyen [...].’
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Het bestek geeft niet altijd duidelijke indicaties voor de indeling. Verificatie ter
plaatse - voorzover mogelijk - begint inmiddels wenselijk te worden. Wel duidelijk
is de wens een ‘camer’ te maken aan de noordzijde vanaf de voorgevel, zo breed als
de zijbeuk, tot aan beide deuren in de zijgevel. Het gaat om een opkamer, bereikbaar
over drie of vier trappen. Deze ‘camer zal geleijt werden met leyen ende bescooten
werdden binnen met een betsteede ende met een duere zoe dat behoert’. Daarachter
komt een zoldertrap.7 Onder de kamer komt een kelder met kruisgewelf die wat de
voor- en zijgevel betreft zo diep gefundeerd zal zijn als het werk vereist.8 Op de
keldervloer komen leien of bakstenen en ‘om beyde camers mede te vloeren’, denkt
men duizend leien nodig te hebben. Vanaf de voorgevel zal in de zuidelijke zijbeuk
een tweede beschoten kamer komen die gaat tot aan de deur in de zijgevel. Het vertrek
krijgt een eigen deur naar binnen toe, een ‘mantel om den scoersteen op te metzen’
en achter in de kamer komt een beschoten bedstede met daarnaast

Cromstrijen, boerderij voor Willem Simonsz. Reconstructie van de plattegrond aan de hand
van het bestek uit 1539: C = ‘camer’, opkamer boven kelder aan de noordzijde; B = bedsteede;
M = (schoorsteen)mantel; P = ‘cleyn prifaet’; S = ‘spinneken’; E = ‘eet houck’; W = ‘waijs
houck’. Tekening auteur, 2003.

‘een cleijn prifaet of asement van steene gewrocht’ (aan de kant van de mestput dus),
terwijl in de hoek van de voor- en zijgevel nog een bedstede wordt geplaatst.
Concluderend lijkt het voorhuis geheel als woning te functioneren met twee
afzonderlijke kamers in de zijbeuken, waarvan die aan de zuidzijde verwarmbaar is
en twee bedsteden telt en de onderkelderde noordelijke opkamer een bedstede en
een privaat bezit. De 12 voet brede schouw tegen de middelgevel vormt een soort
dagkeuken met de spinde en spoelplaats waar nog eens drie bedsteden liggen waarvan
er een uitkijkt op de ‘eethoek’ aan de zuidzijde.

De schuur en de stal
De schuur heeft dezelfde breedte als het voorhuis. De buitenwanden zijn echter met
planken afgewerkt en het geheel is 60 voet lang. Deze maat wordt bepaald door de
zes gebinten: ‘elck gebint sal staeen vanden andern 10 voeten op den middel
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gemeeten’, met stijlen van 15 voet hoogte en 16 voet lange ‘overgangen
[gebintbalken]’. Op elk gebint komt een ‘bough gebint met sin kerbeelen inden
overganck gelaeten met eenen pin ende op den stil in gewrocht met eenen tant sonder
pin genagelt’. In tegenstelling tot het voorhuis komt hierop nog een ‘scair gebint’
(met rechte stijlen) te staan en dan pas de ‘mannert’
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met de nokbalk, alles voorzien van windschoren die boven gepend en onder ‘in
gelaeten met eenen tant genagelt’. De ‘zyt weegh [zijwand]’ van 7 voet hoogte staat
11 voet uit de stijlen en zal ‘wel dichte gepost ende een goede plate daer op ende op
de plate gent elcken stil geleyt te werden een goede stercke intoghe, wel op de plate
ende aenden stil genagelt ende deze voers. scuyre zal rontomme geplanckt sin met
goede eijcken plancken ofte anders ende den timmerman zal gehouden sin daer in
te posten, zoe veele stilen ende dueren als aen paerde stallen ende koye stallen van
noode weesen zal’.
Hier lezen we waartoe de schuur dient. In de noordelijke kubbingen staan paarden,
‘6 of 8 paerden, naer de lengte dat de scuyre verdragen sal’, terwijl aan de zuidzijde
een ‘cachtel [veulenstal]’ en ‘koye stal ofte beeste stal’ zal komen. Daar komt ook
een plank op 5 voet hoogte ‘op dat de beesten aen dat koern niet moeghen comen’.
De middenvakken dienden als dorsvloer waaromheen een ‘bescooten penne’, een
soort voering van 5 voet hoogte, staat om koren neer te leggen en om te voorkomen
dat de korrels wegspringen, ‘voert springhen alsmen dorst’. Aan de noordzijde in
het midden van elk vak staat op de wandplaat een aantal kozijnen, 4 voet hoog en
breed voorzien van een luik, om daar het koren naar binnen te kunnen steken.
Er komt nog een ‘buyr [stal] om daer scapen of ander koerne in te leggen, te weeten
in tyde vanden ougst maent daer mede te behelpen’. Vier gebinten met stijlen en
balken van 12 voet lengte staan 11 voet uit elkaar, terwijl daarnaast zijbeuken met
een breedte van 10 voet aangebracht worden. De wanden worden rondom ‘gepost
en geplanckt al gewrocht ende gebonden gelyck dat besteck vande scuijre in hout’.

Aanbesteding en afrekening
Zoals gebruikelijk is het werk per ambacht uitbesteed en afgerekend. Al het
timmerwerk is voor 1510 gulden ‘besteedt ende aengenomen te maecken’ door Mens
Hugezn. en Jan Hugezn., timmerlieden uit Zierikzee. Daarnaast worden extra kosten
als bier en sluisgeld vergoed, evenals ‘een osse op dit werck die sy gekoft hebben’.
Op houtmarkten werd niet alleen kant-en-klaar materiaal gekocht. Het loonde
kennelijk de moeite om voor ‘wagescot’ zelf ‘sagers’ in te schakelen, die per dag of
snede vergoed worden.
In het bestek is, wat het aantal daksporen betreft,

Klaaswaal, Kreupeleweg 42-44, hoeve De Drie Valken. De noordgevel van de boerderij. Foto
auteur, 2003.
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een aanname gedaan: ‘Item voerts zoe sal dit werck gespannen werdden met capravens
ende sparren daer de basten al of ghescellet sullen sin ende sullen daer towe [toe]
gaen drije hondert capravens ende 200 kercke sparren vande beste ende sal al gedeckt
sin met goeet ryet daer wal towe gaeen sal by extimacie 180 duys[en]t ryets naer dat
den bant groet es ende noch latten ende roeen teenen om mede te decken.’ Bij de
afrekening ‘vant hout’ lezen we dat in Amsterdam driehonderd ‘capravens ende
sparren’ werden gekocht voor 300 gulden plus nog eens vijftig ‘mulder boert’ voor
35 guldens. Een leverancier uit Dordrecht is Lyskyn van Haerlem die vierhonderd
‘balcken’ en tien ‘taelghen’ plus ‘hout en bercoenen uut den langhen bos’ levert.
Eerder lazen we dat dit materiaal is met ten minste een lengte van 30 voet. Op een
los blaadje, getekend ‘bi min lisken van harlem’ lezen we, wat moeizaam
geformuleerd, dat het hout pas met Pasen komt wegens ‘stierm ende vint’, storm en
wind. Op 28 november kocht Willem Symonsz. bij Claes Jansz. in de nieuwe haven
van Dordrecht vier houten van 50 voet, ‘acht spoeren vande lancxste’, zes
‘uutdragers’, dertien ‘dertich voet hoten ende noch met 12 bercoenen’. Bij de inkopen
in Amsterdam en Dordrecht horen steeds betalingen voor ‘veerscat tot ziericxe uut
de sceepe te doeen ende te sleepen’ en dergelijke. De leveringen liepen dus via
Zierikzee, waar Willem Simonsz. en de timmerlieden woonden. Het is denkbaar dat
de houtconstructies daar op maat werden gemaakt en later ter plaatse gemonteerd.
De cryptische formulering ‘It. geven
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Klaaswaal, Kreupeleweg 42-44, hoeve De Drie Valken. De boerderij gezien vanaf het zuidoosten.
Foto auteur, 2003.

vande stellen te schepen geven op de plaetze daer men die wercken moeste f. 4 g.’,
zou daarop kunnen wijzen.
Kennelijk was het soms voordeliger op voorhand een grotere partij te kopen en
die met een ander te delen, zoals in dit geval met een pater: ‘It. noch gekoft vyf stick
houten ende noch 19 dorpels ende noch dorpels met de pater vande drye coninghen
gedelt ende noch vier lager houtten vande slus te loeckhauen aeen commende den
landt van sawen op pasen ao 1540 to betaelen.’ Het huis aan de zuidzijde van de
Potstraat in Zierikzee waar Willem Simonsz. in 1557 woonde, heette De Drie
Coninghen; daarvoor woonde hij in twee panden aan de noordzijde van de Oude
Haven.9 Volgens de ordinantie heeft Cornelis Jans zn., ‘alias bleesghe’, het metselwerk
aangenomen voor 405 gulden. Behalve contant ontving Cornelis, beter gezegd meestal
zijn ‘huswrowe’, ook uitbetalingen in tarwe. Voor al het metselwerk rekent men in
het bestek op 50.000 ‘dubbel hollantze steen ende 30 hoeet calcxs ende zant’. Dit
kost het nodige aan scheepsvracht; ten minste één schip kalk kwam uit Dordrecht,
maar waarschijnlijk ook de leien en de stenen. Een partij van 17.000 stenen komt
van Darick Cre zn., terwijl afzonderlijk wordt betaald voor het ‘vissen’ van twee last
stenen, waarschijnlijk omdat ze bij transport of overslag in het water waren gevallen.
Over de fundering van de gevels vinden we niets in het bestek. Toch staat er achter
in het boekje een afzonderlijke rekening van het ‘dulf delven met noch meer ander
oncosten van hofsteeden te maecken’, waarin sprake is van sleuven die 2 voet wijd
en diep zijn. Dit zijn werkzaamheden van de ‘cleyn dulfvers’, terwijl Jan Joeszn. en
zijn medewerkers nog een ‘hooft dulf dulven’ aangenomen hebben die boven 4 voet
breed is en 2 voet diep. Onder een andere rubriek lezen we: ‘It. noch geven van een
hofstede te maken vant hus op staen sal onder brot vier roen
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Klaaswaal, Kreupeleweg 42-44, hoeve De Drie Valken. De vliering met de grenenhouten spanten.
Foto auteur, 2003.

ende lanck 16 hoogh boven dat velt 3 voeten ende de hossad[?] dair den buir op staen
sal hooge 2 voeten, gelick dat peye stace lanck 5 roen ende breet 3 roen ende suyt
aeen genomen Jan Scieck uut het landt van vormen om 705 g.’
Spijkers worden benoemd naar het soort hout dat ze moeten bevestigen. We lezen
over ‘veynsters spicker’ om vensterluiken mee te maken en ‘ribbe nagelen’ om de
kinderbinten vast te zetten. Uit Antwerpen kwamen niet alleen ‘porspicker [spijkers
om bord te bevestigen]’ en ‘lasyssers’ maar ook ‘witte steenen om te metzen Inde
West maze in een geevel van een landt hus’. Het gaat om 1200 ‘canteel steenen aen
elcke zyd vi van gelycke gehouden enckele [het gaat waarschijnlijk om witte, Vlaamse
arduin die samen met bakstenen in de trap(voor)gevel kwamen], wytte plevusen’ en
‘noch een block steen van 3 voet lanck ende 2 voeten breet ende eenen voet dick om
deck steen te maeken op een gevel’. Eveneens in Antwerpen ‘noch te coepen een
vrouken of een manneken gemaickt van witte steen om boven op de gevel te stellen
ende setten’.
Een van de laatste posten memoreert - helaas zonder datum - dat het achterste
gebint werd opgericht en de eerste steen gelegd ‘vur daterste bint te richten ende den
eersten steen te leggen’. Hiermee was het houtskelet voltooid en kon met de
ommanteling en afdekking worden begonnen.

Veldwerk en conclusie
Naar aanleiding van de suggestie dat de beschreven hoeve De Drie Valken zou kunnen
zijn, werd een nader onderzoek ingesteld. De oriëntatie van De Drie Valken,
Kreupeleweg 42-44 in Klaaswaal, gaf goede hoop: de afgewolfde voorgevel staat
op het oosten, ‘oest met den hoefde’, zoals het bestek voorschrijft. Net als de
voorgevel zijn de lage zuid- en noordgevel ongepleisterd, in tegenstelling tot de
grotendeels blinde westelijke tuitgevel. Dit zou de zogenoemde ‘middelgevel’ of
brandmuur kunnen zijn, omdat deze destijds toegang en aansluiting verschafte tot
de - thans niet meer aanwezige - schuur. Op enige afstand staat aan deze zijde nog
wel een forse, verwaarloosde schuur, maar die dateert uit de tweede helft van de
19de eeuw.10 De frontale breedte van circa 12 meter zou overeen kunnen komen met
de in het bestek genoemde maat van 38 voet. De lengte van eveneens 38 voet strookt
echter niet met de huidige maat van ruim 16 meter. Door betimmeringen is het
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houtskelet op de begane grond aan het oog onttrokken; halverwege verbindt een
dwarsgang met

Klaaswaal, Kreupeleweg 42-44, hoeve De Drie Valken. De kelder met tongewelf aan de
noordoostzijde van de boerderij. Foto auteur, 2003.
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Westmaas, Smitsweg 18, Mariënhoeve. Foto auteur, 2003.

plavuizen van donkere hardsteen de hoofdingangen in de zijgevels. Op de zolder en
de vliering slaat de teleurstelling definitief toe: alles is van vrij fors grenenhout met
gehakte telmerken, telt zes spantvakken in plaats van vier en de spantbenen zijn recht,
dus niet de ‘bough stilen’ die het bestek noemt. Anno 1539 zou de hele houtconstructie
van eikenhout geweest zijn, ook al liet men de mogelijkheid van een naaldhouten
zoldervloer van ‘noertse deelen’ open die op - thans niet aanwezige - ‘goede eycken
riben van 3 voet viercant’ zou moeten liggen. Grenenhout werd pas na circa 1615
op grotere schaal in Nederland toegepast.
De buitengevels in schoon metselwerk bevestigen de jongere datering van het
pand. Boven de deur, ongeveer in het midden van de zuidgevel, staat op een donker
blok natuursteen ‘1680’ gehouwen. Dit jaartal past goed bij de oorspronkelijke
hoekoplossingen van het muurwerk uit gele IJsselsteentjes in kruisverband. De
koppenlagen eindigen bij de muuropeningen steeds met een klezoor naast de laatste
kop, terwijl bij de buitenhoek een drieklezoor te vinden is.11 Deze combinatie is wat
ongebruikelijk maar toepasselijk en denkbaar in het laatste kwart van de 17de eeuw.
In het pand bevinden zich twee kelders met tongewelf waarvan er één evenwijdig
en tegen de noordoostelijke zijgevel aanligt, overeenkomstig de plaats die het bestek
noemt. Kruisgewelven of leistenen vloeren zijn hier echter niet aangetroffen. Hoewel
we met een interessante, oude boerderij te maken hebben, zijn er vooralsnog geen
kenmerken zichtbaar die een datering omstreeks 1539 zouden kunnen bevestigen.
Aan de toeschrijving van de bouwplek liggen cartografische en historische bronnen
ten grondslag. Er is een betrouwbaar geachte kaart uit 1548 beschikbaar waarop ter
weerszijden van een natuurlijke kreek, de Claeswael-watering (het nog steeds
aanwezige vlietje), twee percelen met de naam ‘Willem Sijmonsz’ getekend staan.
Op het oostelijke terrein is een boerderij met hooiberg weergegeven, precies op de
plaats waar nu het huis staat aan de Kreupeleweg, destijds de ‘Middelwegh’ geheten.
Willem Simonsz. verhuurde de boerderij aan Cornelis Jans Lugtenburg, die in 1565
overleed en in de kerk van Westmaas begraven werd.12 De naam De Drie Valken
duikt in dit verband pas in 1575 op en wordt in het bestek als zodanig niet genoemd.
Hoewel de situering aannemelijk overkomt, vinden we in de zichtbare delen van de
aanwezige boerderij geen oudere substantie dan uit circa 1680. Opmerkelijk is wel
de relatieve hoogte van de zijgevels van het huis. Hiermee manifesteert zich een
‘deftige’ manier van bouwen die elders in Nederland weinig voorkomt, wellicht
voorbehouden aan eigenaren met een bestuurlijke functie. Meer uitgesproken exponent
van deze bouwwijze, tevens dichtstbijzijnde oudste voorbeeld in de omgeving van
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De Drie Valken, is de noordoostelijk gelegen Mariënhoeve aan de Smitsweg in
Westmaas. Het woonhuis van deze hoeve dateert uit circa 1615. Schrale troost is dat
op deze plaats op de kaart van 1548 reeds een boerderij getekend is. Derhalve moeten
we concluderen dat De Drie Valken op een later tijdstip geheel vernieuwd is, zonder
een aanknopingspunt of verklaring in de beperkte (gepubliceerde) bronnen na te
laten.
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NOORDWELLE, LOKKERHOFWEG 1. BOERDERIJ ZEELANDIA. CIRCA 1940
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LAREN. BOERDERIJ 'T KLOOSTER. CIRCA 1925

Eindnoten:
1 Fortis Amev/Vastgoed Landelijk Utrecht, Oud archief van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
te Numansdorp, nr. 521, kopie van de originele akte die in Brussel opgesteld werd. Mr. Pieter
was een van de drie kinderen van mr. Gerard Numan, die in 1500 stierf, zie P.M.H. Welker,
Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen. 1492-1892
vier eeuwen regeering en arbeid ten plattenlande in Holland, Nijmegen 1892, p. 14.
2 Van 6 voet breed en 3 voet diep die door middel van verplaatsbare, met keilen bevestigde
planken werden gegraven: ‘van kyelen al[s]men de sceyt planken verleyde [...]’ en over een
lengte van 240 roeden grensde aan het land van Jan van Barrij. P.D. de Vos, De vroedschap
van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795, Middelburg 1931, pp. 4-11.
3 Voor de stamboom en een portret van Willem Simonsz. zie De Vos 1931.
4 Fortis Amev/Vastgoed Landelijk Utrecht, Oud archief van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
te Numansdorp, nr. 2541. Vriendelijk dank aan de heer G.J. van Gelder uit Spijkenisse voor de
kopie en het attenderen op de verblijfplaats en mevrouw F.J. van der Voort, die hielp bij het
klaarleggen van de originelen. De auteur heeft - voorzover leesbaar - het bestek integraal
getranscribeerd en in kopie beschikbaar gesteld aan Fortis Amev/Vastgoed Landelijk, het
Streekmuseum Hoekse Waard in Heinenoord en de bibliotheekdossiers van de RDMZ. Ondanks
de aankondiging vonden we van de huisjes voor de kippen bij de afrekening verder niets terug.
Dank is ook verschuldigd aan de heer A.C. Bos van het Streekmuseum Hoeksche Waard te
Heinenoord, drs. A. Nobel, historicus te Oud-Beijerland en de familie Van der Lugt, bewoners
van Kreupeleweg 44 te Klaaswaal.
5 ‘[...] een duercosin met gelaes lichten dat hooge wesen zal 11 voeten daer de duere of weesen
sal 7 voeten ende de gelaes veynsters sullen hoege sin 3 voet den dach gedeelt naer den eijs
vant werck ende sal dat cosin wyt sin 4 voeten binnen stilen ende de stilen zullen sin 6 duymen
dicke ende 8 duymen diep.’
6 ‘[...] cruzs cosin wyt vier voeten binnen sin stylen ende hooge 6 voeten ende gedeelt als voers.
es elckcosin met sin vijnsters gewrocht met dubbel sponghen ende sullen die stylen vande
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cosynen sin vijf duymen dicke ende 6 duymen diep, de veynsters met haeck hangen ende de
duere alzoe [...].’
‘[...] styf met twee goede stylen, elcke trappe met kerven in gelaeten met een leent werckelyck
zoe dat behoert ende oeck zoe sal de trappe bescooten sin zoe dat behoert.’
‘[...] onder de camer zal gewrocht sin een fante overgesteeghen’, een onbekende benaming,
maar verder in de tekst staat: ‘[...] aen de noordt zyde een cruys fante als voers. es’.
De Vos 1931, p. 4.
Gezien de aard van het metselwerk, vooral van de westgevel waarin kennelijk een woongedeelte
was ingebracht, de toepassing van gietijzer in rozetten (zie ook de foto van het voormalige
toegangshek), de grijze machinale pannen en de rechthoekige doorsnede van de naaldhouten
gebinten.
Wat de vensters betreft aan de noordzijde met een afgeschuinde rollaag aan de onderzijde en
geprofileerde natuurstenen onderdorpels aan de zuidzijde.
J.L. Verhoeven & A.P. van den Hoek, Het geslacht De Jong uit de Hoeksche Waard 1600-1990,
Nieuw-Beijerland-Heinenoord 1990, pp. 35-37.
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Een bijzonder boerenhuis in Retranchement
Piet van Cruyningen
Aan de Braamdijk, even buiten het gehucht Terhofstede bij het Zeeuwse dorp
Retranchement (gemeente Sluis) ligt de Blauwe Hofstede. In november 2002 werd
het oude woonhuis van deze boerderij gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe
woning.
Dat leek op het eerste gezicht geen groot verlies. Vanaf de weg zag het eruit als
een vrijstaand 19de-eeuws boerenhuis, waarvan Zeeland er nog vele telt. Bovendien
was dit huis zo ingrijpend verbouwd, dat het zijn oorspronkelijke karakter grotendeels
verloren had.
Toen de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) kort voor de sloop in
de gelegenheid

Terhofstede, Retranchement, Braamdijk, boerderij de Blauwe Hofstede. Op de voorgrond het
woonhuis uit 1857 met daarachter, geheel overwoekerd door klimop, het gedeelte uit 1645. Foto
SHBO, 2002.

werd gesteld het huis te documenteren, bleek dat achter bomen en klimop een
verrassing schuilging. De woning bleek te bestaan uit twee gedeelten, waarvan het
ene door muurankers gedateerd was op 1857 en het andere door een gevelsteen op
1645. De verrassing betrof het oudste gedeelte, dat blijkens de zolderconstructie met
moerbalken en kinderbinten en de detaillering van de consoles waarop de moerbalken
rustten, inderdaad uit 1645 moest dateren. Dit gedeelte van de woning, met een
oppervlakte van circa zestig vierkante meter, bleek geheel te zijn onderkelderd met
twee evenwijdig lopende kelders met een tongewelf. De aanwezigheid van deze grote
kelderruimte roept vragen op. Het Zeeuws-Vlaamse boerenhuis heeft zich ontwikkeld
vanuit een vrij kleine woning met in de lengterichting drie vertrekken naast elkaar.
De deur bevond zich in de lange gevel en gaf toegang tot de ‘vloer’, een woon- en
werkvertrek dat zich vanaf de 18de eeuw ontwikkelde tot een gang. Links en rechts
van de vloer bevonden zich de (woon)keuken met haard en de goede kamer met
daaronder de kelder. Huizen van dit type werden al aan het begin van de 16de eeuw
gebouwd.
De kelder van dit soort huizen was niet bijzonder groot, vaak was de kamer niet
eens geheel onderkelderd, zoals bij het uit 1696 daterende woonhuis van een boerderij
aan de Platteweg bij Retranchement. Kelders in Zeeuws-Vlaamse boerenhuizen zijn
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zelden groter dan 25 vierkante meter. Een grotere omvang was ook niet nodig, omdat
boeren de kelder vooral gebruikten voor de zuivel-
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bereiding en die stelde in Zeeuws-Vlaanderen weinig voor. De Zeeuws-Vlaamse
boeren waren akkerbouwers die weinig melkvee hielden. Dat gold ook voor de
Blauwe Hofstede, waar blijkens een telling uit 1687 slechts zes melkkoeien aanwezig
waren.
We zouden het woonhuis van de Blauwe Hofstede met zijn enorme kelder als een
excentrieke uitzondering kunnen beschouwen, ware het niet dat een paar kilometer
verderop, op de boerderij Slikkenburg bij Zuidzande, een huis heeft gestaan dat ook
zo'n grote onderkelderde opkamer had. Ook het onderkelderde gedeelte van dit huis,
dat afgebroken is in 1954, dateerde uit de eerste helft van de 17de eeuw. Kennelijk
kwamen zulke grote kelderruimtes hier dus vaker voor. Hebben we hier te maken
met een oude bouwtraditie die na 1650 is verdwenen? Vast staat dat dit soort grote
kelders voor de gemiddelde Zeeuws-Vlaamse akkerbouwer weinig nut had. Gezien
het feit dat het bouwen van kelders duur was, is het dan ook begrijpelijk dat het
voorbeeld van deze twee boerenhuizen niet nagevolgd werd. Dit maakt het ook
waarschijnlijk dat deze bouwwijze nooit zeer wijdverbreid zal zijn geweest.
Grote kelders speelden geen rol in de agrarische bedrijfsvoering en waren duur.
Waarom werden ze op een aantal boerderijen dan toch gebouwd? Mogelijk hebben
we hier te maken met een late variant op het thema stenen kamer. In de late
Middeleeuwen werden boerderijen soms voorzien van een bakstenen aanbouw, die
stenen kamer genoemd werd. Zo'n stenen kamer was altijd onderkelderd en gezien

Terhofstede, Retranchement, Braamdijk, boerderij de Blauwe Hofstede. De boven de dubbele
kelder gelegen opkamer met de haardpartij. Foto SHBO, 2002.

het feit dat hij voorzien was van een stookplaats en een eigen ingang had, kon hij als
zelfstandige woonruimte dienen. Aangenomen wordt dat stenen kamers dienden als
zomerwoning voor de eigenaar van de boerderij. Ook de kamers in Retranchement
en Zuidzande waren voorzien van een haard en die in Retranchement had tevens een
eigen ingang. Of dat laatste in Zuidzande ooit het geval is geweest, valt helaas niet
meer vast te stellen. Van beide boerderijen staat vast dat het woonhuis ook in zijn
oorspronkelijke vorm meer vertrekken moet hebben omvat dan alleen het
onderkelderde gedeelte. Het kwam in Zeeuws-Vlaanderen in de 17de eeuw voor dat
eigenaren een woonruimte hadden in een van hun pachtboerderijen. Gezien het feit
dat deze twee boerderijen dichtbij Sluis gelegen waren, is het dus mogelijk dat de
grote opkamers dienden als zomerwoning voor Sluise grondbezitters. Van boerderij
Slikkenburg is bovendien bekend dat die eigendom is geweest van de familie
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Uyttenbogaert. Later in de 17de eeuw was dat een boerenfamilie, maar daarvoor
waren het burgers van Sluis.
Bewezen is het nog allerminst, maar op basis van de huidige stand van het
onderzoek is de aanname dat het bij deze grote kelders met opkamers gaat om
woonruimtes voor de eigenaren van pachtboerderijen op zijn minst plausibel.
Zonder het bouwhistorisch onderzoek voor de afbraak, zoals dat kort voor de
afbraak door de SHBO is uitgevoerd, had zelfs deze voorlopige conclusie niet kunnen
worden getrokken.
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STEIN, HOUTEREIND 20-21. TOEGANGSPOORT TOT DE COUR VAN DE BOERDERIJ.
1935
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GARYP. HAARDPLAATS MET EEN KACHEL IN EEN BOERDERIJ. 1933
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Zouten in boerderijen zijn veelal het gevolg van jarenlange indringing van urine van het vee in
het opgaande muurwerk en de ondergrond. Foto RDMZ, A. Reinstra, 2002.
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Boerderijdrop: zouten in boerderijen
Taco Hermans
Vocht in combinatie met zouten in een bouwconstructie vormt vaak een lastig
probleem. Muren en vloeren van stallen bevatten vaak een hoog zoutgehalte
door jarenlange indringing van urine. Dit artikel gaat in op de problematiek en
biedt een aantal maatregelen.
Nederland verandert, het Nederlandse landschap verandert en in dat veranderende
landschap is steeds minder plaats voor agrarische bedrijven. Van de circa 194.000
boerderijen rond 1950 zijn er nu nog ongeveer 91.000 over, waarvan minder dan 50
procent in gebruik als boerenbedrijf. Dit aantal zal binnen tien jaar afnemen tot 25
procent.
Door het wegvallen van het agrarische gebruik krijgen boerderijen, mits behouden,
een andere functie. De functiewijziging stelt andere eisen aan de boerderij. Was een
boerderij in oorsprong een agrarisch centrum waarin alle functies verenigd waren,
nu krijgt het gebouw één of hooguit twee functies, die ver staan van het agrarische
gebruik. De stal, vanouds het domein van het vee, wordt omgebouwd tot leef- of
werkruimte. Dit gaat gepaard met veranderende eisen ten aanzien van licht, lucht en
comfort. Vooral dat laatste kan in relatie tot de vroegere functie leiden tot technische
problemen en gebreken.

Zouten
Niet zelden blijkt dat na de ingebruikname van de voormalige stalruimte schade
optreedt aan afwerklagen op de buitengevels, zowel aan de binnen- als de buitenzijde.
Het gaat hier meestal om schade veroorzaakt door zouten.1
Welke soorten zouten vormen een bedreiging voor een gebouw? Het meest bekende
zout is wel het strooizout (voornamelijk calciumchloride), daarnaast is er natuurlijk
het zeezout (natriumchloride). Naast het met de regen of vochtige wind meegevoerde
zeezout is dat in Zeeland ook het zout dat na de inundaties in 1944 en de
overstromingsramp in 1953 in de grond en in de gebouwen is achtergebleven.
In boerderijen gaat het echter meestal om nitraten (salpeter): zouten in
ammoniakverbindingen, die in de uitwerpselen en urine van het vee voorkomen.
Daarnaast kan er sprake zijn van zouten afkomstig uit de pekelbak van een
kaasmakerij (natriumchloride). Zouten kunnen echter ook afkomstig zijn van onjuiste
handelingen. Het reinigen van een gevel met zoutzuur kan leiden tot schade door de
afbraak van het aanwezige kalk en de vorming van zouten. Het afwerken van een
vochtbelaste muur met een cementgebonden pleister en een gipshoudende schuurlaag
kan leiden tot de vorming van etringiet (een sulfaat), waardoor de afwerklaag
beschadigt.

Schade
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Zouten op zich vormen niet direct een probleem. Het is water en met name het zich
verplaatsende water dat in eerste instantie de problemen veroorzaakt. Water fungeert
als oplosmiddel en zorgt dat zoutkristallen kunnen groeien, zwellen en krimpen.
Zouten worden gemobiliseerd door optrekkend vocht vanuit de fundering en het
maaiveld. Daarnaast worden zouten door inwatering als gevolg van lekkages
verplaatst. Zoutkristallen ontstaan wanneer het water verdampt, bijvoorbeeld wanneer
er een kamertemperatuur
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De verontreiniging van het muurwerk met ontlasting van het vee tekent zich als bruine vlekken
af in het muurwerk van de stal. Foto RDMZ, A. Reinstra, 2002.

heerst in de voormalige stal. Verdampt het water aan het oppervlak van de constructie,
dan kristalliseren de zouten op het oppervlak en is de schade miniem. Er ontstaat
dan de zogenoemde ‘poes’. Deze moet droog worden verwijderd door zuigen,
borstelen of opvegen. Gebruikt men voor het verwijderen vocht, dan lossen de zouten
op en worden weer door de constructie opgenomen.
Vindt de verdamping in de poriën plaats, dan veroorzaken de zoutkristallen schade,
doordat ze groter worden dan de poriën waarin ze tot ontwikkeling komen en zo het
materiaal uit elkaar drukken. Zo kan bijvoorbeeld natriumchloride kristalliseren in
de steen, waardoor de steen kan verpoederen, met name een zacht gebakken baksteen.
Zijn de stenen harder, dan worden schollen van de steen afgedrukt. Ook pleisterlagen
in het interieur kunnen verpoederen of in lagen afbreken.
Nitraten behoren tot de hygroscopische zouten. Deze zouten trekken vocht aan uit
de lucht en houden dit vast en voorkomen dat het omringende bouwmateriaal volledig
droogt. Dit uit zich in vochtplekken van onregelmatige vorm, die afhankelijk van de
luchtvochtigheid van afmeting kunnen veranderen. Nitraten leiden daarom niet altijd
tot uitbloei, maar vaak tot natte plekken.

Voorkomen van schade
Schade door zouten is te voorkomen door de oorzaken - zouten en water - weg te
nemen. Dat is niet altijd mogelijk. Muren worden nu eenmaal nat bij regen en in het
geval van boerderijen is het zout al in de muren aanwezig. Wel kan bij een restauratie
rekening worden gehouden met de in de muur aanwezige zouten. Zo kan een blokkade
worden aangebracht voor optrekkend grondvocht. Ook kan door herstel van kapot
of ontbrekend voegwerk indringing van te veel vocht in muren worden voorkomen.
Het staat vast dat hydrofoberen, het aan de buitenzijde waterdicht maken van muren,
geen zin heeft, of zelfs
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averechts kan werken. Vocht dat onverhoopt achter de hydrofobeerlaag terechtkomt,
en dat is bij oude muren niet ondenkbaar, kan er moeilijker uit en leidt niet alleen
tot vorstschade, maar zorgt er ook voor dat zouten worden gemobiliseerd. De zouten
zullen dan zeker achter de hydrofobeerlaag kristalliseren en juist meer schade
veroorzaken. Schade kan ook worden voorkomen door gebruik van de juiste
materialen, zodat niet meer zouten aan het gebouw worden toegevoegd of reacties
tussen nieuwe materialen en het oude werk uitblijven. Het gebruik van een goede
damp-open verf voorkomt kristallisatie achter de verflaag.
Niet in de laatste plaats kan schade worden voorkomen door een verantwoord
gebruik en juiste indeling van de ruimte. Plaats bijvoorbeeld radiatoren waar mogelijk
niet dicht op een muur waarvan verwacht wordt dat deze zouten bevat. Door extra
droging achter de radiator zal een vochtstroom naar die plek plaatsvinden en een
versterkte kristallisatie van zouten optreden. Ook kan ervoor gekozen worden de
gebruikstemperatuur laag te houden, waardoor verdamping en daarmee ook
kristallisatie wordt verminderd.

Maatregelen
Afhankelijk van de aard van de optredende zoutschade kunnen maatregelen worden
genomen. Soms is dat zelfs niet eens nodig. Gekristalliseerde zouten op het oppervlak
kunnen eenvoudig worden verwijderd, zoals hiervoor is aangegeven. Ook kan de
schade, wanneer deze beperkt is, gewoon worden geaccepteerd. In willekeurige
volgorde worden hier enkele maatregelen genoemd.

Afbraak en volledige herbouw van aangetast muurwerk
De meest voor de hand liggende oplossing om een zoutprobleem te verhelpen, is het
afbreken van het geïnfiltreerde muurwerk en de herbouw daarvan. Gelet op het
huidige standpunt binnen de monumentenzorg dat behoud gaat voor vernieuwen, is
dit een optie die alleen in uitzonderlijke gevallen nog in aanmerking komt.

Extractie van zouten
Onder extractie van zouten wordt verstaan het onttrekken van oplosbare zouten uit
metselwerk. Dit kan door op het oppervlak van de muur een
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De donkere plek onder in het metselwerk duidt op optrekkend vocht over een hoogte van ruim
1,5 meter. Door dit optrekkende vocht worden zouten gemobiliseerd die uiteindelijk tot schade
kunnen leiden. Foto RDMZ, A. Reinstra, 2002.

substantie aan te brengen die de zouten als het ware opzuigt uit het onderliggende
muurwerk. Door de zoutvrije substantie op een vochtige of natte ondergrond aan te
brengen, zullen de zouten zich via diffusie geleidelijk verdelen over het muurwerk
en die substantie. Wanneer het vocht dan ook nog via de substantie verdampt, dan
wordt daardoor een vochtstroom in gang gezet waardoor nog meer zouten aan het
muurwerk worden onttrokken.
Veel ervaring met extractie in situ is er nog niet, wel is recentelijk onderzoek
gedaan naar de werking van verschillende middelen.2 Voor dit onderzoek is
gebruikgemaakt van vijf verschillende extractiepasta's: papierpulp van chloorvrij
papier, krantenpapier, sepioliet (basisproduct voor kattenbakvulling), klei en kaolien
(porseleinaarde). Naast kaolien kan ook attapulgiet of bentoniet (beide ook gebruikt
als kattenbakvulling) worden gebruikt, of een combinatie van bijvoorbeeld bentoniet
en papierpulp.
De conclusie is dat extractie van zouten mogelijk is, maar dat het geen eenvoudige
ingreep is. Naast een aantal technische problemen, zoals een juiste droogtijd, een
goede adhesie van het middel aan de ondergrond en een pasta die is aangepast aan
de aard van de ondergrond, moet ook rekening gehouden worden met een groot aantal
extracties (zes tot tien) om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Daarnaast is het
van belang dat de middelen zelf vrij zijn van zouten. Niet bij alle middelen is dit het
geval en uit de proeven bleek dat er in sommige gevallen na extractie
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Kristallisatie van zouten in afwerklagen, waardoor deze lagen verkruimelen en van het muurwerk
worden afgedrukt. Foto auteur, 2003.

van een bepaalde soort zout (met name sulfaten) meer in de ondergrond aanwezig
was dan vóór de extractie. Opvallend was dat extractie met krantenpapier zeer goede
resultaten gaf.
Opgemerkt dient te worden dat met extractie zouten tot op een diepte van slechts
drie centimeter uit het muurwerk kunnen worden verwijderd. Op zich zou hiermee
een goed resultaat kunnen worden bereikt, mits de overgebleven zouten niet meer
geactiveerd kunnen worden door water.

Pleisters
Om schade door zouten in muurwerk te voorkomen, is het van belang de plek waar
de zouten kristalliseren, te verplaatsen naar het oppervlak of liefst nog daarbuiten.
Daarop is de werking van de pleisters gebaseerd.3 Zoutbestendige pleisters zijn onder
te verdelen in twee soorten: het zoutbergende pleister en het zoutdoorlatende pleister.
De eerste soort bestaat uit een onderlaag waarin het zout kan kristalliseren zonder
dat daarbij schade optreedt, een bovenlaag en een afwerklaag (verf); de tweede uit
een doorlaatbare laag en een afwerklaag. Op deze afwerklaag moet dan het zout
kristalliseren.
Over het gedrag en de levensduur van deze pleisters is nog te weinig bekend,
evenals over hun gedrag in vergelijking tot dat van traditionele pleistersystemen en
bindmiddelen, zoals kalk. In 2003 is daarom onder leiding van TNO Bouw een
internationaal driejarig onderzoek gestart, COMPASS genaamd, dat de
onduidelijkheden moet wegnemen.4
Naast de hiervoor genoemde pleisters is er ook nog het zogenaamde
opofferingspleister. Dit pleister wordt aangebracht met het doel de zouten op te laten
nemen en dan het pleister te verwijderen. Het is dan ook geen probleem wanneer het
pleister door het zout wordt aangetast. De pleisterlaag werkt hier dan als een soort
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extractielaag. Wanneer de zoutbelasting in de muren tot een aanvaardbaar niveau is
gedaald, kan men een definitieve pleister aanbrengen. In dit geval
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is er dus sprake van een getrapte restauratie, waarbij men accepteert dat de afwerking
van de muren nog niet definitief is.

Afdekken
Er kan voor gekozen worden om een zoutbelaste muur aan de binnenzijde aan het
zicht te ontrekken door de plaatsing van een lambrisering. Achter de lambrisering
kan op de muur een opofferingspleister worden aangebracht. Door de spouw achter
de lambrisering licht te ventileren, is kristallisatie wel mogelijk, namelijk in de
pleisterlaag en niet in de baksteen, maar deze zal minder zijn, omdat de temperatuur
daar lager ligt.
Het opsluiten achter een ondoordringbare laag wordt afgeraden. Deze methode is
onder meer toegepast in veel Zeeuwse gebouwen. Komt er echter in de laag een
gaatje, door bijvoorbeeld een spijker waaraan een schilderijtje wordt opgehangen,
dan zal op die plek een ‘lek’ ontstaan en alsnog zoutuitbloei optreden. Dit verschijnsel
treedt ook op bij een te dunne plek of daar waar een zettingsscheur ontstaat.
Regelmatig ziet men dat het vocht optrekt tot boven de ondoordringbare laag. Dit
gebeurt ook wanneer een kelder wordt voorzien van een ondoordringbare laag. Vaak
ontstaat er dan zoutschade op de begane grond. De methode van de ondoordringbare
laag werkt alleen als de laag gaaf blijft en het optrekkende vocht niet tot boven de
laag reikt.
In dit kader wordt ook gewezen op de zogenaamde zoutsper. Dit is in feite een
hydrofobeermiddel. Hydrofobeermiddelen laten waterdamp door, maar geen zouten.
De kans is echter groot dat de zouten achter de hydrofobeerlaag kristalliseren en
schollen muurwerk eraf drukken.

Maatregelen tegen optrekkend vocht
Vocht is behalve in combinatie met zouten ook anderszins nadelig voor een gebouw.
Om meerdere redenen is het dus zaak vocht te weren. Allereerst gaat het om het
wegnemen van lekkages. Daarnaast kan het herstellen of zelfs aanbrengen van goten
een oplossing zijn. Dit laatste is niet in alle gevallen mogelijk, denk bijvoorbeeld
aan een rieten kap. Hier zou de oplossing gezocht kunnen worden in een snelle en
gemakkelijke afwatering of een drainage rondom de boerderij.
Er zijn verscheidene methoden om een horizontale blokkade tegen optrekkend
vocht in muren aan te brengen. Deze variëren van het injecteren van muren met een
waterkerende vloeistof tot het aanbrengen in de gemetselde wand van bijvoorbeeld
een staal- of glasplaat. Ook het aanbrengen van een blokkade is niet altijd mogelijk,
doordat de muur grote holtes bevat die door de te injecteren vloeistof niet overbrugd
kunnen worden, of doordat de constructieve toestand van de muur het aanbrengen
van een staal- of glasplaat niet toelaat.
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Wanneer er in een boerderij sprake is van zouten die tot schade leiden, dan is de
eerste zorg het wegnemen van het vocht en/of de zouten. Daarbij kan een onderzoek
naar de soort zouten en de omvang van de zoutbelasting van belang zijn.
Muren kunnen lange tijd vochtig blijven, ook nadat de oorzaak is weggenomen.
Dat kan betekenen dat moet worden geaccepteerd dat bij een restauratie niet de
optimale afwerking van muren kan worden bereikt. Soms is het beter de muren dan
enige tijd onafgewerkt te laten en de zouten op het oppervlak te laten kristalliseren
of de muren te voorzien van een tijdelijke pleisterlaag.
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PUTTERSHOEK, RUSTENBURGSTRAAT 1. BOERDERIJ RUSTENBURG. CIRCA 1915

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

225

MAASLAND. BOERENERF. CIRCA 1920
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Esterenburg in Vierpolders
Paul Rosenberg
Esterenburg ligt vlak onder Brielle in de polder de Oude Goote op het Zuid-Hollandse
eiland Voorne. Aan de boerderij, die in 2002 werd aangekocht door Vereniging
Hendrick de Keyser, is sinds de jaren '30 van de 20ste eeuw niets meer veranderd.
Zij is mede daardoor een uniek monument van landelijke bouwkunst en van agrarische
geschiedenis. Het grote, met hoge iepen beplante en door slootjes met wilgen omgeven
huiserf vormt een oase van rust in een gebied waarvan de landschappelijke schoonheid
onder druk staat als vestigingsplaats voor moderne glastuinbouw.
De geschiedenis van de boerderij gaat terug tot in de 17de eeuw. Op oude kaarten
staat op deze plaats, in de polder ‘de Oude Goote’ naast de landweg van Brielle naar
Hellevoetsluis, al een hoeve aangegeven. Deze werd, blijkens jaartalankers in de
oude achtergevel, in 1738 door nieuwbouw vervangen. Esterenburg was een
pachthoeve, waarvan het vruchtgebruik door vooraanstaande families uit Brielle over
een periode van eeuwen in erfpacht werd uitgegeven. Een omschrijving uit 1761
vermeldt een ‘extra schoone wooning, bestaande in een Heerenhuis,
Bouwmanswoning, berg, schuur en keet [...]’. Daaruit is af te leiden dat, althans een
gedeelte van het woonhuis, in de zomermaanden door de stadse eigenaren werd
gebruikt als buitenverblijf.
Esterenburg was, zoals alle grote boerderijen op Voorne-Putten, een hoeve voor
gemengd bedrijf. Het gebouw, dat in 1931 gedeeltelijk door brand verloren ging, is
in zijn grootste vorm te zien op een foto en een aquarel uit 1926 van de Rotterdamse
boerderijenonderzoeker J. Verheul. De boerderij bestond uit een pannengedekt
woonhuis en een rietgedekt bedrijfsgedeelte. De totale lengte beliep zestig meter,
waarmee Esterenburg behoord moet hebben tot de grootste boerderijen van

Vierpolders, Middelweg 5, Boerderij de Esterenburg. Foto van omstreeks 1927.

Voorne-Putten. Het bedrijfsgedeelte had de vorm van een langsdeelschuur met een
doorrit een de ene zijde en een koestraat aan de tegenoverliggende zijde. Het centrale
deel van de schuur was de tas. Tussen de koestal en het woonhuis lagen de melkkamer
en de paardenstal. De graanoogst werd, via de luiken in de voorgevel, los gestort op
de zolders van het woonhuis, dat alleen op de begane grond woonvertrekken bezat.
In 1931 werd de boerderij in veiling gebracht en voor het eerst verkocht aan een
eigenaar-gebruiker. Deze verkoop bracht weinig geluk, want
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in de nazomer van 1931 ging het bedrijfsgedeelte van het gebouw, waarin de
hooivoorraad voor de winter al hoog opgetast moet zijn geweest, geheel in vlammen
op. Na de brand was er geen geld voor herbouw. Met behulp van sloopmateriaal
werd het gedeeltelijk gespaarde, achterste stukje van de schuur opgelapt. Dit moet
vervolgens acht jaar hebben gefungeerd als koestal, want pas in 1939 werd een nieuw
bedrijfsgedeelte gebouwd. Dit was veel kleiner dan de oude schuur, zodat tussen de
nieuwe schuur en het oude restant achter op het erf ruimte overbleef. Doordat aan
de stal van 1939 sindsdien niets meer werd veranderd, is ook dit relatief jonge
bouwdeel alweer een monument van de agrarische geschiedenis. De eigenaren van
Esterenburg deden in de jaren '50 en '60 als een van de weinige melkveehouders in
ons land niet mee aan de van overheidswege voorgestane schaalvergroting in de
landbouw. Zij fokten door met Hollands stamboekvee, terwijl de sector overschakelde
op Amerikaans vee (Holsteiners) met een veel grotere melkproductie. Toen de hoeve
in 2002 aan Vereniging Hendrick de Keyser werd overgedragen, stonden nog zes
van deze kleine Hollandse koeien in de wei. Deze zijn inmiddels verkocht aan een
naar de geest verwant bedrijf in Zuid-Limburg.
Ook aan het woongedeelte van de boerderij werd sinds de verkoop van 1931 weinig
meer veranderd. Het betreft in hoofdopzet een 18de-eeuws huis waaraan de bijzondere
status van de boerderij nog goed afleesbaar is. De ingang lag

Vierpolders, Middelweg 5, Boerderij de Esterenburg. Plattegrond. Tekening Vereniging Hendrick
de Keyser, 2003.

oorspronkelijk in het midden van de voorgevel, met daarachter een voorhuis
geflankeerd door zijkamers. De rechter zijkamer is uitgevoerd als een opkamer met
daaronder een melkkelder voor het bewaren van de ‘zondagsmelk’. Achter de
voorkamers liggen rechtsachter een keuken en linksachter een woonkamer met een
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grote haard en een doorgang naar het bedrijfsgedeelte. In de 19de eeuw werd de
hoofdingang verlegd naar de linker zijgevel, zodat aan de zijde van de voorgevel een
reeks van drie voorkamers ontstond. De grote woonkamer ademt, met een
bedstedenwand en een imitatie goudleren behangsel uit het vierde kwart van de 19de
eeuw, nog geheel de sfeer van een traditionele boerenkamer. Ook in de voormalige
keuken en in de opkamer bevinden zich bedsteden. De vloeren van het voormalige
voorhuis en van de opkamer zijn voorzien van ‘blotenvoetenmarmer’, een
schildertechniek in twee lagen waarbij door de schilder of door de kinderen van de
opdrachtgever blootsvoets door de natte verf werd gelopen.
Ook op het erf zijn unieke restanten van het agrarisch bedrijf bewaard, zoals een
geheel bestrate drenkplaats voor paarden, een houten dekbox en een keur aan
bijzondere fruitbomen. De boerderij verkeert bouwtechnisch in een deerniswekkende
toestand. Inmiddels is een restauratie in voorbereiding.
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STAPHORST. BOERENERF. 1917
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STAPHORST. BOERENERF. 1917
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Veel gebruikte kleuren in Staphorst. Deze zijn omstreeks 1975 door de Staphorster huisschilder
Dijkstra op een glasplaat vastgelegd. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.
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Appelbloesem, neuteboom en kleerbakkenblauw
Kleur in Staphorst en Rouveen
Mariël Kok
Het beschermde dorpsgezicht Staphorst-Rouveen is een langgerekt lintdorp,
gelegen in het westen van Overijssel, circa vijftien kilometer ten noorden van
Zwolle. In Staphorst en Rouveen staan meer dan duizend boerderijen, waarvan
er ruim driehonderd beschermd zijn als rijksmonument en bijna driehonderd
als gemeentelijk monument. In de beide dorpen is in de afgelopen eeuwen een
bijzondere traditie ontstaan wat betreft het kleurgebruik in, aan en bij de
boerderij. Veel boerderijen bezitten nog altijd een cultuurhistorisch interessant
interieur of onderdelen hiervan die ons herinneren aan vervlogen tijden. In dit
artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van Staphorst en Rouveen,
de boerderijen die er staan, en het zo karakteristieke kleurgebruik.

Het ontstaan van Staphorst en Rouveen
De omgeving van Staphorst en Rouveen was oorspronkelijk een veengebied. Vanuit
de beekdalen van de riviertjes Genne, de Sethe en de Reest werd vanaf 1200 het
gebied ontgonnen en in cultuur gebracht. Behalve veen en klei lagen hier ook hoger
gelegen koppen van rivierduinen en dekzandruggen, die geschikt waren voor
bewoning. Op den duur had ontwatering van het ontgonnen veen inklinking en
oxidatie tot gevolg, waardoor het maaiveld steeds lager kwam te liggen. Hierdoor
werd de bovenlaag van de grond te vochtig om nog als akkerland te kunnen dienen.
Noodgedwongen verplaatsten daarom vanaf het einde van de 13de eeuw de dorpen
Staphorst en Rouveen zich enkele keren. Omstreeks 1600 waren beide dorpen op
hun huidige plaats beland.
Vanaf het einde van de 18de eeuw groeide de bevolking van de dorpen sterk. Deze
groei, in combinatie met het plaatselijke erfrecht, waarbij iedere zoon een
gelijkwaardig stuk grond erfde, had grote gevolgen voor de nederzettingsstructuur.
De bedrijfsomvang verkleinde en de gronden werden versnipperd. De opdeling vond
plaats in de lengterichting van de percelen, waardoor op den duur smalle percelen
ontstonden en er een aanzienlijke verdichting plaatsvond. Al in de 18de eeuw was
er op een gegeven moment aan de Nieuwe Dijk, daar waar de oudste boerderijen
stonden, geen ruimte meer voor nieuwe boerderijen. Noodgedwongen werden op de
smalle percelen de nieuwe boerderijen achter de oude gebouwd, waardoor er soms
wel drie of vier boerderijen vlak achter elkaar kwamen te staan. De ontsluiting van
de boerderijen geschiedde en geschiedt nog steeds middels de steeg, het
gemeenschappelijke pad langs de boerderijen. In 1825 werden Staphorst en Rouveen
getroffen door een vreselijke overstroming waarbij 21 mensen verdronken en ruim
200 boerderijen onbewoonbaar werden. Met name oudere boerderijen gingen
verloren.1
In de jaren '20 van de 20ste eeuw werd gestart met een omvangrijke ruilverkaveling,
die in de jaren '30 en '40 door het hele gebied is doorgezet. De oude
verkavelingsstructuur wijzigde hierdoor ingrijpend. Ook werd het gebied ontsloten
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door een nieuwe wegenstructuur. Toch is nog altijd de verkavelingsstructuur uit de
16de eeuw herkenbaar in het landschap aanwezig, bestaande uit een patroon van vrij-
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Rouveen, gemeente Staphorst, boerderij Oude Rijksweg 493. Toegangshek, voordeur en
buitenluiken van deze Staphorster boerderij hebben de karakteristieke felle kleuren. Foto
RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.

wel parallel gelegen, langgerekte perceelsgrenzen met een enigszins gebogen lange
bebouwingsas die aan weerszijden van de Nieuwe Dijk ligt, thans de Oude Rijksweg
en de Gemeenteweg. Een andere belangrijke verandering in de dorpen was de
vestiging van enkele zuivelfabrieken tussen 1910 en 1930.
Vanaf de jaren '50 nam het aantal in de landbouw werkzame mensen gestaag af
en wordt Staphorst een plattelandskern, met centraal gelegen winkels, nieuwe
woonwijken en hier en daar industrie. In Rouveen werd ook nieuw gebouwd, maar
op kleinere schaal dan in Staphorst. In 1970 werd de snelweg A28 aangelegd. Helaas
hebben de ontwerpers geen enkele rekening gehouden met de verkavelingsstructuur
en de schaal van de twee dorpen, waardoor de weg zich als een wezensvreemd element
dwars door de dorpen boort.2 De structuur van de dorpen zal blijvend aan kleine en
soms grote veranderingen onderhevig zijn. Zo is het aantal winkels, banken en
kantoren in de dorpen stijgende, evenals de behoefte om uit te kunnen breiden. En
recentelijk is onder het viaduct van de snelweg een grote rotonde aangelegd. Het was
niet de eerste rotonde in het dorp en de kilometerslange Gemeenteweg en Oude
Rijksweg zijn nu op enkele plaatsen onderbroken.

Karakteristiek van de traditionele Staphorster boerderij
De traditionele boerderijen in Staphorst en Rouveen zijn langhuisboerderijen van
het type hallenhuis met dwarsdelen, ook wel het dwarsdeeltype genoemd.
Hun huidige karakter ontstond in diverse fasen vanaf het einde van de 18de eeuw
en in de loop van de 19de eeuw. De boerderijen hebben een lange, smalle plattegrond
en zijn vaak tientallen meters lang. Vrijwel alle voorhuizen zijn opgetrokken in rode
baksteen.
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Oorspronkelijk had de voorgevel een houten topgevel, later werd ook de houten
topgevel opgetrokken in steen. Houten of met stro beklede topgevels komen vrijwel
niet meer voor, maar worden soms weer
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teruggebracht tijdens restauraties. In de voorgevel bevindt zich de voordeur met een
gietijzeren levensboom in het bovenlicht. Rondom de deurklink is een stervormig
metalen of koperen plaatje aangebracht, rondom het sleutelgat een hartvormig plaatje.
In de voorgevel bevinden zich meestal twee hoge ramen met een roedeverdeling.
Soms zijn er kleinere ramen en een kelder- en opkamerraam aanwezig. Op de
verdieping bevinden zich meestal twee kleine raampjes. De ramen van het voorhuis
zijn voorzien van luiken. Tot het einde van de 19de eeuw waren dit vaak halve luiken,
daarna werden het luiken die het hele raam afsluiten. Vanaf de jaren '60 werden de
roeden in de vensters met grote regelmaat weggehaald, de invloed van de
doorzonwoning deed zich ook in deze streek gelden. Anno 2003 is het daarentegen
weer zeer gebruikelijk om een roedeverdeling aan te brengen. De zijgevels hebben
een entree en enkele kleine ramen. Om de gevels van het voorhuis tegen opspattend
water te beschermen, is onder langs de muren een gepleisterde plint aangebracht.
Het achterhuis kenmerkt zich door de terugliggende entrees tot de dwarsdelen en
de inspringende dakvlakken hierboven. De zijgevels zijn onregelmatig ingedeeld.
Deze voorzien van diverse stal- en mestdeurtjes, stalraampjes - soms nog van gietijzer,
maar tegenwoordig vaak vervangen door betonnen exemplaren - en hoge
baanderdeuren. Slechts zelden komen nog geheel houten achterhuizen voor, meestal
zijn ze in steen opgetrokken of in een combinatie van steen en houten delen.
De kappen zijn met riet gedekt, met boven de vooren achtergevel meestal een
wolfseind, afgewerkt met een opstaande ‘toef’. Oorspronkelijk had de nok een rieten
‘rol’. Veel van de lange kappen vertonen, zowel door het niet geheel nauwkeurig
uitmeten van de kappen tijdens de bouw, alsmede door de invloed van de tijd, een
onregelmatige lijn en worden daarom gekscherend ‘kamelenruggen’ genoemd. De
gebinten, meestal acht tot tien per boerderij, zijn gemaakt van eikenhout. Voor de
bouw van een gemiddelde boerderij waren zo'n twintig eikenbomen nodig.

Het interieur
Vermoedelijk werd al in de loop van de 18de eeuw in een aantal boerderijen de
zogenaamde ‘mill'nmure’ aangebracht, de afscheiding tussen de deel en het
woongedeelte. De scheidingswanden zijn opgetrokken in hout, en later in steen.
Tegen de voorgevel bevindt zich een houten schouw. De schoorstenen op het dak
zijn eveneens van hout. Ook zij werden later in baksteen opgetrokken. Onder de
schouw was een open vuur, vanaf het einde van de 19de eeuw stond er vaak een
potkachel. Tegenwoordig hebben de boerderijen een aparte woonkeuken en worden
de voorhuizen verwarmd door gaskachels of een centrale verwarming. In de vooren de zijkamer waren bedsteden aanwezig. De dochters sliepen in de bedsteden in
de opkamer. Veel bedsteden zijn inmiddels uit de boerderijen verwijderd en een
enkele bewaard gebleven bedstee doet nog dienst als kast.
Op de deel waren de varkens-, kippen en kalverenhokken ondergebracht, evenals
de potstal of een dubbele dwarsstal en een grondtas voor het hooi. Nu wordt de deel
veelal als opslagruimte gebruikt, hoewel er soms ook nog koeien staan.
De ontwikkelingen in de agrarische sector kennen ook hun weerslag in Staphorst
en Rouveen, waar steeds
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Rouveen, gemeente Staphorst, boerderij Oude Rijksweg 547. De witte gietijzeren levensboom
boven de groene voordeur met de blauwe neuten is net zo gebruikelijk als de groene luiken en
de thans zo veel toegepaste witte bies. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.
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meer boerderijen hun agrarische functie verliezen. Wanneer dit gebeurt, wordt in
veel gevallen na enige tijd een tweede woning op de deel gerealiseerd. Bij veel
boerderijen is dit goed mogelijk vanwege de enorme lengte van de boerderijen en
het maakt de eigenaren iets gemakkelijker om de boerderij en het erf in goede staat
te houden. Het treurige gevolg van deze ontwikkeling is echter dat langzamerhand
de traditionele scheiding tussen wonen en werken verdwijnt, met alle gevolgen van
dien. Het valt te vrezen dat over niet al te lange tijd het zo vertrouwde agrarische
karakter van de dorpen niet meer bestaat en dat het traditionele boerenleven alleen
nog maar in boeken en in onze herinnering voortleeft.

Kleurgebruik in Staphorst en Rouveen
De inwoners van Staphorst en Rouveen zijn van oudsher dol op contrastrijke kleuren
in en aan de boerderij. Waar de oorsprong van deze traditie ligt, is niet bekend.
Verondersteld wordt dat aan het einde van de 18de eeuw het houtwerk in het interieur
van het woongedeelte in ieder geval beschilderd was en dat in de tweede helft van
de 19de eeuw deze gewoonte zich laat gelden voor het exterieur.3
Veel boerderijen zijn aan de buitenzijde beschilderd met felle kleuren: helderblauw
en grasgroen en wit. De blauwe kleur wordt ook wel Berlijns of Pruisisch blauw,
balletjesblauw of kleerbakkenblauw genoemd.4
De kozijnen, ramen en roeden worden meestal wit geschilderd, de natuurstenen
onderdorpels of vensterbanken blauw. De voordeuren horen groen te zijn met blauwe
neuten. De spijlen van de kelderraampjes zijn wit of rood geschilderd. De luiken
waren lange tijd effen groen. Later werden de groene luiken voorzien van een wit
paneel met rode rand.
Maar ook luiken met een rood paneel met witte bies konden en kunnen worden
aangetroffen. Dit was een variant waarmee de gegoede boeren zich konden
onderscheiden. Ook bestaan er groene luiken met alleen een witte bies of met een
lichtgroen veld met witte bies. Aan de achterzijde zijn de luiken nog altijd effen
groen. In Rouveen wordt een combinatie van grijs met donkergroen veelvuldiger
aangetroffen. De plinten langs de gevels zijn blauw geschilderd, maar ook lichtblauwe
en grijze plinten komen voor. De gietijzeren levensboom in het bovenlicht is wit. De
bloemen kunnen blauw, rood, geel en groen geschilderd zijn.
In de tijd dat er nog houten topgevels waren, behoorden deze niet blank te blijven,
want dat was een teken van armoede. Ze werden bestreken met carbolineum of
werden geschilderd met gekookte lijnolie waardoor ‘wagenrood’ werd gemengd,
zodat het donkerder werd. Het exterieur van het bedrijfsgedeelte werd oorspronkelijk
niet in een kleur geschilderd. Het houtwerk was blank of met carbolineum bestreken.
Pas tegen het einde van 19de eeuw werden de baander, mest- en staldeuren
donkergroen geschilderd met witte kozijnen. Nog altijd zijn de stalraampjes wit,
evenals de raampjes in de inrijdeuren. De houten schoorstenen zijn van ongeschilderd
hout, groen of blauw gekleurd, het ulebord is groen met witte windveren. De
windveren van de boerderijen en schuren zijn wit.5 Het melkrek, dat tegen de zijgevel
van de boerderij staat en tegenwoordig alleen nog maar een decoratieve functie heeft,
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is helderblauw geschilderd en is voorzien van witte biezen. Op de zijkanten zijn witte
bloemen, stippen, krullen, vaasjes en sterren geschilderd.

Kleur in het interieur
In het voorhuis was doodekoprood, ook wel persiaansrood genoemd, erg geliefd als
kleur voor de houten tussenwanden, de bedstedendeuren en de opkamer waar de
jonge dochters sliepen. Ook werden stoelen, kasten, kledingkisten en wiegen in deze
kleur geschilderd. Waarschijnlijk werd de kleur al aan het einde van de 18de eeuw
met regelmaat gebruikt. In de 19de eeuw werd het donkerrode schilderwerk
gedecoreerd met het zogenoemde ‘appelblossem’.
De voorliefde voor deze decoratieve schildering was groot, maar wanneer deze
liefde precies ontstond, is niet bekend. De oudst bewaard gebleven ‘appelblossem’
dateert uit 1876.6 Specialisten in het schilderen hiervan waren de telgen uit het joodse
geslacht Goldsteen, die vanuit Meppel naar Staphorst en Rouveen reisden om het
interieur van de boerderijen te beschilderen. Het donkerrode houtwerk werd met een
dikke olieverf beschilderd, met bloemenvazen of -mandjes (in Pruisisch blauw met
wit van zinkoxide), tulpen (in roze, blauw en zwart), rozen en andere bloemen (in
roze en blauw) met groene
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Rouveen, gemeente Staphorst, boerderij Oude Rijksweg 547. Deur in de voorkamer beschilderd
met appelbloesem door Hartog Goldsteen in 1909. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.
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Rouveen, gemeente Staphorst, boerderij Oude Rijksweg 547. De deuren van de fraai betegelde
voorkamer zijn, evenals de bissekist, geschilderd in ‘neuteboom’, een houtimitatie van notenhout.
Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.

stengels en bladeren. Grotere vlakken werden beschilderd met guirlandes en ranken,
lege plekken werden met krullen en gebogen lijnen ingevuld. Vaak werd door de
schilder rekening gehouden met de lichtinval in het vertrek en werden de vazen of
mandjes van een lichte zijde en een schaduwzijde voorzien. Af en toe werd de
schildering gesigneerd en gedateerd. In een aantal interieurs was huisvlijt van de
vrouwen uit de dorpen te bewonderen. Zij probeerden zelf om appelbloesem op
wanden aan te brengen, veelal ingegeven uit zuinigheidsoverwegingen, maar soms
met groot succes.7 Houtwerk beschilderd met ‘appelblossem’ komt nu vrijwel niet
meer voor. Voor de Tweede Wereldoorlog was het al op zijn retour. Uit de mode en
ouderwets bevonden werd het overgeschilderd of weggetimmerd. Slechts in enkele
boerderijen is het originele werk nog terug te vinden en tijdens restauraties is het een
aantal keer gereconstrueerd.8
Aan het einde van de 19de eeuw vond er een grote verandering plaats in het
interieur. Het beschot en de deuren werden vanaf dit moment veel in een glanzende
okergele kleur geschilderd, het zogenoemde ‘neuteboom’, een houtimitatie van
notenhout.9 Ook de opbergmeubels werden in
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‘neuteboom’ afgewerkt, maar de overige meubels blijven rood. Nog altijd wordt
‘neuteboom’ in de boerderijen aangebracht.
Op de vloer in het voorhuis liggen rode en blauwe estriken, die vroeger dagelijks
met helderwit zand bestrooid werden. De boerin streefde naar properheid en had het
diepe gevoel dat het zo hoorde en zo goed was. Tegenwoordig is er in Staphorst en
Rouveen nog maar één boerderij te vinden waar deze traditie in ere wordt gehouden.10
Aan de zijde van de deel blijven de houten scheidingswanden overwegend blank,
de deuren die op de deel uitkomen, zijn wel eens rood geschilderd. De stenen muren
waren van schoon metselwerk. Sommige werden gewit en voorzien van een
geschilderde zwarte, blauwe of zelfs rode plint. De staldeuren werden eveneens aan
de binnenzijde geschilderd, rood en soms blauw, af en toe gedecoreerd met witte
golvende lijntjes.11 Deze afwerking is vrijwel nergens meer terug te vinden. De
kozijnen zijn wit met een zwarte neut.

Tegeltableaus
In het voorhuis van de boerderijen komen behalve de beschilderde binnenwanden,
veel betegelde wanden voor. Langs het plafond, de vloer en rondom de
bedstedendeuren is een gedecoreerde tegelrand aangebracht. Vaak is de houten
schoorsteen aan de binnenzijde bekleed met witte tegels, soms met bloemmotieven.
Meestal is de hele voorgevel betegeld en zijn rondom de ramen tegels met een
bloemen- of
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Rouveen, gemeente Staphorst, boerderij Oude Rijksweg 547. Niet alleen het houtwerk en de
betegelingen zijn bont gekleurd, maar ook de kastrandjes en het aardewerk in deze kast, de
vroegere bedstee. Foto's RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.

‘bloempot’-motief aangebracht. Bij de gegoede boeren was ook de schouw betegeld
en soms zelfs de zij- of karnkamer. In de wanden zijn tegeltableaus aangebracht;
dieren of taferelen uit het boerenleven vormen vaak het onderwerp van de tableaus
en zijn al dan niet voorzien van een bijbelse tekst of spreuk. Deze betegelde wanden
werden ook wel ‘Delftse steentjes’ genoemd, ‘witte of met blomme’.12

Meubilair
In de voorkamer staat naast de deur een spinde of broodkast haaks tegen de voorgevel
en in een hoek staan één of meerdere bissekisten, waar oorspronkelijk de kleding
van de man des huizes in werd bewaard. De spinde en bissekist zijn tegenwoordig
vaak geschilderd in ‘neuteboom’, maar ook donkerrode bissekisten zijn aan te treffen.
Er staan felrood geschilderde houten knopstoelen met een biezen zitting rondom een
ronde klaptafel, bijvoorbeeld in rood met een groene rand geschilderd of andersom.
Stoelen die niet gebruikt worden, staan opgestapeld tegen de muur en de tafel is
opgeklapt. In de voorkamer staan ook kabinetten. Deze deden vanaf de tweede helft
van de 19de eeuw doorgaans dienst als bergmeubel voor de vrouwenkleding. Wanneer
een zoon trouwde, kreeg hij een bissekist mee; trouwde
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Rouveen, gemeente Staphorst, boerderij Oude Rijksweg 491. Staphorster schuurtjes waren tot
de jaren '50 van de 20ste eeuw meestal ongeschilderd. De groene kleurstelling met het witte
kozijn en rode luik sluit, net zoals het blauwe tuinhek met witte kop, geheel aan bij de thans in
Staphorst gebruikelijke kleuren. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 2003.

een dochter, dan was er voor haar een kabinet. De kabinetten zijn niet beschilderd.
Aan de wanden hangen glazenkastjes, vroeger met name bij de rijke boeren, en
theerekjes, van boven tot beneden gevuld met gestapelde kopjes en schoteltjes. Deze
worden slechts heel zelden gebruikt en dienen voornamelijk als decoratie. Overal
treft men veel aardewerk aan, vooral kommen en vazen, evenals zogenoemde
‘blinkers’, glazen vazen voorzien van zilverluster. Omstreeks 1900 ontstond de mode
om op de vazen glimmende grote kerstballen te zetten en kort voor de Tweede
Wereldoorlog werd het mode om de glazenkasjes en theerekjes permanent te versieren
met kerstballen en slingers. In diverse interieurs is dit nog aan te treffen.13

De steeg
Langs de schuin achter elkaar gelegen boerderijen loopt de steeg, waarlangs de
boerderijen bereikbaar zijn. De afstand tussen de boerderijen wisselt en varieert van
enkele meters tot zo'n vijftien meter. Tussen de boerderijen staan schuurtjes. Tot de
jaren '50 van de 20ste eeuw waren deze bijgebouwtjes veelal van blank hout, maar
daarna werden ze ook wel geteerd of in een kleur geschilderd. De raampjes zijn wit
geschilderd. Langs de sloten van de percelen staan (eiken)bomen. In de voortuinen
staan hoog opgeschoten fruitbomen, bloeiende heesters en vele bloemen. Aan de
straatzijde staan geschoren hegjes of wit of groen geschilderde hekjes met groene,
rode of witte punten en blauwe stijlen met een witte kop.14

Kleurbeleid
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De kleuren zijn in de loop van de tijd aan verandering onderhevig. Zo was in de
eerste helft van de 20ste eeuw het groen lichter van tint dan tegenwoordig het geval
is. Omstreeks 1970 heeft de Staphorster schilder Dijkstra de tot op dat moment
gebruikte
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traditionele kleuren gedocumenteerd, hetgeen een fraai beeld geeft van de kleuren
die geliefd waren in de jaren '50 en '60. De jaren '70 en '80 kenmerkten zich door
een teruglopende belangstelling voor de kleurentraditie in Staphorst door een grotere
invloed van buiten. Het tij keerde in de jaren '90 en de interesse en belangstelling
voor de eigen cultuur en geschiedenis neemt nog altijd toe.
De gemeente Staphorst heeft nooit een kleurbeleid vastgesteld. Het bepalen van
de kleuren is tot op heden aan de inwoners zelf overgelaten. Indien gewenst verstrekt
de gemeente informatie over de typisch Staphorster tradities en geeft zij de eigenaar
van woonhuis of boerderij adviezen hoe om te gaan met de kleuren. Door een
combinatie van traditie, persoonlijke smaak en mode bepalen de inwoners daardoor
in grote lijnen zelf de ontwikkeling van hun eigen traditie. Zo zijn de laatste jaren
veel rode binnenvelden van de luiken weer wit geschilderd met slechts een rood
randje eromheen. Ook adviserende instanties als de provincie Overijssel en de RDMZ
bemoeien zich nauwelijks met het kleurgebruik in Staphorst. En zolang de inwoners
van Staphorst en Rouveen met respect en creativiteit iedere keer weer een nieuwe
wending geven aan hun eigen cultuur of deze zelfs nieuw leven weten in te blazen,
is daar ook geen enkele reden toe.
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BUITENPOST. BEDSTEEWAND IN HOEVE DE POEL. 1946

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

241

TERHEIJDEN. HAARDPLAATS IN EEN BOERDERIJ. 1908

Eindnoten:
1 J. Poortman, De geschiedenis van de gemeente Staphorst, Groningen 1978, pp. 159-164; M.
de Sablonière, Staphorst, Het levenspatroon van een creatief-traditionele gemeenschap,
Amsterdam/Antwerpen 1966.
2 Staphorst, gemeente Staphorst, Toelichting op het besluit tot aanwijzing van Staphorst-Rouveen
als beschermd dorpsgezicht, Rijksdienst voor de Monumentenzorg (maart 1988).
3 J. de Wolde, Kleuren, kleuren en nog eens kleuren op de boerderijen in Staphorst en Rouveen,
Rouveen 1998 (ongepubliceerd artikel).
4 P.W.J. van den Berg, ‘Staphorst’, Buiten, 50 (1915), p. 592.
5 J.A. van Beelen, ‘Kleuren van Staphorst I’, 't Olde Stapperst, 9 (1988) 4, pp. 115-118. J.A. van
Beelen (1914-1981) was als medewerker Onderzoek en Modellenbouw werkzaam bij het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem (van 1941 tot 1991 het Rijksmuseum voor
Volkskunde). In de jaren 1944, 1950 en 1951 deed hij onderzoek naar de tradities, het
boerenleven en het gebruik van kleur in Staphorst-Rouveen. De resultaten hiervan hebben hun
neerslag gekregen in het rapport ‘Staphorst-Rouveen’, waaruit later (postuum) drie artikelen
zijn gedestileerd (zie noot 6 en 13).
6 J.A. van Beelen, ‘Kleuren van Staphorst II’, 't Olde Stapperst, 10 (1989) 1, pp. 13-22. Volgens
Van Beelen werd ‘appelblossem’ eerst op blank hout aangebracht, maar voorbeelden zijn
daarvan niet meer bewaard gebleven.
7 D. Kok, Huuswark, De Staphorster boerderij historisch belicht, Staphorst 1990, p. 67.
8 Vriendelijke mededeling van de heer D. Kok, beheerder van de Museumboerderij te Staphorst.
9 In de rapportage van Van Beelen (zie noot 5) wordt door de heer Lukas van het Nederlands
Openluchtmuseum een beschrijving gegeven van het ‘neuteboom’: ‘Oliegrondverf in lichte
kleur bestaande in wit, gele oker en een weinig bruine oker. Hierna wordt de houtimitatie
aangebracht met waterverf met een weinig melk of suikerwater erbij (dit voor het vasthechten
der waterverf). De kleur wordt gemaakt van ongebrande sienna waaraan iets gebrande omber
wordt toegevoegd. De sterkte der kleur wordt geprobeerd op de grondverf, is deze te donker,
dan wat water erbij, totdat de goede kleur bereikt is. De lijstjes op de kast en kleerkist worden
donker gekleurd (ook waterverf), kleur gebrande siënna met een weinig gebrande omber. De
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lijstjes worden hiermee bestreken en in de natte verf met de vingertoppen getopt, waardoor een
aardig effect wordt verkregen.
Wanneer dit alles droog is, kan het worden afgelakt met blanke vernis. Ook treft men op panelen
van deuren biezen met hoeksjablonen aan (ook in waterverf), dus ook voor het vernissen
aanbrengen. Ook komt het vaak voor dat om de deurklink een gedeelte bruin gemaakt wordt
ter bescherming van de onderverf tegen vuil worden.’
Vriendelijke mededeling van de heer D. Kok.
Van Beelen 1988, pp. 117-118.
C.H. Ebbinge Wubben, Staphorst en Rouveen, Utrecht 1907, p. 31
J.A. van Beelen, ‘Het Staphorster interieur historisch bezien’, 't Olde Stapperst 4 (1983) 1, pp.
19-27.
Van Beelen 1988, p. 117.
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Een bedstedenwand uit Booneschans op drift
Johan de Haan
Wie wil weten hoe het Groningse boerderij-interieur er in de 18de eeuw uit zag, is
vooral aangewezen op foto's en tekeningen uit latere perioden. In de meeste gevallen
is er weinig meer van deze interieurs terug te vinden. Soms echter kan onderzoek
naar aanleiding van een oude foto of tekening tóch onverwacht meer opleveren dan
aanvankelijk gedacht. De recente vondst van een verloren gewaande bedstedenwand
uit het Groningse dijkgehucht Booneschans is daar een mooi voorbeeld van.
Het begon allemaal met de ontdekking van een foto in de topografisch-historische
atlas van de Groninger Archieven, afkomstig uit de collectie van het Groninger
Museum. In het jaarverslag van

Booneschans, Hamdijk 12, boerderij Renken. Opname kort voor de sloop van de boerderij in
1942. Foto N.G. Addens, coll. RHG Groninger Archieven.

1937 van het Groninger Museum stond de afbeelding op de foto beschreven als
‘Kamerbetimmering in een boerderij te Booneschans, gem. Nieuweschans’, zonder
verder te vermelden om welke boerderij het ging. Gelukkig was dr. M.D. Ozinga
royaler met informatie. In zijn in 1940 verschenen De Monumenten van geschiedenis
en kunst van Oost-Groningen vermeldde hij dat de wand was aangebracht in de
opkamer van boerderij Hamdijk 12 te Booneschans. Hij beschreef de wand als een
‘in blauwe kleuren beschilderden en gemarmerden gesneden bedstedenwand, van
grenenhout, doch met eiken lijsten en loofwerk’.
De bedstedenwand op beide foto's viel vooral op door de combinatie van
traditionele vormen met eigenzinnig snijwerk en een opvallende beschildering.
Traditioneel is bijvoorbeeld de opbouw van de wand. Een door deuren afgesloten
kastruimte met aan weerszijden bedsteden komt al voor in het bestek van de bouw
van een nieuwe pastorie in Warffum in 1668 en wordt ook in andere Groninger
bestekken uit de 17de en de 18de eeuw vaak genoemd. Conventioneel zijn ook de
op de wand toegepaste paneelvormen. Panelen met inzwenkende hoeken waren
bijvoorbeeld in Groningen al in de jaren '30 van de 18de eeuw gebruikelijk en werden
tot in de jaren '70 van die eeuw veelvuldig toegepast. Uitzonderlijk is vooral het
opvallende snijwerk. De draperieën en voluten van de pilasterbekroningen lijken
ontleend aan het laat-18de-eeuwse neoclassisisme; de gesneden tulpmotieven, sterren
en krullen doen daarentegen bijna oosters aan. Er zijn wel meer voorbeelden van
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deze. Als het snijwerk op de wand uit Booneschans wordt weggedacht, blijft er een
eenvoudige en gangbare betimmering over. Het is niet ondenkbaar dat de wand pas
enkele decennia na zijn ontstaan van de opvallende decoratie en verflaag is voorzien.
Mogelijk is dat na een verplaatsing geweest, waarbij ook de bovenste paneelrand is
toegevoegd om het geheel passend te maken.
De vraag naar het lot van deze bijzondere wand was gemakkelijk gesteld, maar
minder eenvoudig beantwoord. Duidelijk was in ieder geval dat van de oude boerderij
Hamdijk 12 te Booneschans niets meer terug te vinden was. Er bleek nog één, zij
het onscherpe, foto van het exterieur te zijn die met enkele opmetingstekeningen
laten zien dat het gebouw een schoolvoorbeeld van een Oldambtster boerderij was.
Het woonhuis bezat een gevelsteen met het jaartal 1771 en had een bij vroege typen
veel voorkomende tuitgevel. Het huis bestond uit twee aan de voorgevel gelegen
vertrekken, waarvan er één de opkamer was met daarin de bedstedenwand.
Volgens Ozinga was de bijzondere betimmering door het Groninger Museum
aangekocht en dat vermeldde ook het opschrift op het origineel van de foto in de
collectie van de RDMZ. Geen enkele reden dus om aan te nemen dat de wand zich
nog ergens in de collecties van het Groninger Museum zou bevinden. In de
jaarverslagen, de boeken van eerste inschrijving en het depot van het museum was
echter niets te vinden dat erop wees dat de wand ooit door het museum was
aangekocht. De bedstedenbetimmering leek,

Booneschans, Hamdijk 12, boerderij Renken. Bedstedewand in situ vóór de sloop van de boerderij
in 1942. Foto RDMZ, P.B. Kramer, 1937.

zoals zo vaak, mét de boerderij verdwenen. ‘Huidige verblijfplaats onbekend’,
noteerde ik op een kopie van de foto. Met potlood weliswaar, zodat het altijd weer
uit te gummen was. En dat was maar goed ook.
De ontdekking van een particulier archief bracht namelijk onlangs uitkomst. Hierin
was een afbeelding van de wand opgenomen, keurig op een systeemkaart geplakt en
voorzien van een met balpen geschreven opmerking: ‘nu in coll. Openluchtmuseum
Arnhem’. Een medewerker van dit museum kon mij desgevraagd en volgens eigen
zeggen ‘na enig speurwerk’ vertellen dat de wand zich inderdaad in de verzameling
van het Openluchtmuseum bevond. Het was na de sloop van Hamdijk 12 in 1942
met het complete voorhuis in een loods op het terrein van het Openluchtmuseum
opgeslagen en doorstond de granaatinslag die in 1944 vrijwel alles in de loods en
ook het materiaal van het voorhuis vernietigde.
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Niet stuk te krijgen dus, deze bedstedenwand uit Booneschans, die in meerdere
opzichten opmerkelijk is, niet in de laatste plaats omdat hij bewaard bleef. Voor
Groningen is de herontdekking van de wand in het jaar van de Boerderij in ieder
geval een toepasselijke vondst.
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RIDDERKERK, BENEDENRIJWEG 67. BOERDERIJ HUIS TE WOUDE. CIRCA 1925
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SINT GERLACH. DE COUR VAN EEN BOERDERIJ. 1913
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Abel Grimmer (ca 1570- ca 1619), ‘De winter’ en ‘De zomer’ uit de reeks ‘De vier jaargetijden’.
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel.
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Na de zondeval, of:
Zoo leidt welvaart tot wansmaak
H. van der Kloot Meyburg, de boerderij en de moraal 1906-1940
Ileen Montijn
Architectuur begint waar het boerenhuis ophoudt. Die opvatting (die de boerderij
buiten de bouwkunst sluit zoals de driestuiversroman gewoonlijk buiten de
literatuur wordt gesloten) heerst al eeuwenlang onder architecten en het
ontwikkelde publiek.
Dat bouwkunst en de boerderij tweeërlei zijn, hoorde ik nog niet zo lang geleden uit
de mond van een vooraanstaand architect en oud-Rijksbouwmeester, die woont in
een door hemzelf fraai herbouwde Noord-Hollandse stolpboerderij. Hoe kan het,
vroeg ik hem, dat in de jaren 1960 en '70, toen duizenden stedelingen de charmes
van oude boerderijen gingen zien en die aanpasten aan hun eigen wensen, over al
die verbouwingen praktisch geen woord in het gezaghebbende Bouwkundig Weekblad
te lezen was? Ach, antwoordde de bouwmeester, die verbouwde boerderijen verhouden
zich tot de architectuur zoals het fastfood tot de echte kookkunst: het is gewoon niet
zo relevant.
Er is een tijd geweest, aan het begin van de 20ste eeuw, dat architecten wel
geloofden dat boerderijen een relevant onderdeel van de bouwkunst waren. Misschien
niet de architecten die het hoogste woord hadden in de (ook in het buitenland
vermaarde) Nederlandse architectuur, maar wel een aanzienlijke en prominente groep;
Herman van der Kloot Meyburg bijvoorbeeld was onder meer redacteur van het
Bouwkundig Weekblad, voorzitter van de Haagsche Kunstkring en voorzitter van de
Bond van Nederlandse Architecten.
Toch zagen ook figuren zoals hij de boerderij als een geval apart. Zij vonden dat
een oude, ‘innig-schoone’ boerenwoning niet alleen een goede inspiratiebron was
voor nieuwe bouwkunst op het platteland; nee, zij vonden ook dat zij hoge geestelijke
waarden belichaamde, waar het dorre verstand van een stedeling niet aan kon tippen.
Eigenlijk was de boerderij een voorbeeld bij uitstek van het verband tussen moraal
en architectuur, een verband dat in de hoofden van 20ste-eeuwers, aangevoerd door
de architecten zelf, een hoge vlucht heeft genomen. Goede architectuur, zo meenden
(en menen) velen, kan slechts uit een goede mentaliteit voortkomen, terwijl een ‘fout’
ontwerp het product moet zijn van een misleide, dan wel platte of misdadige geest.

Heiligheid der seizoenen
Het boerenhuis is altijd een buitenbeentje gebleven. Architectuur is in de ogen van
de meeste beoefenaars ervan nu eenmaal een ‘stedelijke activiteit’.1
Misschien juist daardoor weerspiegelt het denken over landelijke bouwkunst - in
de marge, als het ware terloops - op een bijzondere manier het denken over
architectuur in het algemeen, in ieder geval in de laatste eeuw.
Schilders en tekenaars hebben altijd aandacht gehad voor boerenhuizen. Zij waren
de stoffering voor het landschap, welkome afwisseling tussen het loof en het water
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en het zand. Onnoemelijk vaak is het landelijke gebouwtje vereeuwigd dat in het
Nieuwe Testament zo'n belangrijke rol speelt: de stal in
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Lopik, Lekdijk West 26, boerderij Aleidahoeve. Foto RDMZ, IJ. Heins, 2003.

Bethlehem, symbool van nederigheid en heiligheid tegelijk.
Boeren waren een aparte, weinig geachte mensensoort. In oudtestamentische
termen herinnerde hun werk aan de straf die God de mens had opgelegd na de
zondeval: in het zweet zijns aanschijns moest hij de aarde bewerken. Iets van de
gestrafte is, zegt men, de boer altijd blijven aankleven.
Maar tegelijk markeerde niets zo duidelijk de - alweer door God gegeven seizoenen als het boerenwerk van ploegen en zaaien en oogsten en dorsen. Daar zat
ook iets heiligs in. Je ziet het in middeleeuwse getijdenboeken en in simpele
jaargetijdenpaneeltjes zoals die in de 16de eeuw en gros werden geschilderd door
kunstenaars als Jacob en Abel Grimmer.2 Op vier paneeltjes van laatstgenoemde
kunstenaar in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel zien wij wonderlijk
gevormde boerenhuizen als hoofdbestanddeel van de voorstelling.
Dat die heiligheid van de seizoenen op het land ook voor een 20ste-eeuwse architect
iets betekende, toont een citaat uit 1927 van A.J. van der Steur in het Bouwkundig
Weekblad (waarvan hij redacteur was). Hij schrijft over de irrelevantie van het begrip
‘modern’ voor de landelijke bouwkunst: ‘Van “modern” te spreken is in dit verband
een bespotting en een wanbegrip. Want de simpele grootheid, die in het werkelijke
landleven ligt - denk aan Hamsun's

Abcoude, Gein-Zuid 23, boerderij Anna's Hoeve. Opmerkelijk zijn de keperboogvormige ramen
met de diagonale roedenverdeling. Foto RDMZ, IJ. Heins, 2003.
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‘Hoe het groeide’ - staat daar buiten. En zoo zal ook de architectuur, die van dat
leven de uiting is, daar buiten staan, als zij tenminste waarlijk zuiver, eenvoudig en
groot, als het leven zelf is, wordt begrepen. De rustelooze jacht van het stadsleven
wordt hier opgeheven in den deinenden maatgang der jaargetijden, die komen en
gaan, jaar in, jaar uit, geslacht na geslacht.’3
Zuiver, eenvoudig en groot: dat waren de termen waarin de bewonderaars van de
landelijke bouwkunst haar al zagen sinds de bloei van de romantiek. Juist dat het
géén architectenwerk was, was haar verdienste. Door stadse architecten ontworpen
villa's vormden een valse toon, een wanklank naast door boeren (en dus eigenlijk
door God) gebouwde boerenwoningen, zo vond buiten Nederland ook een architect
als Adolf Loos.4 Dat was in 1909. Diezelfde Loos baseerde overigens zijn afwijzing
van ornamentiek op de barbaarse versierdrift van primitieve stammen (maar dat is
slechts een van de talloze tegenstrijdigheden in zijn denken - en dat van vele andere
architecten).

Versierde daklijsten
Nederland telt vele boerderijen die in de negentiende en 20ste eeuw zijn gebouwd.
Vooral die van vóór 1940 zijn, hoewel in de basisvorm weinig verschillend
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Boerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta. Voorhuis in Zwitserse chaletstijl. Foto P.W. Havik.

van oudere boerderijen, vaak met zichtbare trots en liefde ontworpen. De voorgevel,
symmetrischer dan voorheen, is versierd met decoratieve elementen die bij gebrek
aan rubriceerbaarheid worden beschreven als neorenaissance, of chaletstijl, of domweg
eclectisch. Houten daklijsten of windveren zijn in druppels, ‘potjes’ of golven gezaagd,
met vrolijk vertakte ‘makelaars’ in top, en vormen het beeldbepalende element van
het voorhuis. Ook van de vensters is vaak iets bijzonders gemaakt. Op de
zolderverdieping is het raam in de topgevel niet zelden gevormd als een drieluik (een
‘serliana’ of ‘engelenraam’). Zulke buitenissige vensters op éénhoog komen vrij
vaak voor, maar soms was het de bouwheer en zijn aannemer menens, en werden
ook de ramen op de begane grond onderworpen aan de zucht naar het bijzondere.
Aan het Gein bij Abcoude (U.) staat een voorbeeld uit 1860, Anna's Hoeve, waar
alle ramen keperboogvormig zijn, en voorzien van een diagonale roedeverdeling.5
Andere voorbeelden, meestal iets minder extreem, zijn op verschillende plaatsen in
Utrecht, Zuid-Holland en elders te vinden.
Gewoonlijk worden zulke verfraaiingen bestempeld (om niet te zeggen afgedaan)
als teken van stadse invloed. Dat mag opgaan voor het streven naar symmetrie, maar
engelenramen en decoratief gezaagde windveren komen niet veel voor in Nederlandse
steden. Het lijkt plausibeler om van een bijzonder plattelands-eclecticisme te spreken.
Een andere ontwikkeling in de boerderijbouw rond 1900 was, dat in welvarende
gebieden boerenhuizen werden herbouwd als kasten van villa's. Dit gebeurde zowel
in Groningen, bijvoorbeeld in het Oldambt,6 als in de Beemster en op andere plaatsen.
Zulke villa-achtige boerderijen, die bijna of geheel los staan van de bijbehorende
stallen en schuren, doen wel denken aan de stadsrand-architectuur van de tweede
helft van de 19de eeuw, maar stadsvilla's zijn zelden zó monolithisch, hoog en
symmetrisch als deze herenboerderijen en hebben nooit zulke rijk versierde windveren.
Ook hier lijkt plattelands-eclecticisme de beste term.
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Engelenramen, versierde windveren en villaboerderijen waren aan het begin van de
20ste eeuw overal in Nederland te vinden. Maar wie in 1908 het eerste boek van de
schrijvende architect Herman van der Kloot Meyburg, 80 Schetsen van oude
boerenhuizen in Nederland, doornam, vond ze niet terug.7 Van der Kloot Meyburg
leefde in een andere wereld.
Niet dat zijn boek niet van grote betekenis was. Herman van der Kloot Meyburg
(1875-1961) komt de eer toe, als eerste in Nederland de aandacht te hebben gevestigd
op het belang van de landelijke bouwkunst uit esthetisch oogpunt, en als bron van
inspiratie voor het ontwerpen van nieuwe gebouwen op het platteland, zoals
landhuizen.8 In 1906 schreef hij al een bijdrage voor het Bouwkundig Weekblad,
geïllustreerd met vier tekeningen van zijn hand van Brabantse boerenhuizen. In de
tekst wees hij op de groeiende aantallen landhuizen en -huisjes en de vele villaparken
die in Nederland verrezen, waarbij veel

Ginneken, Brabantse boerderij, tekening door H. van der Kloot Meyburg. Reproductie uit:
Bouwkundig Weekblad 1906.

Herman van der Kloot Meyburg (1875-1961) samen zijn echtegnote in 1943. Foto part. collectie.

‘zinloos vormvertoon’ aan de dag werd gelegd. Hij contrasteerde die met de
bekoorlijke eenvoud van de oude boerenwoningen die ‘als uit de bodem gegroeid’,
ver van de hoofdwegen, verscholen lagen tussen laag hakhout en knoestige wilgen.
Omdat de landman volgens Van der Kloot Meyburg nog
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Bellingwolde (Gr.). Boerenwoning. Tekening door H. van der Kloot Meyburg. Reproductie uit:
80 schetsen van oude boerenhuizen in Nederland.

dezelfde bescheiden eisen stelde aan zijn woning als de oude Germanen, leek zijn
woning nog sprekend op die van zijn voorvaderen. De schoonheid ervan was niet te
danken aan een artistieke bouwmeester, maar aan een gezonde geest. Men moest die
woningen zeker niet kopiëren, waarschuwde hij, maar ‘men zou zich moeten laten
inspireeren en in onze landhuizen die rust, dat stemmingsvolle en bekoorlijke leggen
dat deze eenvoudige, primitieve boerenwoningen zo aantrekkelijk maakt’.
Het idee van de onveranderlijkheid van boerenhuizen lag eveneens ten grondslag
aan J.H. Gallée's Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners, verschenen in
hetzelfde jaar als Van der Kloot Meyburgs 80 Schetsen. Het boek van Gallée heeft
lange tijd de basis gevormd voor het 20ste-eeuwse boerderijonderzoek, dat in beginsel
niet bouwkundig of esthetisch gemotiveerd was, maar volkskundig. De dialectoloog
Gallée wilde de oude Nederlandse volksstammen opsporen aan hand van de,
onveranderlijk geachte, kenmerken van boerderijen in verschillende streken. De
indeling in het Friese, Frankische en Saksische boerenhuis (plus de door de Romeinen
beïnvloede Limburgse hoeve) heeft decennialang de blik van boerderijonderzoekers
bepaald.
Maar was het wel waar dat boeren net zo bouwden als hun voorvaderen? Was het
ooit waar geweest? Iemand die kort na 1900 het Nederlandse platteland afreisde om
boerderijen te bekijken zoals Van der Kloot Meyburg of Gallée, moest wel oogkleppen
op hebben om niet vele nieuwere boerderijen te zien die er behoorlijk anders uit
zagen dan die van vroeger. Of bepaalde gebieden overslaan natuurlijk: in de delen
van Nederland waar het goed ging met de landbouw, waren steeds minder van de
oude boerenhuizen te vinden waarvan Van der Kloot Meyburg zo hield, en steeds
meer voorbeelden van trotse boeren-nieuwbouw. De provincie Groningen komt in
80 Schetsen dan ook nauwelijks voor. In het bijschrift bij een schaarse uitzondering,
te Bellingwolde, staat dat
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Bellingwolde (Gr.). Foto van een interieur. Foto SHBO, coll. P.B. Middendorp, 1913.

‘in deze rijke en vruchtbare streek van Groningen de meeste boerderijen in villa's
omgebouwd’ zijn, waardoor men nog slechts een enkele maal een hoeve vindt die
‘eenige aantrekkelijkheid bezit’.9
De afbeelding toont een ‘boerenwoning’, blijkens muuranker-jaartallen uit 1643,
waarvan de gevels volgens Van der Kloot Meyburg, hoewel zeer gehavend, nog
interessante partijen vertonen.
Van der Kloot Meyburgs tekening van het huis in Bellingwolde is een van zijn
betere, een toonbeeld van ingehouden romantiek. Volgens het bijschrift werd het
huis bewoond door meerdere gezinnen. Hoeveel, dat vermeldt hij niet, en de
beschouwer vraagt zich zich onwillekeurig af hoe groot het is - dertig, veertig
vierkante meter? Het moet benauwd wonen zijn geweest achter de aantrekkelijke
gevel. Een paar jaar na de publicatie van 80 Schetsen heeft de huisarts van ditzelfde
Bellingwolde, P.B. Middendorp, aangrijpende foto's gemaakt van de
woonomstandigheden van de armen in dit gebied. Samen met de fotograaf Tonnis
Post legde de arts tussen 1913 en 1915 een fotodocumentatie aan van armoedige
plattelandsinterieurs in het ressort Wedde, in de streek Westerwold ten zuidoosten
van Winschoten.10 Hij was lid van de plaatselijke Gezondheidscommissie en gebruikte
de foto's als illustraties bij artikelen en lezingen over de ellendige huisvesting van
de bevolking. De foto's tonen haveloze kinderen, veel rommel, kapot huisraad - en
een schaap dat ook bij het gezin lijkt te horen.
Misschien is het huis te Bellingwolde wel terug te vinden in Middendorps
documentatie. Misschien heeft Van der Kloot Meyburg de dokter of zijn voorganger
wel ontmoet; notabelen hadden in die dagen de neiging om in afgelegen gebieden
bij standsgenoten aan te wippen. Natuurlijk wist hij van de bittere armoede, juist in
de oude huizen op het platteland die hij zo mooi vond. Maar hij was van oordeel zo schreef hij negen jaar later in Bouwkunst in de stad en op het land - dat de
noodzakelijke verbetering van de levensomstandigheden op het
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platteland ook veel lelijkheid had gebracht. De Woningwet, zo vond hij, was eenzijdig
praktisch georiënteerd, en het toepassen van bouwvoorschriften omtrent toetreding
van licht en lucht die eruit voortvloeiden, was op het platteland eigenlijk misplaatst.11
In een passage over lelijke nieuwe dorpswoningen verzuchtte hij dat die de
omgeving zozeer ontsierden ‘dat men niet zonder weemoed kan terugdenken aan die
oude, maar schilderachtige krotwoningen, waarvoor zij in de plaats zijn gekomen.’
Waar het op neerkwam was toch dat overal waar bewoners de middelen hadden
om hun woonstee op te knappen of door een nieuwe te vervangen, het resultaat een
achteruitgang was. De nieuwere boerderijbouw die hij zo stug negeerde in zijn 80
Schetsen - dat veel succes had en nog tweemaal is herdrukt - paste niet alleen niet in
zijn wereldbeeld, hij was fout in alle betekenissen van het woord. Lelijk, en (dus)
moreel verwerpelijk. Er was iets misgegaan met de bouwkunst op het platteland.

Erbarmelijk gepruts
Hoe erg het was met de nieuwere boerderijbouw in Nederland, tenminste in de ogen
van Herman van der Kloot Meyburg, is te lezen in het hierboven al geciteerde
Bouwkunst in de stad en op het land. Het is een boek op het vertrouwde, didactische
stramien van ZO WEL - ZO NIET, met paarsgewijze afbeeldingen die goed en fout
illustreren. Iets dergelijks was al in 1836 gedaan door de Engelsman A.W. Pugin,
katholiek architect, die op 24-jarige leeftijd een boek publiceerde waarin hij prenten
van gotische gebouwen als voorbeelden van schoonheid en degelijkheid plaatste
tegenover voorbeelden uit zijn eigen tijd, die het algehele verval van smaak en moraal
moesten aantonen. Een recent Nederlands voorbeeld waren twee lange artikelen van
A.J. Kropholler in het tijdschrift Bouwkunst (1910) waarin, eveneens met
afbeeldingen, aan de leek werd uitgelegd waarom moderne, ‘verwarde’ vormen van
architectuur minder mooi zijn dan de sobere eenvoud van oude bouwmeesters - maar
bijvoorbeeld ook van werken van H.P. Berlage.12
‘'t Schijnt of de begrippen bescheidenheid en degelijkheid bij de landelijke
bouwkunst niet meer gelden en deze zich alleen door zinloozen opschik of kille
nuchterheid kan onderscheiden, zooals het huisje op afb. 328 [een klein boerenhuisje
met topgevel boven de voordeur en mansardedak, IM] een woning die dor en zielloos
in het landschap geplaatst, de geringste aantrekkelijkheid mist’, zo schrijft Van der
Kloot Meyburg in het hoofdstuk ‘Het boerenhuis’.13 Met grote stelligheid verklaart
de auteur dat oude boerderijen in Nederland, bij al hun verschillen, zich altijd (sic)
kenmerken door ‘een gunstige ligging en mooie, rustige groepeering der hoofdmassa's,
ook al worden deze soms zeer samengesteld. [...] Tegenover deze monumenten
gesteld, maken onze nieuwe boerderijen gewoonlijk een zeer armzalig figuur. Meestal
missen zij eenigen samenhang en is aan een goede groepeering niet de minste aandacht
geschonken. Zonder eenig verband zijn de verschillende gebouwen meestal over het
erf verspreid. Zelfs een behoorlijk onderling verband van voor- en zijgevels is geheel
verwaarloosd. [...] Welk een erbarmelijk gepruts en welk eene kille nuchterheid!’14
Beslotenheid en bescheidenheid zijn sleutelwoorden bij de oude boerenbouwkunst
zoals Van der Kloot Meyburg die graag zag; wansmaak en uiterlijk vertoon bij de
nieuwe. Bij een foto van een onopvallende, laat-19de-eeuwse boerderij met een
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mansardedak met wolfseind (nummer 368 in zijn boek) laakt hij de bontheid en de
verkeerde verhoudingen; de tegenstelling

‘Geveltype, waarbij het karakter van boerenwoning verloochend is.’ Reproductie uit: H. van
der Kloot Meyburg, Bouwkunst in de stad en op het land.
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met het erachter gelegen oude stalgebouw (op de foto niet te zien) toont volgens hem
‘duidelijk aan, dat die opgedirkte architectuur van onzen tijd toch verre ten achter
staat bij den nobelen eenvoud van vroeger’.
In het fotogedeelte van Bouwkunst in de stad en op het land zijn, bij de
tegenvoorbeelden, Van der Kloot Meyburgs termen van afkeuring zo mogelijk nog
scherper. Hij noemt de boerenhuizen wanstaltig, dor en lelijk, zinloos versierd,
pretentieus, slecht gelegen en brutaal opdringend. In onze hedendaagse ogen zijn de
aldus veroordeelde bouwsels (op een enkele uitzondering na, zoals een bizar gevormd
huis met een halfronde topgevel waar betonnen pinakels als stralen uit steken) eerder
nondescript, onooglijk, dan van een speciaal opvallende lelijkheid.
Opvallend is wel iets anders: het ontbreken, bij de tegenvoorbeelden, van het
‘rijke’ type nieuwere boerderij. Er is in het boek geen feestelijk gezaagde daklijst,
geen serliana-venster te bekennen, terwijl het daar in de streken die de auteur het
meest frequenteerde, Utrecht en Zuid-Holland, toch niet aan ontbrak. Vond hij die
dan niet verkeerd? De lezer van de tekst heeft de stellige indruk dat hij juist dit soort
boerderijen streng afkeurt. Naar wat achter het negeren van dit type zit, kan slechts
worden geraden. Misschien was het dat de grootste golf van eclectische boerderijen
alweer voorbij was, en vond hij het belangrijker te waarschuwen tegen de
allernieuwste, kalere lelijkheid, de veelal van kalkzandsteen gebouwde exemplaren
die hij wel opnam. Maar helemaal bevredigend is dat antwoord niet.15
De boerenhuizen die Van der Kloot Meyburg aanprijst, zien er altijd uit alsof ze
vóór 1850 zijn gebouwd. Zij zijn meest klein en van het hallenhuistype, bij voorkeur
gedekt met riet en zo min mogelijk ‘samengesteld’ van bouw. Er zijn slechts twee
evident nieuwe voorbeelden bij. Het eerste is De Schipborg in Zuidlaren uit 1914,
de modelboerderij die H.P. Berlage ontwierp voor de oudste zoon van zijn schatrijke
opdrachtgever Kröller, die het familiebezit in Drenthe beheerde. Het tweede is de
melkerij Oud Bussem van K.P.C. de Bazel uit 1902, op Van der Kloot Meyburgs
foto al sfeervol begroeid, en door hem aangeduid als ‘zeer kunstvolle, moderne
boerderij van eenvoudig karakter’. Onnodig te zeggen dat deze twee (voor die tijd)
grootschalige landbouwbedrijven, waarvan het laatstgenoemde zelfs geen

‘Boerenwoning te Zilven, waarbij met weinig middelen een hooge graad van schoonheid bereikt
is.’ Reproductie uit: H. van der Kloot Meyburg, Bouwkunst in de stad en op het land.
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woning voor boer of eigenaar bevatte, geheel buiten de termen vielen van het
‘boerenhuis’ waarover Van der Kloot Meyburg het in principe had.
Waar het op neerkomt is dat niet één nieuwe boerderij in Nederland de goedkeuring
van Van der Kloot Meyburg kon wegdragen. Terwijl het ZO WEL - ZO NIET in zijn
boek op andere terreinen (bij het winkelhuis, het burgerwoonhuis, of bij onderdelen
zoals het raam en het hek) altijd ging over eigentijdse voorbeelden, was dat bij de
boerderij niet het geval. Die was in feite veroordeeld om een relict te zijn - of een
wanproduct, al naar gelang of deze oud was of nieuw. Alle nieuwe boerderijen waren
fout, op de enkele na die waren gebouwd door even serieuze als stadse architecten,
zoals de genoemde Berlage en De Bazel. De boer zelf was zijn magische toets
kennelijk volkomen kwijt.
Bouwkunst in de stad en op het land werd gepubliceerd met steun van de overheid.
Het had net als Van der Kloot Meyburgs 80 Schetsen van boerenhuizen veel succes;
een derde, uitgebreide druk verscheen in 1930. Het boek voorzag kennelijk in een
behoefte in deze periode, waarin het besef van de waarde van het Nederlandse
stedenschoon en landelijk schoon, én van de gevaren die het bedreigden, sterk
groeide.16
Overigens waren Van der Kloot Meyburgs boeken niet de enige uiting van zijn
strijd voor het behoud van
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‘Boerenwoning, die opvalt door haar hinderlijke bontheid.’ Reproductie uit: H. van der Kloot
Meyburg, Bouwkunst in de stad en op het land.

‘landelijk schoon’. In 1911 was hij mede-oprichter van de Bond Heemschut en in
1912 van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem (hij is jarenlang bouwmeester
van het museum en secretaris van het bestuur geweest).
Vanaf 1920 werd een boodschap, vergelijkbaar met die van Van der Kloot
Meyburg, ook verkondigd door de Twentse architect Jan Jans (1893-1963). Anders
dan Van der Kloot Meyburg, die te Rotterdam de academie had bezocht, was Jans
van huis uit timmerman. Hij tekende en fotografeerde boerderijen in Oost-Nederland
en over de Duitse grens, en was en bleef tot het eind van zijn leven
boerderijenspecialist. Dit in tegenstelling tot Van der Kloot Meyburg, voor wie de
boerderij slechts één aspect was van zijn vele bezigheden. Hij heeft landhuizen,
middenstandswoningen en kleinere nutsgebouwen zoals scholen ontworpen, in een
stijl die wel wordt aangeduid als ‘verstrakt expressionisme’ of ‘Nieuwe Haagse
School’, met veel horizontale en verticale lijnen en vlakken. Hij heeft samengewerkt
met leden van de Stijlbeweging zoals Vilmos Huszar. Het bekendst werd Van der
Kloot Meyburg als restauratie-architect, vooral van kerken. Daarnaast schreef hij
boeken en artikelen en was hij actief als bestuurder, spreker en Heemschutter. In
1935 werd hij voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten.17

Krullen en snorrepijperijen
De oorzaak van het verval van de bouwkunst in het algemeen, en de boerderijbouw
in het bijzonder, school voor auteurs als Van der Kloot Meyburg en Jans (niet anders
dan voor de 19de-eeuwer A.W. Pugin) in een dramatisch verval van geestelijke
waarden. Wat betreft de stadse bouwkunst werd gewezen op de verdeeldheid en
verwardheid in de samenleving sinds het eind van de 18de eeuw; gilden waakten
niet meer over de zuiverheid van het ambacht.18 Op het platteland was (ze zeiden het
bijna met zoveel woorden) de nobele wilde uitgestorven. De boerentimmerlieden
van weleer waren nog ‘onbedorven natuurkinderen’ geweest, ‘met dat oerinstinct
voor vorm, rhythme en kleur, waardoor ook nu nog primitief levende volkeren zich
onderscheiden [...].’19 Maar de kwalijke invloed van de stadse beschaving deed zich
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gelden, en vanaf 1850 overheerste de ‘zucht om toch vooral de boerenwoning
opvallend te maken’.20
De misleide boer, die een zo weinig mogelijk boerderij-achtige woning wilde,
zwichtte voor ‘krullen en snorrepijperijen’, net zoals ‘wilde volken worden
aangetrokken door zakspiegeltjes en blinkende knoopen’.21 ‘Zoo leidt welvaart tot
wansmaak’, schreef Van der Kloot Meyburg.22
In feite veroordeelden auteurs als hij en Jans tegelijk met de smaak van een hele,
aanzienlijke bevolkingsgroep, ook haar morele karakter. Die afkeuring van de smaak
van de boer lag op zichzelf geheel op één lijn met het oordeel van de elite over de
smaak van de stedelijke arbeiders- en middenstandsbevolking. Maar een belangrijk
verschil was dat die geen eigen huizen bouwden: zij woonden in huurhuizen, gebouwd
door aannemers/eigenbouwers en architecten. De bewoners waren niet direct
aansprakelijk voor de architectuur. Voorzover die afkeurenswaardig was, lag ook
dat (volgens critici als Van der Kloot Meyburg) aan gebrek aan zuiverheid en
waarheid.
Maar de debatten over stedelijke architectuur waren duidelijk minder geladen. In
de stad stond goede oude én nieuwe bouwkunst tegenover foute nieuwe bouwkunst.
In de boerderijbouw was iets fundamentelers gebeurd, een soort zondeval. Onschuld,
eenvoud en harmonie waren weggevaagd door een nieuwe, materialistische geest.
Volksdansen en klederdrachten waren er ook aan ten prooi gevallen.
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En: ‘Elke boer, die zijn oude huis verbouwt, bederft het’, zo fulmineerde Jans in het
schotschrift De ontluistering van ons land dat hij in 1936 publiceerde samen met de
journalist Cornelis Veth en de architectuurhistoricus J.A.C. Tillema.23

Sociaal-hervormers
In de stad waren vanaf het eind van de 19de eeuw pogingen gedaan om de smaak
van de arbeidersen middenstandsbevolking te verbeteren. Nadat de hygiënisten de
noodklok hadden geluid over de wantoestanden in de overvolle volksbuurten, was
het besef gegroeid dat volkshuisvesting een zaak van publiek belang was. Tegen
1900 begonnen sociaalhervormers en huishoudleraressen soberheid en doelmatigheid
te prediken. Een speerpunt van hun inspanningen was de bestrijding van de zelden
gebruikte ‘mooie kamer’ die zo geliefd was bij de kleine man (arbeider, boer én
middenstander). Ook moesten bedsteden en alkoven worden vervangen door losse
ledikanten. Vanaf omstreeks 1905 werden tentoonstellingen georganiseerd door
verenigingen als Kunst aan het Volk, veelal ook met ‘goede’ en ‘slechte’ voorbeelden
onder het motto ZO WEL - ZO NIET.24
Op het platteland ging het om andere dingen. Niet de woonomstandigheden van
de armen (die eerder slechter dan beter waren dan in de stad) baarden hier de bezorgde
leden van de maatschappelijke bovenlaag zorgen, maar de ontsiering van het
landschap. De ene lelijke boerderij na de andere verrees, dorpen werden uitgebreid
met storende lintbebouwing die bestond uit rentenierswoningen en villaatjes. Dat de
bewoners van al die nieuwbouw in het algemeen nogal tevreden konden zijn met
hun situatie, nam niet weg dat men zich er hevig aan stoorde. Er moest iets gebeuren.
Niet, zoals in de stad, om een bevolkingsgroep te helpen en/of te beschaven, maar
om het landelijk schoon te redden dat werd bedreigd door welvaart, nadat het (dank
zij de armoede dus) zo lang zo schilderachtig was gebleven. Dat de
levensomstandigheden op het platteland - waar de gezinnen gemiddeld groter en de
woningen gemiddeld kleiner waren dan in de stad - pas laat de aandacht van
sociaal-hervormers trokken, blijkt alleen al uit het feit dat het
landbouw-huishoudonderwijs pas omstreeks 1910, ruim 25 jaar na de ‘stadse’
huishoudscholen, tot stand was gekomen.25

Boerderij gebouwd met medewerking van de afdeling Gebouwen van het Rijkslandbouwinstituut
te Wageningen. Reproductie uit: Bouwkundig Weekblad 1928.
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In 1927 werd over boerderijbouw gedebatteerd in het Bouwkundig Weekblad. A.J.
van der Steur schreef, in een hierboven al aangehaald artikel, over de Deense
vereniging Bedre Byggeskik die sinds 1915 opvoedend te werk ging op het terrein
van de landelijke bouwkunst. Daaraan zou Nederland, waar nog zo weinig werd
gedaan aan het bijbrengen van gezonde architectuur aan de plattelandsbouwkundigen,
een voorbeeld moeten nemen. H.B. van Broekhuizen reageerde met de tegenwerping
dat er de laatste jaren, in elk geval in het oosten van het land, wel degelijk aan deze
dingen gewerkt werd. Het Geldersch Genootschap tot Bevordering en Instandhouding
van de Schoonheid van Stad en Land, zo schreef hij, heeft een adviescommissie voor
de gemeentebesturen ingesteld. Ook heeft deze organisatie een boekje gepubliceerd,
De kunst van het bouwen, geschreven door ir. P.H. Endt, en kosteloos exemplaren
ter beschikking gesteld van besturen van nijverheidsscholen, om uit te reiken aan
leerlingen van de hoogste klassen. Veel plattelandsbouwkundigen hadden exemplaren
opgevraagd. Voorts werden door het genootschap lezingen met lantaarnplaatjes
georganiseerd.
Wie het genoemde boekje van Endt doorneemt, ziet dat zijn streven inderdaad
uitsluitend is gericht op de uiterlijke vorm van plattelandshuizen.26 Nergens is sprake
van modernere plattegronden of functionelere werkruimten, nee, het gaat hem er
alleen om, de plattelander waardering bij te brengen voor sobere vormen. Endt had
zelf gietijzeren stalramen ontworpen, waarvoor hij al eens eerder aandacht
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‘Boerderij van het Groninger type, zonder leiding gebouwd door [een] dorpsarchitect.’
Reproductie uit: Bouwkundig Weekblad 1928.

had gevraagd in het Bouwkundig Weekblad. Ook hier ging hij niet in op het praktische
probleem van het stalraam vanwege de sterke dampontwikkeling in de stal, maar
stelde hij slechts een sober ontwerp in de plaats van de volgens hem beroerde modellen
die in gebruik waren bij boeren. ‘Landelijke architectuur kan niet onopvallend genoeg
zijn’, schreef hij in het stukje. ‘Wee het landschap als de boeren-timmerman origineel
gaat worden!’27
In 1928 werd in het Bouwkundig Weekblad opnieuw over boerderijen geschreven.28
Jan Jans prees de diepe innerlijke waarde van de oude boerderijbouw en klaagde dat
de bouwmaterialenindustrie legio materialen verschafte aan ‘den door de moderne
ontwikkeling vergiftigden boerenstand’, materialen die ‘zich tot de karaktervolle
materialen der ouden verhielden als margarine tot roomboter’.
Hij vroeg aandacht voor de bouwcommissie van de Overijsselsche
Landbouwmaatschappij (waarin hij, Jans, zat), die op diverse manieren werkte aan
verbetering van de nieuwe boerderijbouw in een meer kunstzinnige richting. En
passant haalde hij uit naar de afdeling Gebouwen van het Rijkslandbouwinstituut in
Wageningen, waar weliswaar ook gratis adviezen en tekeningen werden verstrekt,
maar waar van kunstzinnigheid geen sprake was en men van plaatselijke situaties en
tradities niets wist. Zoals te verwachten, reageerde hierop Rijkslandbouwarchitect
H.J. van Houten, die verklaarde dat het bij de Wageningers inderdaad vooral om de
landbouwtechnische begeleiding van nieuwe boerderijen ging, maar dat ook de
esthetische kant van de zaak in de gaten werd gehouden. Om dat te illustreren liet
hij twee (piepkleine) foto's afdrukken: van een boerderij ‘van het Groninger type’
waaraan zijn dienst wel, en een waaraan zijn dienst niet had meegewerkt. De eerste
was een enorme villaboerderij in een drukke Hollandse renaissancestijl met een grote,
rechte schuur erachter; de tweede een iets moderner, landhuisachtig huis met een
grote schuur, met wolfseind, eraan verbonden door een korte gang. In een nogal
schreeuwerige repliek schreef Jans dat het getoonde voorbeeld helemaal geen boerderij
was, iets dat Herman van der Kloot Meyburg hem waarschijnlijk zou hebben nagezegd
(al was dat helemaal geen schreeuwerige man). Het tekent de, zacht uitgedrukt,
beperkte kijk op boerderijen van degenen die juist zoveel waarde zeiden te hechten
aan dat gebouwentype.
De belangrijkste troef van de Overijsselse commissie waar Jans zelf in zat, was de
bouw van een modelboerderij voor de landbouwtentoonstelling ‘Oltha’ in Almelo,
24 tot 28 augustus 1927. De opgave, zo schreef Jans, was: ‘Hoe maak ik in den trant
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van een oude, ondoelmatige boerderij een moderne boerenwoning?’29 Door
aanbrenging van een dwarsdeel was het bedrijfsgedeelte geschikt gemaakt voor
moderne bedrijfseisen (niks nieuws, zo'n dwarsdeel in een hallenhuis, schamperde
Van Houten). In afwijking van het oude Twentse boerenhuis had het Oltha-huis
slaapkamers op de verdieping gekregen, wat een grote verandering in de voorgevel
bracht, maar verder was steeds met ‘verdekte middelen’ gepoogd het gebouw ‘tot
leven te brengen’. Trots vermeldde Jans dat de boerderij op de tentoonstelling geheel
ingericht en functionerend te zien was en dat zij niet alleen veel belangstelling trok,
maar ook al verkocht was om tussen Hengelo en Enschede blijvend te worden
opgebouwd.
Let wel: een modern ontwerp in de oude, ondoelmatige trant - zo'n opgave was
een vloek (en zou dat nog zijn) in de oren van alle modern georiënteerde architecten.
Het idee dat de vorm uit de functie moest voortvloeien, was immers voor velen al
vanzelfsprekend. Ook voor Van der Kloot Meyburg, die zoals de meeste 20ste-eeuwse
monumentenzorgers een licht getourmenteerde modernist was. (Zo waren de
dienstgebouwen die hij voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem ontwierp,
nadrukkelijk
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‘Boerenhuis op de landbouwtentoonstelling “Oltha” te Almelo.’ Ontwerp door de architect Jan
Jans. Reproductie uit: Bouwkundig Weekblad 1928.

geen boerderij-imitaties, maar getekend in een neutraal-traditionalistische stijl.)30
Jans' Oltha-huis was, zoals gezegd, niet alleen volledig op de traditie geënt, maar
tevens compleet ingericht. Daarmee was het een zeldzame demonstratie van een
model-interieur voor boeren. Er werd over geschreven in het blad In en om de
boerderij, onderdeel van In en om de woning, Orgaan van het huishoud-, industrieen landbouwonderwijs.31 In het oktobernummer van 1927 toonde Gr.G. Smit, directrice
van de Lonneker Landbouwhuishoudschool in Enschede, zich enthousiast over het
sobere, functionele interieur. Zij legde uit dat een boerderij (mits het geen
herenboerderij was) anders gemeubileerd behoorde te worden dan een burgerhuis,
omdat de meubels tegen een stootje moesten kunnen. Daarom hoefden ze nog niet
lelijk te zijn. De meubels op de Oltha-boerderij voldeden aan alle eisen. De tafel, de
theetafel en het schrijfbureau bijvoorbeeld waren met dik linoleum belegd. Inzake
het vraagstuk van de ‘mooie kamer’, naast het woonvertrek, deed mevrouw Smit de
suggestie om als zo'n kamer per se gewenst was, daarvoor niet de beste en zonnigste
kamer te kiezen. Men kon er bijvoorbeeld een schrijftafel in zetten, waar de boer
rustig zijn boekhouding zou kunnen bijhouden. Botte afkeuring van een wens van
zo velen ging haar duidelijk te ver.
Of meubels met linoleumbekleding werden gewaardeerd door de
boerinnen-bezoeksters in Almelo, weten wij niet; maar zeker is dat hier - in de sfeer
van het landbouw-huishoudonderwijs - een zeldzame poging werd ondernomen om
de ‘woonbeschaving’ van boeren te beïnvloeden langs dezelfde lijnen als dat in de
stad gebeurde. In 1934 maakte Jans zich nogmaals sterk voor verbetering van de
woonomstandigheden op het platteland met het boekje De plattelandswoning, dat
hij schreef samen met H.A. de Vries, eveneens lerares in het
landbouw-huishoudonderwijs. Het bevat bouwkundige, esthetische en
huishoudtechnische adviezen.32

Moderne bouwkunst
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Hedendaagse boerderijbouw, zo meenden auteurs als Van der Kloot Meyburg en
Jans, was een zaak voor geschoolde bouwkundigen geworden, nu het gevoel voor
verhoudingen bij de boerentimmerlieden zo
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geheel verloren was gegaan. Al hun klachten over de teloorgang van de oude harmonie
werden steevast gevolgd door de opmerking dat het zaak was een goede architect te
zoeken voor het ontwerpen van een boerderij. In de praktijk echter werden zulke
opdrachten nauwelijks gegeven. Ook voor welvarend geworden boeren was die stap
kennelijk te groot. Een boek als Boerderijen in Nederland, in 1941 gepubliceerd
door de Nederlandse Heide Maatschappij (en al in 1942 herdrukt), bevat een veertigtal
voorbeelden van nieuwe boerderijen uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog.33 Het
begint met een volkskundig getinte inleiding over de Nederlandse boerderijtypen
zoals die in geen enkele publicatie over dit onderwerp ontbreekt; daarna volgt een
hoofdstuk over de plaatsing van nieuwe boerderijen in ontginningslandschappen. Bij
de behandeling van de boerderijen zelf wordt het aspect van de huisvesting uiterst
summier behandeld, terwijl van een architect of zelfs maar van architectuur nergens
sprake is. Een heel ander uitgangspunt dan dit boek uit de ‘landbouwhoek’ had de
gezaghebbende reeks Moderne Bouwkunst in Nederland. Het twintigdelige werk
verscheen tussen 1932 en 1935 als een modern georiënteerde bestandsopname van
de Nederlandse architectuur onder redactie van Berlage, Dudok en anderen. Ook
Van der Kloot Meyburg zat in de redactie. Na een inleidend deel zijn de overige
negentien elk aan een type gebouw gewijd, met voorin foto's, achterin plattegronden,
en zonder toelichtende tekst. Na deel zes over ‘Het groote landhuis en het groote
stadshuis’ volgde in 1933 het zevende deel met de veelbelovende titel ‘Het landhuisje
en de boerderij’.
Helaas blijkt die titel bij nadere inspectie misleidend te zijn: er staan nauwelijks
boerderijen in. Tegenover 23 landhuizen, die trouwens niet zo erg klein zijn, zijn het
er royaal geteld vier. Twee daarvan zijn weer de hierboven genoemde, door Van der
Kloot Meyburg geprezen, bedrijven de Schipborg en Melkerij Oud Bussem. Nummer
drie is iets dergelijks: ‘Hof de Dierik’ in Oudelande (Z.), een groot landhuis naar
ontwerp van H.A.J. en Jan Baanders, dat is gecombineerd met een landbouwbedrijf
annex boerenwoning.34 Van het boerderijgedeelte worden niet eens foto's of
plattegronden getoond. De enige ‘gewone’ boerderij in Moderne Bouwkunst in
Nederland is er een in Rijnsaterwoude (Z.H.), in 1923 ontworpen door niemand
minder dan - Herman van der Kloot Meyburg.35
Deze boerderij in Rijnsaterwoude, die nog bestaat, is bij mijn weten de enige door
een architect ontworpen, individuele boerderij die in gangbare bouwkundige
publicaties is besproken vóórdat de boerderijen in de Wieringermeer, en later de
overige IJsselmeerpolders, hier en daar aandacht kregen.36 Zo is het ook - naast de
Schipborg - de enige boerderij vermeld in J.G. Wattjes' tweedelige Nieuwe
Nederlandse Bouwkunst. In 1924 wordt hij - opnieuw, heel uitzonderlijk - besproken
in het Bouwkundig Weekblad.37
In die bespreking door J.P. Mieras valt in de vijfde regel het woord pachter, dat
verklaart hoe een vooraanstaand architect als Van der Kloot Meyburg deze opdracht
had gekregen: de bouwheer was niet de boer/bewoner, maar een grootgrondbezitter.38
De pachter, zo schrijft Mieras, had er aanvankelijk een hard hoofd in, zeker toen hij
hoorde dat de heer Meyburg nooit eerder een echte boerderij had gebouwd. Maar de
architect heeft ‘getracht zooveel
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Rijnsaterwoude. Boerderij ontworpen door H. van der Kloot Meyburg. Reproductie uit: Moderne
Bouwkunst in Nederland deel 7, ‘Het landhuisje en de boerderij’.
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Rijnsaterwoude. Zijkant van de boerderij ontworpen door H. van der Kloot Meyburg.
Reproductie uit: Moderne Bouwkunst in Nederland deel 7, ‘Het landhuisje en de boerderij’.

mogelijk in de geheimen van het boerenbedrijf door te dringen, het vertrouwen van
de boer gewonnen en heeft ook aandacht geschonken aan de eigenaardigheden van
de koeien’ - zodat het resultaat naar ieders zin was. Ook de koeien bleken tevreden,
en hebben behoorlijk melk gegeven.
Mieras' olijke opmerkingen worden gevolgd door lovende woorden. Er is wel naar
gestreefd het gebouw met de omgeving te laten harmoniëren, schrijft hij, maar de
oplossing is niet gezocht in het nabootsen van het onopzettelijke, het vanzelfgegroeide,
dat aan de goede boerderijbouw de schilderachtige indruk geeft. ‘Het is het werk van
een architect geworden, waardoor het zich boven de mooie boerenwoning verheft,
waardoor het boven de openbaring van het begrip alléén uitkomt. Effect-bejag bleef
hier verre; de simpele schoonheid ligt in de ingetogenheid, in de bescheidenheid der
vormen en de bekoring, die van dit bouwwerk uitgaat, danken wij zeer zeker aan de
dienende houding, die de architect hier aannam.’ Schrijfster dezes heeft de boerderij
in Rijnsaterwoude - waarover bij de gemeente weinig en bij de RDMZ niets bekend
is - bezocht.39 De boerderij ligt in de Wassenaarse polder onder de dijk langs de
Leidse Vaart, is gebouwd van oude handvormbakstenen (toen een goedkope oplossing)
en heeft een rieten dak.40 Het gebouw is nog goed te herkennen, al zijn veel details
veranderd: er zijn deuren dichtgemetseld, luiken verdwenen en er is een grote
doorloopstal bijgebouwd. Van der Kloot Meyburg heeft duidelijk de indeling van
de melkveeboerderijen in de streek nagevolgd, met een boenhuis, door een gangetje
verbonden met de kaaskamer en aansluitend op een slootje. Het slootje is nu
verdwenen, net als dat waar de spoelstoep op aansloot. De aansluiting op het water
(waardoor je niet om het huis heen kon lopen) was na de komst van waterleiding
waarschijnlijk alleen maar lastig. Een bijzonderheid is de oplossing voor de ventilatie
van de stal, via luchtroosters die zijn opgenomen in steunberen. Directe ventilatie
was mogelijk door kantelbare gietijzeren stalramen, waarschijnlijk naar ontwerp van
de architect. Die laatste zijn intussen vervangen; op het dak van de stal staan grote,
op de oude foto's nog ontbrekende, houten luchtkokers, voorzien van een jaartal dat
niet klopt met de bouwkundige literatuur: er staat ANNO 1923 in plaats van 1924.41
Mieras' woorden over het ‘niet nabootsen van het
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Rijnsaterwoude. Plattegrond van de boerderij ontworpen door H. van der Kloot Meyburg.
Reproductie uit: Moderne Bouwkunst in Nederland deel 7, ‘Het landhuisje en de boerderij’.
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Linschoten, Haardijk 7, boerderij Kopervik. Voorgevel. Foto RDMZ, IJ. Heins, 2003.

onopzettelijke, het vanzelfgegroeide’ zijn een bijna letterlijke parafrase - maar dan
met omgekeerde voortekens - van wat Van der Kloot Meyburg achttien jaar eerder
als lof van oude boerenhuizen had geschreven. Zou de criticus dat hebben opgezocht?
Dit waren in elk geval de geijkte termen waarin men een boerderij kon prijzen; maar
een beetje vaag blijven zij wel.
Tien jaar later kreeg Van der Kloot Meyburg nogmaals het verzoek om
boerderijontwerpen te maken. Nu was de bouwheer G. Ribbius Peletier jr., eigenaar
van het Utrechtse landgoed Linschoten, die hem in 1933 vroeg om twee zojuist
afgebrande 17de-eeuwse boerderijen op het landgoed, de Davinahoeve en de
Elisabethshoeve, te herbouwen. Ribbius Peletier, landheer sinds 1930, had net als
zijn grootvader vóór hem belangstelling voor architectuur en was als jongeman
omstreeks 1910 zelf bij Van der Kloot Meyburg in de leer geweest.42 Van der Kloot
Meyburg was al betrokken geweest bij de restauratie van het Huis te Linschoten zelf,
en had de Sint-Janskerk in het dorp Linschoten gerestaureerd.
De twee nieuwe boerderijen kregen niet alleen een iets andere ligging - verder van
elkaar af, vanwege het brandgevaar - maar ook nieuwe namen, ontleend aan twee
Noorse kustplaatsen waartussen de landheer zich, op een van zijn geliefde bootreizen
naar Noorwegen, ten tijde van de brand bevond.
De rietgedekte boerderijen Kopervik en Haugesund zijn alle twee zorgvuldig in
stand gehouden en nog als melkveehouderij in bedrijf, al wordt er al lang geen kaas
meer gemaakt.43 Het is duidelijk dat zij in 1934 met een ruimer budget, en misschien
daardoor ook meer artistieke intentie, zijn gebouwd dan die in Rijnsaterwoude. Ook
hier is de traditionele (langhuis)vorm van de boerderijen in de omgeving aangehouden,
met een boenhuis boven de sloot. Bij
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Linschoten, Haardijk 7, boerderij Kopervik. Achterzijde. Foto RDMZ, IJ. Heins, 2003.

de bouw zijn kleine aanpassingen gedaan waar dat voor de bedrijfsvoering nuttig
was; zo werd de rundveestal groter en de melkkelder voorzien van vaste, betegelde
stenen pekelbakken. Ook is de kapconstructie gemoderniseerd ten opzichte van de
oude gebinttypen. Alle vensters van het woongedeelte hebben luiken, waarbij van
de grote kruiskozijnvensters op Oudhollandse wijze de bovenste ramen niet
geblindeerd kunnen worden.
Het interieur van het woonhuisgedeelte van hoeve Kopervik is niet dat van een
gewone boerderij, al is de plattegrond traditioneel.44 Maar de afwerking is liefdevol
ontworpen in een mediëvaliserende trant die aan Berlage doet denken, en ook aan
de Arts & Craftsbeweging. In de T-vormige gang zijn de muren ongepleisterd; tegen
het schoon metselwerk steken de rood geschilderde, opgeklampte deuren met
eenvoudig zwart ijzeren deurbeslag af. Hier en daar verbinden smalle, aan een deur
gekoppelde glas-in-loodvensters de binnenruimten. De voorkamer is naar zeggen
van de huidige boerin, die de jongste dochter is van de pachter in de tijd van de
herbouw van 1934, tot in de jaren '60 als ‘mooie kamer’ in gebruik geweest. Het
gezin met zeven kinderen huisde door de week in de kleine kamer naast het wringhuis
(de woonkeuken) in het middengedeelte van de boerderij.
Door de architect was niet in bedsteden voorzien (de kinderen sliepen in ijzeren
ledikanten op de onbeschoten zolder). Aanvankelijk was, behalve een closet, ook
geen sanitair in huis: waterleiding kwam pas na de Tweede Wereldoorlog. In de
woonkeuken bevond zich een grote schouw, waaronder het met hout gestookte
kachelfornuis stond; in de voorkamer was een kleinere schoorsteen van ongepleisterde,
in decoratief verband gemetselde bakstenen. Ook hier stond een kachel. Tot
ongenoegen van de boerin had
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Linschoten, Haardijk 7, boerderij Kopervik. Voorkamer. Foto RDMZ, IJ. Heins, 2003.

de schoorsteenmantel geen uitkragend gedeelte waarop je een ornament of klokje
kon zetten, een onbarmhartige oplossing voor een behoefte van bewoners waar
modernistische architecten al sinds Berlages Villa Henny bezwaar tegen hadden.45
Blijkens fotomappen uit zijn nalatenschap, die worden bewaard bij de RMDZ in
Zeist, heeft H. van der Kloot Meyburg ook nog een boerderij in Alphen aan de Rijn
ontworpen (werk 142) en een derde boerderij op landgoed Linschoten, Klein
Wulverhorst (werk 146). Onder de niet in boerderijen gespecialiseerde architecten
is Van der Kloot Meyburg daarmee waarschijnlijk zowel de prominentste, als de
vruchtbaarste boerderijenbouwer.
Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk belichaamt hij de onoplosbare
tegenstrijdigheden en romantische illusies in het denken over boerenhuizen in de
eerste helft van de 20ste eeuw. Hij beschouwde boerderijen als kunstwerken en
hoogst inspirerende, betekenisvolle uitingen van plattelandscultuur, maar wees tegelijk
alles af wat boeren de laatste decennia
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Linschoten, Haardijk 7, boerderij Kopervik. De deel. Foto RDMZ, IJ. Heins, 2003.

Linschoten, Haardijk 7, boerderij Kopervik. Gang met schoon metselwerk en opgeklampte
deuren. Foto RDMZ, IJ. Heins, 2003.

hadden gebouwd. Met zijn opvatting over vorm en functie (die hij overigens deelde
met de meeste van zijn vakgenoten) haalde hij zich nog meer tegenstrijdigheden op
de hals. Zo verklaarde hij in Bouwkunst in de stad en op het land: ‘Indien door de
ontwikkeling of hervorming van het landbouwbedrijf of om welke reden ook, de
oude boerenwoning niet langer aan haar bestemming kan beantwoorden, zou het zeer
onjuist zijn het ongeschonden voortbestaan ervan te bepleiten.’46 Dit standpunt
consequent door te voeren zou betekend hebben dat aan het eind van de 20ste eeuw
(buiten het Openluchtmuseum) geen enkele oude boerderij meer in de oude vorm
bewaard zou zijn gebleven. Over hoe de boerderij van de toekomst er dan wel uit
zou moeten zien, heeft hij zich niet uitgelaten.
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Een boerderij als Kopervik, eertijds de Elisabethshoeve, laat zien dat verwarde
denkbeelden geen beletsel hoeven te zijn voor het maken van een fraai ontwerp.
Kopervik is in al zijn bescheidenheid een wonder van detaillering en fraaie
vormgeving te noemen. Van de letters in het getoogde kalf boven de voordeur tot de
bekroningen van de regenpijpen, van de door de architect ontworpen deurbeslagen
tot de 18de-eeuwse tegeltjes in de plint van de opkamer en de ‘bevoogdende’ schouw
in de voorkamer is het een monument voor zijn tijd, een traditionalistische boerderij
volgens de modernste inzichten van 1934.
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BLOKKER, WESTERBLOKKER 39. BOERDERIJ DE BARMHARTIGE SAMARITAAN.
1917
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CRAUBEEK, KAARDENBEKERWEG 5. HOEVE BOKHOF. 1935
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FIJNAART. SCHOUWPARTIJ IN EEN BOERDERIJ. 1907
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heeft maandelijkse columns in het Dagblad van het Noorden en de Staatscourant.
Voor haar werk ontving zij o.a. de Zilveren Anjer en de Culturele Prijs van Drenthe.
Kooij, B.H.J.N. (1953) is sinds 1981 als bouwhistoricus in dienst bij de RDMZ.
Vele jaren heeft hij onderzoek en tekenwerk verricht voor diverse delen van de
Geïllustreerde Beschrijving in de serie De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis
en Kunst. Vanaf 1994 werkt hij voor de serie Monumenten in Nederland. Daarnaast
doet hij onderzoek naar kassen ten behoeve van het boek Kassen in Nederland (in
voorbereiding).
Kuipers, prof. dr. M.C. (1951) is sinds 1977 verbonden aan de RDMZ als jong
erfgoedspecialist. In 1987 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op
haar proefschrift Bouwen in beton, experimenten in volkshuisvesting voor 1940. Sinds
2000 is zij tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar Cultureel Erfgoed aan de
Universiteit Maastricht.
Lamberts, drs. B. (1950) studeerde kunsten architectuurgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen met als bijvak planologie. Sinds 1987 is hij werkzaam
als architectuurhistoricus bij diverse overheden en overheidsinstellingen, bij
particuliere instanties en als partner van Bureau Cultoero te Zwolle.
Leeuwen, mr. drs. C.H.J. van (1951) staatssecretaris van OCenW voor cultuur en
media in 2002-2003. Vanaf 1972 was hij basgitarist bij de symfonische rockgroep
Kayak en studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en
vervolgens rechten in Leiden. In 1982 is hij beëdigd als advocaat en sindsdien als
zodanig werkzaam.
Leeuwen, drs. M.C. van (1957) is ecologisch adviseur en publicist. Na zijn studie
biologie legde hij zich toe op het schrijversvak. Bij Landschapsbeheer Nederland,
Landschapsbeheer Utrecht en de agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen
deed hij praktijkervaring op met soortbescherming, agrarisch natuurbeheer en de
regeling Kleine Landschapselementen in West Nederland.
Lochem-van der Wel, drs. S. van (1967) is historisch-geograaf, sinds 1993
werkzaam bij Vereniging Natuurmonumenten als senior-beleidsmedewerker
cultuurhistorie en landschap. Zij is actief in de Historisch-Geografische Vereniging
Utrecht, bestuurslid van de Stichting Werkgroep Boerenerven en lid van de
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Monumentencommissie Zeist. Zij publiceerde onder meer over buitenplaatsen,
luchtwachttorens en beplanting op forten.
Metz, T.L. (1954) van oorsprong Amerikaanse, is journalist bij NRC Handelsblad
waarin zij regelmatig schrijft over architectuur, stedenbouw en landschap. Zij is
(co-)auteur van o.a. De Nieuwe Kaart van Nederland, Snelweg > Highways in the
Netherlands en Nieuwe Natuur: Reportages over veranderend landschap. In 2002
verscheen haar boek PRET! Leisure en landschap over de gevolgen van de
vrijetijdsindustrie voor stad en land.
Montijn, drs. I. (1952) studeerde geschiedenis in Leiden. Zij publiceerde een reeks
boeken, waaronder Leven op stand 1890-1940 (1998, zevende druk 2003) en Huis
en Haard. Monumenten van het wonen (2001). In 2002 verscheen van haar Naar
buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw (2002).
Zij werkt als free-lance schrijfster en is columniste in NRC Handelsblad.
Nijkeuter, dr. H. (1956) studeerde Nederlands en geschiedenis te Groningen, en
volgde de opleiding tot archivaris aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. Hij was
werkzaam in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs en publiceert geregeld over
literair-historische onderwerpen. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit
Groningen op het proefschrift De pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond. Literaire
bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. In 2003 verscheen hiervan een
handelseditie, getiteld Geschiedenis van de Drentse literatuur, 1816-1956. Thans is
hij hoofd van de afdeling Archieven bij het Drents Archief te Assen.
Olst, dr. ir. E.L. van (1952) is verbonden aan de Stichting Historisch
Boerderij-Onderzoek. Zij verricht al ruim 20 jaar onderzoek naar de geschiedenis
van de landelijke bouwkunst in Nederland. In 1991 promoveerde zij op het proefschrift
Uilkema, een historisch boerderijonderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland
1914-1934 en heeft daarnaast veelvuldig gepubliceerd over historische boerderijen
in alle delen van het land.
Rosenberg, drs. P.T.E.E. (1964) studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteit
van Leiden. Sinds 1990 is hij als architectuurhistoricus en hoofd restauratie verbonden
aan het kantoor van Vereniging Hendrick de Keyser. Tussen 1993 en 2000 werkte
hij, met Ruud Meischke en Henk Zantkuijl, aan de boekenreeks Huizen in Nederland.
Hij bereidt een promotie voor over de geschiedenis van het Nederlandse woonhuis.
Scholtens-ter Haar, N.H. (1939) is biologe. Zij heeft dertig jaar onderwijs gegeven,
de laatste veertien jaar in het HBO. Twaalf jaar geleden is zij met de VUT gegaan,
waarbij zij de kans aangreep om nieuwe kennis op te doen en te verspreiden. Zij is
lid van de landelijke Stichting Werkgroep Boerenerven en vrijwilligster in de
provincie Groningen.
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Smallegange, mr. G.W. (1940) afkomstig uit een oud Zeeuws geslacht, groeide hij
op in Zeeland op een historische boerderij uit 1768. Na zijn rechtenstudie in
Amsterdam vervulde hij vele functies in en rond de landbouworganisaties en het
agrarisch bedrijfsleven. Ook was hij een aantal jaren als juridisch- en bedrijfsadviseur
werkzaam. Momenteel is hij voorzitter van de Boerderijenstichting Zeeland en
bestuurslid van de landelijke Stichting Werkgroep Boerenerven.
Somsen, ing. F.J. (1950) studeerde rentmeesterij aan de Hogere Bosbouw en
Cultuurtechnische School Larenstein te Velp. Van 1975 tot 2001 was hij werkzaam
bij Heidemij en Arcadis. Hiernaast was hij vanaf 1989 directeur van Fagoed, een
beleggingsfonds in agrarisch onroerend goed. Sinds 2001 is hij directeur van Fortis
Vastgoed Landelijk, eigenaar van ruim 25.000 ha landbouwgrond, honderden
boerderijen en tientallen landgoederen verspreid over geheel Nederland. Hij is
bestuurslid van onder andere de Federatie Particulier Grondbezit en de Nederlandse
vereniging van Rentmeesters en lid van de Cultuurhistorische Commissie Maarn
Maarsbergen.
Voorhorst, J. (1959) is sinds 1988 werkzaam als landbouwjournalist bij het landen
tuinbouwweekblad OOGST en auteur van onder meer het boek Boerenerven, vroeger
en nu. Daarvoor is zij werkzaam geweest als public-relationsfunctionaris bij
achtereenvolgens een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, een kamer van
koophandel en een landbouworganisatie. Samen met haar echtgenoot is zij eigenaar
van een melkveehouderijbedrijf (maatschap) te Wapenveld.
Vries, prof. dr. D.J. de (1952) studeerde architectuurgeschiedenis aan de Universiteit
Utrecht, volgde daar o.a. bijvakken archeologie, Middelnederlands en algemene
taalwetenschappen. Sinds 1984 is hij verbonden aan de RDMZ; in 1994 promoveerde
hij te Leiden op zijn dissertatie Bouwen in de late middeleeuwen en bekleedt daar
sinds 2000 de leerstoel bouwhistorie namens de RDMZ en Stichting Bouwhistorie
Nederland (SBN).
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Registers
Persoonsnamenregister
Albers, Jaapie 137
Albers 135, 137
Alkemade, Agniete 163-165
Asselbergs, A.L.L.M. 16, 45, 48
Baanders, H.A.J. 259
Baanders, Jan 259
Baden Powel, Robert 145
Bazel, K.P.C. de 141-145, 254
Berenschot, B.G. 54
Berenschot, familie 53, 55
Berlage, H.P. 144, 148-149, 253-254, 259, 263-264
Besier 41
Bijhouwer, J.T.P. 176
Boom & Zn, firma J.A. 121-122, 124
Bouvrie, Jean de 137
Braat, firma 185
Broekhuizen, H.B. van 256
Broekhuijzen, Justus van 59
Buist, Kor 161-162
Bunder, Alfred van de 104
Busing, B.M. 143
Busken Huet, C. 121
Coolen, Antoon 121
Cornelisz., Vincent 203
Cre zn., Darcek 208
Darius koning der Perzen 103
Devonshire, Deborah 39
Dickens, Charles 120
Dijkstra 231, 238
Dousin, Matthieu 192
Dudok, W.M. 259
Eck, A.D. 178
Eeden, Frederik van 143
Elsen, pater Gerlacus van den 68-69
Elzinga, Sake 154
Endt, P.H. 256
Everdingen, Splinther van 63
Everdingen, Wouter van 64
Everdingen, Van 59
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Fischler, Franz 40
Gallée, Johan Hendrik 22, 24, 30-31, 188, 251
Gelderen, W. van 149
Goldsteen, Hartog 234
Goldsteen, geslacht 234
Gooijer, W. de 142
Goot, Sytze van der 161
Goubitz, Ab 135
Grimmer, Abel 247-248
Grimmer, Jacob 248
Groenendaal 164
Gunning JHz., Johannes Hermanus 120
Haan, Tony de 163
Haerlem, Lyskyn van 207
Ham-van der Woude, echtpaar Van 59
Hamsun, Knut 248
Hart, Maarten 't 14
Hekker, Robert Cornelis 24-25, 27, 30-32, 188-189, 199
Hinlopen, familie 145
Hoff, Rob van 't 149
Hogendoorn, Arie 152
Hogendoorn, Hendrik-Jan 152-153
Hogendoorn, Nely 152
Houten, H.J. van 257
Hugezn., Jan 207
Hugezn., Mens 207
Hulst, Remmelt van der 124
Huszar, Vilmos 255
Jans, Jan 255-258
Jansz., Claes 207
Jans zn., Cornelis 208
Joeszn., Jan 208
Jong, A.M. de 121
Jonker, Andries 119
Jonker, Lucas 119-124
Jonker-Waa, H.M. van der, zie: Waa, Henriëttha Maria van der
Kamp, Aart van de 158
Kamp, Dreesje van de 158-160
Kamp, Hendrikje van de 158
Kamp, familie Van de 159
Kamp, Van de 161
Kloot Meyburg, Herman van der 31, 247, 250-255, 257-262, 264
Koes, Mina 124
Koning, C.J. 143
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Koudijs, Wicoja 161-162
Kröller, A. 254
Kröller-Müller, echtpaar 148
Kropholler, A.J. 253
Lardinois, P.J. 68
Le Corbusier, C.E.J. 47
Leeuwen, C.H.J. van 13, 21, 154
Leopold, Rob 32, 35
Limperg, Koen 149
Loos, Adolf 248
Lugtenburg, Cornelis Jans 210
Maximiliaan keizer van Oostenrijk 203
Meertens, P.J. 122
Meeuwsz., Sijmon 203
Mensinga, D.K. 98
Middendorp, P.B. 252
Mieras, J.P. 259-260
Mouton, J.Th. 142
Naarding, Jan 124
Numan, Gerard 203
Numan, Pieter 203
Oosting, Willem 133
Ouëndag, B.J. 146
Ozinga, M.D. 242-243
Pesters, Johan 194
Ploeg, Jan Douwe van der 41
Pol, G. van der 145
Polak, Henri 143
Polderdijk, familie 107
Poortman, Jan 122
Post, Tonnis 252
Pouderoyen, J.C. 176
Pugin, A.W. 253, 255
Rackham, Oliver 44
Raiffeisen, Friedrich Wilhelm 68-69
Reuters, Fritz 122
Ribbius Peletier jr., G. 262
Rijneveld, Lauw 162
Ritter, P.H. 120-122
Roo, Wijnanda de 154
Ruine, Jentjen 119
Ruine, Warner Wessels 119-120, 123-124
Rune, Waander, zie: Ruine, Warner Wessels
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Scheffer, J.W.F. 146-147
Schermbeek, Van 160-161
Schulte, A.G. 31
Scieck, Jan 209
Simonsz., Willem 203, 205-208, 210
Smit, Gr. G. 258
Spithorst, R. 120
Springer, L.A. 108
Steiner, Rudolf 63
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Steur, A.J. van der 248, 256
Storteler van Alterra, A.H.F. 47
Strengholt, uitgeverij 145
Stuers, Victor de 42
Sturm, Achiel 103, 104
Tiesing, H. 124
Tijl, J.J. 120, 122
Tillema, J.A.C. 256
Tjebbes, M. 145
Uilkema, Klaas 23-24, 188-189
Uytenbogaert, familie 215
Vaessen, Jan 154
Veerman, C.P. 39-40
Velde, Henry van de 149
Ven, D.J. van der 188
Verheul, J. 226
Verstegen 59
Veth, Cornelis 256
Veth, Jan 143
Vlek, Theo 163-165
Voorhorst, Jacomien 32
Voorhorst, familie 113
Vos, Floris 143, 145
Vries, H.A. de 258
Vries, Willem de 124
Vroom, Jan 98
Vroom, familie 98
Waa, Henriëttha Maria van der 119
Wander, B. 122
Wattjes, J.G. 259
Westbroek, Annie 128-129
Wilhelmi, D.W. 148
Woensel Kooy, Joannes van 142-143
Zadelhoff, Cor van 154-155
Zegering, Gradus 135, 137
Zocher, L.P. 108

Plaatsnamenregister
Aalten-Zelhem 75

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

Aarle 130
Heurkenshuis, boerderij het 130
Abcoude 248-249
Anna's Hoeve, boerderij 248-249
Gein-Zuid 248-249
Acht 173
Nispelhoef, boerderij de 173
Achterhoek 47, 75, 153
Aduard 138
Akersloot 70
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 16
Alkemade 69
Alkmaar 119
Almelo 257-258
Alphen aan de Rijn 264
Ameland 24
Amsterdam 119, 122, 144, 146, 207
Anloo 148
Schipborg, boerderij de 148-149, 254, 259
Anna Jacobapolder 103
Antwerpen 119-120, 209
Arnhem 17, 51, 147, 154, 243, 255, 257
Sonsbeek, boerderij 51
Zijpendaalseweg 51

Baarland 108
Bazel 135
Beemster 16, 100, 249
Pijlenburg, hoeve 101
België 105, 107, 119
Belgrado 135
Bellingwolde 251-252
Bennekom 81, 172, 201
Achterstraat 81, 172, 201
Boekelo, boerderij 81, 172, 201
Bergambacht 27
Bovenberg 27
Tussenlanen 32
Bethlehem 248
Betuwe 59, 63, 108
Bingelrade 192

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

Dorpstraat 192
Blijham 97-99
Onnes, boerderij 98-99
Oosteinde 97-99
Blokker 268
Barmhartige Samaritaan, boerderij De 268
Westerblokker 268
Bocholz 192, 194
Hof, boerderij De 192, 194
Paumstraat 192, 194
Bodegraven 150
Dammekant 150
Paardenburgh, hoeve de 150
Boedapest 135
Booneschans 242-243
Hamdijk 242-243
Renken, boerderij 242-243
Borculo 50
Lebbenbrugge, boerderij 50
Lebbenbruggedijk 50
Borssele 35, 105
Breda 22
Blauwtjes 22
Brielle 226
Brussel 40, 248
Buitenpost 182, 240
Poel, Hoeve de 182, 240
Bussum 143
Cadzand 103
Cambridge 44
Canada 145
China 109
Claeswael-watering 210
Cottessen 192
Bellethoeve, boerderij 192
Craebeek 269
Bokhof, Hoeve 269
Kaardenbekerweg 269
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Creil 176
Klutenweg 176

Dedemsvaart 119-120, 122, 124
Deil 59
Appeldijk 59, 62, 65
Bulckesteyn, huis 59
Geyn, boerderij 't 59, 61
Koningsweg 61, 63
Noordenhoek, huis 59-61, 63-65
Palmesteyn, huis 59-61, 64-65
Waardsche Blok 62
Delft 177, 180, 185
Den Haag 40, 148
Berkendael, modelstal 148
Henny, Villa 264
Deurne 154
Doetichem 75, 178
Doornenburg, kasteel 37
Doorwerth 141, 146-148
Duno, landgoed de 146
Huis ter Aa, Het 141, 146-149
Dordrecht 207-208
Drenthe 119-124, 133, 153-154, 254
Duitsland 45, 47, 68, 149, 199, 255
Dussen 137
Dussendijk 137
Dwingelo 116
Eelde 161-163
Eemsmond 99
Eersel 73
Eijsden 191
Margellelaan, De la 191
Reynekenshof, boerderij 191-192
Eindhoven 68, 70
Emmeloord 175, 180
Espelerweg 175
Hannie Schaftweg 178
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Emmen 98
Engeland 45, 96, 107-108, 145
Ens 180
Enschede 257-258
Erm 126
Ermelo 158-160
Oud Groevenbeek, landgoed 158-161
Etzenrade 192-193
Etzenraderhof, boerderij de 192-193
Euvelgunne 127, 131
Fijnaart 270
Finsterwolde 249
Goldhoorn, boerderij 249
Formerum 167
Frankrijk 45, 60, 63, 105-107, 119
Friesland 24-25, 27, 89, 159
Garderen 110
Garyp 18, 94, 217, 279
Heechhiem, boerderij 279
Gelderland 55, 75, 79, 153
Genne 231
Gilze 80, 95
Glimmen 98
Goeree-Overflakke 184
Goes 108
Gooi 143-144
Gorssel 75
Gouda 154
Graafschap, De 45, 75
Graft 19
Grave beneden de Sluis 135
Groningen 24-25, 96, 99, 108, 161, 242-243, 249, 251-252, 257
Gulpen
Neubourg, kasteel 192

Harskamp, boerderij de 149
Heer Arendskerke, 's 107
Heerewaarden 163-165
Voorn, boerderij De 163-165
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Heerlerheide 192
Passarts-Nieuwenhagen, kasteel 192
Hellevoetsluis 226
Hengelo 75, 119, 257
Heveadorp 147
Hillegom 148
Weeresteyn, boerderij 148
Hilvarenbeek 198-199
Gorp 198-199
Gorp en Roovert, landgoed 198
Groot Loo 198
Klein Hoef, boerderij 198-199
Rovert 199
Hoekse Waard 30, 203
Hoensbroek 189-190
Hoensbroek, kasteel 189-190, 192
Hollands Diep 203
Hoog-Caesterd 192
Kerenshof, boerderij de 192
Hoogeland 108
Hoogmade 13-14, 17, 154
Boskade, boerderij 13-14, 17
Hoorn, Den 57
Houten 90
Huizen 142
Hulst 103
IJsselmeerkust 159
IJsselmeerpolders 149, 176, 259
Italië 106-107
Itteren 2, 187
Hartelstein 2, 187
Hartelstein, hoeve 2, 187

Jabeek 193
Japan 16
Jutphaas 84
Rijnhuizen, huis 84

Kaalheide 192
Dentgenbach, hoeve 192
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Kamerik 152-153
Mijzijde 152-153
Kampen 178
Kapelle 108
Dijkwel, hoeve 108
Kerkwerve 169-170
Verseputseweg 169-170
Klaaswaal 203, 207-209
Drie Valken, hoeve De 203, 207-210
Kreupeleweg 203, 207-210
Middelwegh 210
Koblenz 135
Kockengen 87
Koog, De 56
Krabbescheer 93
Kraggenburg 175, 180
Kadoelerweg 181
Woltersheem, boerderij 175
Zwartemeerweg 175, 180
Krimpenerwaard 154
Kwadendamme 35
Laren 183, 213
Klooster, boerderij 't 213
Leiden 119
Leidse Vaart 260
Leur 200
Liemers 47, 75
Limburg 22, 24, 28, 188, 190-194, 227
Linde, buurtschap 119-120
Linge 59-61, 63-64
Linschoten, landgoed 262-265
Davinahoeve, boerderij 262
Elisabethshoeve, boerderij 262
Haardijk 262-265
Haugesund, boerderij 262
Kopervik, boerderij 262-265
Klein Wulverhorst, boerderij 264
Lissabon 135
Lobith 135
Lochem 75-76, 78-79
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Ampsen, landgoed 78
Boekhorst, landgoed De 76
Boekhorstlaan 76, 79
Lageweg 79
Meijer, boerderij 79
Velthorst, landgoed 78
Verwolde, Huis 79
Londen 135
Lopik 248
Aleidahoeve 248
Lekdijk West 248
Loosdrecht 89
Loosduinen 148
Luttelgeest 176
Luttelgeesterweg 176

Maarsbergen 82-83, 128-129
Cruijvoort, boerderij De 82-83
Kleine Valkeneng, boerderij De 128-129
Maas 163, 165
Maasland 225
Maastricht 66, 85
Ambyerstraat 66, 85
Gravenhof, boerderij de 66, 85
Mariënwaerdt, landgoed 154
Marknesse 180
Meerlo 186
Moleneind 186
Meppel 124, 234
Mesopotamië 103
Middelburg 107-108
Naarden 141-145, 149
Flevolaan 141-145
Oud Bussum, melkerij 141-147, 254, 259
Nagele 179
Nederlands-Indië 47
Nieuw- en Sint Joosland 106-107
Nieuweschans 242
Nistelrode 28
Noord-Brabant 24, 28, 30, 153, 198-199, 250
Noord-Holland 24-25, 247
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Noordoostpolder 175-178, 180-181
Noord-Sleen 117, 151
Noordwelle 212
Lokkerhofweg 212
Zeelandia, boerderij 212
Noorwegen 262
Nootdorp 71
Numansdorp 203
Cromstrijen, Ambachtsheerlijkheid 203, 205-206

Oldambt 24-25, 99, 108, 243, 249
Ooltgensplaat 166
Oostenrijk 180
Oosterbeek 149
Johannahoeve, boerderij 149
Oostvoorne 67
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Jacoba-hoeve 67
Oude Goote, polder De 226
Oudelande (Z.) 259
Hof de Dierik, boerderij 259
Ouderkerk aan den IJssel 33
Oudelandseweg 33
Oud-Gastel 133
Meeshoeve 133
Strijpdreef 133
Overijssel 120, 122, 231, 239, 257
Ovezande 103
Peel, De 153
Peizer- en Eeldermaden 161-162
Polen 47, 155
Praag 135
Pruisen 60
Putterpolder 159
Puttershoek 224
Rustenburg, boerderij 224
Rustenburgerstraat 224

Reest 120, 122, 231
Renesse 103
Retersbeek 192
Rivieren, kasteel 192
Retranchement 214-215
Platteweg 214
Rheinfelden 135
Ridderkerk 244
Benedenrijweg 244
Huis Te Woude, boerderij 244
Rijen 197
Rijn 60
Rijnsaterwoude 259-262
Rotterdam 119, 226, 255
Rouveen 231-234, 236-239
Rukker 192
Oud-Valkenhuizen, hoeve 192
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Rumpen 192
Rumpenerhof, boerderij de 192
Rusland 47
Ruurlo 75, 78
Sankt Gallen 103
Schouwen-Duiveland 168-171
Seelbeekdal 146
Serooskerke 169-170
Friesland Hoeve, boerderij de 169-170
Slikweg 170
Sethe 231
Sint Gerlach 156-157, 245
Sint Nicolaasga 135
Westend 135
Slochteren 99
Sluis 215
Staphorst 228-229, 231-234, 236-239
Gemeenteweg 232
Nieuwe Dijk 231-232
Oude Rijksweg 232-234, 236-238
Stavenisse, Ambachtsheerlijkheid 203
Stein 216
Houtereind 216
Strijen 11
Kooilandsedijk 11
Waalenburg, hoeve 11

Terheijden 196, 241
Terhofstede 214-215
Blauwe Hofstede, boerderij de 214-215
Braamdijk 214-215
Texel 56
Tholen 106
Tollebeek 179
Vormtweg 179
Tongelre 198
Hofke, 't 198
Twente 255, 257
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Uithuizermeeden 96
Ungersma, boerderij 96
Urmond 278
Utrecht 68-70, 83, 143, 203, 249, 254, 262
Vaals 192
Lemiers, kasteel 192
Valkenburg, leenhof 194
Vecht 154
Veluwe 161
Venlo 111
Wijlrehof, hoeve de 111
Vessem 198-199
Maaskant 198
Vierpolders 226-227
Esterenburg, boerderij 226-227
Middelweg 226-227
Vinkeveen 87
Vlaanderen 24, 30, 209
Vlissingen 153
Voerendaal 192
Cortenbach, kasteel 192
Overst Voerendaal, boerderij 192, 194
Voorne 226
Voorne-Putten 184-185, 226
Vorden 39, 44, 47, 48, 72, 75, 78-79
Baakseweg 79
Boshuisweg 75, 79
Hackfort, huis 78-79
Kostedeweg 79
Wiersse, huis de 39, 44, 47-48
Wildenborch, kasteel de 72

Wageningen 41, 168-169, 185, 256-257
Walcheren 105-107, 168
Warffum 242
Warmond 36
Warnsveld 75
Wassenaar 260
Waterlandkerkje 103
Wedde 252
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Westerbouwing 147
Westfalen 199
Westerwold 252
West-Friesland 16
Westmaas 210
Mariënhoeve 210
Smitsweg 210
Westmaas-Nieuwland 203
Westwoud 10
Oudijk 10
Vredebest, hoeve 10
Wieringermeer 175-178, 259
Winschoten 252
Winterswijk 53-55, 75, 79
Aarnink, boerderij 53
Boeijink-Ratum, boerderij 53-55
Gossink, boerderij 53
Haar, boerderij de 53
Huppel 53-55, 79
Kössink, boerderij de 53
Kremerweg 79
Meerdink, boerderij 53
Waliën, huis 54
Winterswijk-Woold 77
Woerden 88
IJzendijke 104-105, 107
Zaaier, boerderij de 149
Zeeland 24, 29-30, 103-105, 107-109, 153, 168-169, 171, 214, 219
Zeeuws-Vlaanderen 103, 214-215
Zegveld 91, 93
Zeist 264
Zierikzee 139, 203, 207-208
Drie Coninghen, huis De 208
Oude Haven 208
Potstraat 208
Vollewelle, De 139
Zilven 254
Zuiderzee 175
Zuid-Holland 16, 93, 108, 168, 226, 249, 254
Zuidland 184-185
Drogendijk 185
Haasdijk 184
Kerkweg 184
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Zuidlaren 254
Zuidwolde 119-120, 122
Zuidzande 215
Slikkenburg, boerderij 215
Zwitserland 103
Zwolle 119, 121-122, 231
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URMOND. BOERENERF. 1918

Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid, voortgang en behoud

279

GARYP. BEDSTEEWAND IN BOERDERIJ HEECHHIEM. 1933
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